In de vakantieweken t/m 27 augustus a.s.
is de PINAUTOMAAT in het dorpshuis
beschikbaar op:
dinsdag en donderdag
vanaf 11:30 uur tot 17:00 uur
Bedevaart naar KEVELAER zaterdag 26 augustus a.s.
De kosten zijn: Volwassenen € 19,00 en kinderen € 10,00. Een geldig paspoort of
identiteitskaart is verplicht. Men kan zich hiervoor nog opgeven tot en met a.s.
vrijdag 11 augustus bij: Christien van Helvoirt, Ceciliastraat 6 ,
tel.nr. (0413) 36 58 61.
U kunt in Zijtaart op- en uitstappen.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 13 augustus 9.30 uur Maria-ten-Hemelopneming Pater van Delden
(Seniorenkoor)
Wij gedenken: Gerard Verhoeven en overl.familieVerhoeven en van Lankvelt; Jan Oppers
(vanw.verjaardag); Piet en Martha van den Tillaart-Kremers; Ben en Marietje van de Venvan Grotel (vanw.verjaardag); Overl.ouders van den Hurk- van den Nieuwenhuizen, Jan,
Mien en Bert; Tiny van der Linden; Overl.familie van den Oever-Verhoeven; Overl.ouders
Reijbroek-van Doorn; Harrie van Nunen.

Zondag: 20 augustus 9.30 uur Pater van Delden (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit-van Rijzingen en Janus Rooijakkers; Jaargetijde
overl.ouders van der Linden-van der Asdonk; Annie Gibbels-Pepers en overl.familie; Leo
en Mien van Acht-Kanters, zoon Henk en Susan van den Tillaart.
Overleden:
Bert Kanters in de leeftijd van 83 jaar
Tony van Cuijk-van den Broek in de leeftijd van 78 jaar
Mededeling:
Afgelopen zaterdag 5 augustus is Harrie van Nunen, in de leeftijd van 83 jaar, plotseling
overleden. De plechtige Uitvaart vindt plaats a.s. vrijdag 11 augustus om 10.30 uur, waarna
hij hier op onze Parochiebegraafplaats zal worden begraven.

Belangrijke Telefoonnummers:
Centraal Alarm nummer
Politie/Brandweer/Ambulance 1 1 2
Huisartsenpost:
0900-8860
Avond, nacht en het weekend
Politie
direct
0900-8844
Wijkagent Zijtaart
0900-8844
Brandweer direct
073-61.23.123
Ambulance direct
0412-63.15.15
Stadhuis Veghel en storingsnr. 14-0413
Zijtaart:
Kerkberichten
36.58.61
Zorg en Welzijn Zijtaart 35.22.94
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BELANGETJES
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen.
Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op
te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren,
Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222
477 39.
Frituurvet: Uw gebruikte (friet)vet of -olie kunt u verpakt
inleveren bij VOW. Dit kan gedurende het voetbalseizoen
op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie:
06-22496798.
Gevonden: In de Pastoor Clercxstraat een sleutel met label
015 op te halen bij Raaijmakers Drukwerk
Bij het Klooster is een bolderkar blijven staan!

Bericht van de redactie
Volgende week (woensdag 16 augustus)
verschijnt er geen Zijtaarts Belang.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

AED in Zijtaart (24 uur bereikbaar):
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Bij Dorpshuis Zijtaart op de plaats van de oude
Pinautomaat van de Rabobank.
2 VOW-Zijtaart (bij kleedlokalen), Sportpark De
Vonders De Bresser (op de hoek van kleedlokaal aan de
kant van het Tennispark)
3 Zondveldstraat 10A, woning Hans en Brenda van
Lankvelt
4 Biezendijk 33, voormalige woning Harrie en Annie van
Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

Medailles voor Floor van der Vorst en
Merel Kriek!!
De Brabantse Kampioenschappen in Dongen zijn inmiddels
verreden en bij het springen bij de Pony’s werden medailles
gewonnen. Floor van der Vorst reed met haar pony Balluci
heel knap een foutloze ronde in de klasse DE-B en werd
uiteindelijk 19e van de 78 deelnemers, waarvoor ze een
medaille in ontvangst mocht nemen. Merel Kriek reed met
haar pony Wodan in de klasse D-Z naar een 6e plaats en
mag daarmee zelfs naar de Nederlandse
Kampioenschappen eind augustus in Ermelo!
Bij de dressuur voor de pony’s en paarden werd door
iedereen heel goed gereden, maar helaas niet voldoende
voor een medaille. Wel hebben ze genoten van een mooie
dag, want het is heel bijzonder als je aan deze
kampioenschap mag deelnemen. Daarmee behoren ze tot
de beste van Brabant en zo’n grote afvaardiging vanuit
Zijtaart is ook iets waar de verenging trots op mag zijn.
Op naar het volgende seizoen ...

Zorg en Welzijn Zijtaart
Contact: Lenie v.Sleuwen 0413-352294/06-46595916

Iedere week ook in de vakantie

Alda v Eert-Gloudemans 06-20978507
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Gezellige avond in Alzheimercafé
in Veghel
In de zomermaanden zijn de bijeenkomsten in het
Alzheimercafé gewoonlijk wat luchtiger van aard. Voor 15
augustus hebben de vrijwilligers van het café een avond
georganiseerd met enkele kleine onderwerpen, die het
verdienen om eens wat meer aandacht te krijgen. De
bezoekers krijgen informatie over de dementheek, die in de
bibliotheek in Veghel gevestigd is en over het Atelier
Bijzonder Ontmoeten, waar mensen met dementie en hun
mantelzorgers elke week terecht kunnen om creatief bezig
te zijn. Als er nog tijd over is, kunnen de bezoekers van het
Alzheimercafé samen nog een spel spelen. Het café is
gevestigd in het Pieter BrueghelHuis op Middegaal 25 in
Veghel en opent zijn deuren elke derde dinsdag van de
maand om 19.00 uur. De toegang is gratis voor iedereen die
iets heeft met dementie.
Het is niet altijd gemakkelijk om voor mensen met
dementie een zinvolle tijdsbesteding te vinden. Goede
informatie, leuk materiaal en zinvolle activiteiten kunnen
een grote hulp zijn. De dementheek in de Veghelse
bibliotheek heeft veel informatiemateriaal over dementie en
zij leent ook allerlei materialen uit, zoals spellen, puzzels,
films en boeken, speciaal voor mensen met dementie. In het
Atelier Bijzonder Ontmoeten kunnen mensen die een
probleem hebben met zien, horen of geheugen elke
zaterdagochtend samen met hun mantelzorgers komen
tekenen, schilderen, beeldhouwen in zachte steen en
boetseren, waar nodig met hulp van vrijwilligers. Op beide
plaatsen is er gelegenheid om andere mensen te ontmoeten,
onder het genot van een kopje koffie of thee.

W.T.C. Zijtaart
Zondag 13 augustus: Oud Empel, pauze in Empel ‘De
Lachende Vis’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 16 augustus: Molentocht Land van Cuijk, pauze
in St. Agatha ‘De S-Bocht’, 92 km, vertrek 8.30 uur.
Zaterdag 19 augustus (heren): Midden Limburg, pauze in
Steyl, vertrek 8.00 uur.

Voor al uw friet en snacks!

Weekendsnack actie:
Kaassoufflé € 1,60 p.st.
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur Gezinsfrietdag
Gezinszak friet (2 Volwassen+2Kinderen)
4 snacks keuze uit frikadel of kroket
Voor € 10,00
Deze actie valt buiten onze normale
stempelkaartactie
Ook telefonische bestelling mogelijk.
Pastoor Clercxstraat 53-55
Tel.: 363638
Patatterij open:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 21:00 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 21:00 uur
Zo: 12:00 uur - 21:00 uur

Zaterdag 19 augustus (dames): Midden Limburg, pauze in
Egchel, 110 km, vertrek 8.00 uur.
Zondag 20 augustus: Siberietocht, pauze in Merselo ‘Den
Tommes’, 80 km, vertrek 8.30 uur.
Woensdag 23 augustus: Dagtocht Baarle Nassau, pauze in
B&B Loveren 13, 120 km, vertrek 8.30 uur.
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KBO
ACTIVITEIT
Woensdag 16 augustus om 14.00 uur kegelen in de
Vresselse Hut.

Uitslagen van 1 augustus:
Jokeren: 1 Annemieke v.d.Linden
Rikken: 1 Willie v.d.Berkmortel
2 Piet v.d.Hurk
Poedelprijs:
Bert Vissers
Loterij:
Mien Ketelaars.
Uitslagen van 3 augustus:
Jokeren: 1 Harrie v.Zutphen
2 Mien Raaijmakers
Rikken: 1 Piet v.d.Hurk
2 Bert Vissers
Poedelprijs:
1 Karel Bekkers
2 Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Lenie Henst.

Jeu de Boules Schijndel:
1e Adriaan v d Donk +19
2e Cor v d Aa
+14
3e Joke Claassen
+11
4e Jan v Boxmeer
+11
KAARTEN
Uitslagen van 25 juli:
Jokeren:
1 Mien Ketelaars
Rikken:
1 Piet v.d.Hurk
2 Harrie v.Zutphen
3 Jo Verhoeven
Poedelprijs:
Chris v.Helvoirt
Loterij:
Karel Bekkers
Uitslagen van 27 juli:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Rikken:
1 Tiny v. Zutphen
2 Jan v.Zutphen
3 Harrie v.Zutphen
Poedelprijs:
Henk v.d.Linden
Loterij:
Lenie Henst

9 aug. 2017 – 23 aug. 2017

84 pnt.
70 pnt.
67 pnt.
44 pnt
–11 pnt.

89 pnt.
63 pnt.
59 pnt .
41 pnt.
–62 pnt.

pagina 4
101 pnt.
120 pnt.
69 pnt.
-25 pnt.

94 pnt.
90 pnt.
114 pnt.
54 pnt.
- 47 pnt.
- 47 pnt.

Bridge uitslagen van 27 juli:
1
2
3
4
6
7

Toon Gevers & Tonnie Kivits
Ben & Tiny v.d.Steen
Jan & Tonny Rijkers
Nellie Philipsen & Jo Verhoeven
Adriaan v.d.Tillart & Christien v.Helvoirt
Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
Noud & Toos v.Zutven

65,00 %
57,50 %
52,50 %
48,75 %
48,75 %
46,25 %
34,38 %
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Wat is Yin Yoga

Bridge uitslagen van 1 augustus:
1. Jan & Tonny Rijkers
2. Gerard v.Kessel & Annie v.Asseldonk
3. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven
4. Maria Nooyen & Tonnie Rijkers

56,25 %
52,08 %
47,92 %
43,75 %

Bridge uitslagen van 3 augustus:
1. Ben & Tiny v.d.Steen
2. Toon Gevers & Tonnie Kivits
3. Jan Rijkers & Willemien Verhoeven
4. Jos & Maria Peters
5. Jo v.d.Tillaart & Jo Verhoeven
6. Henk v.d.Linden & Adsriaan v.d.Tillart
7. Nellie Philipsen & Tonny Rijkers

55,00 %
55,00 %
52,50 %
48,96 %
48,75 %
48,75 %
41,25 %

BreakOut,
het Erpse zondagmiddagpodium voor beginnende
bands, begint dit najaar weer met de JJC
bandwedstrijd. De voorrondes zijn 29 okt, 26 nov, 21
jan, de finale is 25 feb.
De bands spelen om twee plaatsen voor het
Openveldfeest, het Erpse dorpsfeest met spel, kunst,
cultuur zang, dans en muziek. Datum het derde
weekend van september.
Een plaats gaat via de publieksprijs en een plaats via
de werkgroepsprijs. Dus volop kans. Of doe mee om
gewoon lekker te spelen. Aanmelden kan op
breakout@jjc-erp.nl . Meer info op www.jjc-erp.nl

Toertocht Motorclub Veghel
MCV heeft zondag 13 augustus weer een mooie toertocht
op de agenda staan.
Wie al een keer met ons meegereden heeft, weet dat we in
kleine groepjes rijden, om overzicht te kunnen houden en
iedereen zijn eigen tempo kan aanhouden. Iedereen met een
motor is welkom om vrijblijvend kennis met ons te komen
maken.
We vertrekken om ca 10:00 uur bij D’n Brouwer,
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.
Als je mee wilt, stuur dan een mail naar
info@motorclubveghel.nl dan ontvang je van ons de route

Yin wint in Nederland snel
aan bekendheid. De
houdingen die je bij deze
vorm van yoga aanneemt, zijn
vooral gericht op het
versterken en het versoepelen van bindweefsel, banden en
gewrichten. Ze rekken dieperliggende spieren en maken het
bekkengebied los. Dit heeft tevens ook een positieve
invloed op de ligamenten, kapsels en botten als op de
bloedvaten en de organen. Wanneer we lichamelijke
klachten hebben of ouder worden, kan dit bindweefsel
stugger worden, uitdrogen, waardoor het minder flexibel en
soepel is. Daarom wordt bindweefsel gestimuleerd door een
langere tijd in een houding gaan zitten. Doordat we ons
bindweefsel stimuleren, worden we soepeler in onze
gewrichten en banden. Je kunt het merken als je in de
ochtend wakker wordt. Het eerste wat je onbewust
misschien doet, is uitrekken. Dit is bindweefsel wat in de
nacht stijf en “vaster” is geworden doordat we 8 uur
geslapen hebben. Door het uitrekken maken we het
bindweefsel soepeler. Denk eens aan iemand die een
botbreuk heeft opgelopen en het verschijnsel “frozen
shoulder”. Door deze botbreuk heeft de desbetreffende
persoon zijn schouder niet kunnen gebruiken en is het
bindweefsel verstijfd. Wat resulteert in een frozen shoulder.
En dit is nog maar één van de talloze voorbeelden waarvoor
yin yoga goed is.
Iedere yoga vorm kun je zien als een meditatie in beweging.
Yin Yoga is een vorm waarbij iedere houding 3-5 minuten
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lichaam afspeelt. Je hebt de ruimte om bepaalde sensaties,
gevoelens en gedachten te observeren.
Doordat de houdingen op de grond worden uitgevoerd,
gebruiken we onze spieren zo mimimaal mogelijk.
Hierdoor wordt het bindweefsel maximaal gestimuleerd.
We worden als het ware gedragen door de vloer, zodat we
ons kunnen overgeven aan houding. Dit is een statische
vorm van Yoga.
Juist door de rustige vorm van Yin Yoga is deze uitermate
geschikt voor mensen die een lichamelijke beperking
hebben, fysieke klachten hebben of gewoon behoefte
hebben aan een rustige vorm van yoga.
In september starten nieuwe Yin Yoga cursussen in
Keldonk. Neem voor meer informatie contact op met
Angela Hagen-Stoof, tel. (06) 426 243 93,
www.yinyogaangela.nl

De moeder van de bruid

aangehouden (maximaal 20 minuten) wordt zodat het
bindweefsel langzaam wordt opgerekt en beter
gehydrateerd wordt. Hierbij worden spieren opgerekt, maar
ook ontspannen.
Een ander bijkomend voordeel is
dat in de Yin houdingen de
meridianen in het lichaam
ondersteund worden. De energie
kan er op deze manier beter
doorheen stromen wat een
positief effect heeft op het totale
welzijn. Je voelt je fitter,
emotioneel stabieler en de
organen worden ondersteund
Door het langer aanhouden van
een Yin houding, die vrijwel
allemaal zittend of liggend
worden uitgevoerd, krijg je de
ruimte om naar binnen te keren
zodat je ruimte maakt in je
hoofd, je hart en je lichaam. Nog
meer kunt gaan voelen wat er in
je lichaam gebeurt, welke
signalen worden gegeven en wat
dit je te zeggen heeft. Met
andere woorden, je kunt echt
gaan voelen wat zich in je

Els vertelt dat ze zich geen raad weet. Ze is al jaren
stiefmoeder van een dochter en een zoon. De moeder van
de bruid is overleden voor zij in beeld kwam. Ze leerde
haar man Pierre kennen toen deze al een hele tijd
weduwnaar was. De kinderen waren nog jong (15 en 13
jaar) en zetten hun moeder op een voetstuk. Heel
begrijpelijk, vond Els dat. Ze probeerde desondanks hen
een fijne tijd te bezorgen, maar kreeg hierbij vooral
tegenwerking. De kinderen (en vooral de dochter) wilden
niks van haar weten. Meerdere malen had Els verzucht
“waar ben ik aan begonnen” maar de liefde van Pierre was
groot en dat maakte veel goed. De dochter had
aangekondigd dat Els weliswaar welkom was op haar
bruiloft, maar niet op de plek mocht staan, waar haar eigen
moeder had moeten staan. Voor Els had dit gevoeld als een
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mokerslag! De relatie tussen Els en haar
bonuskinderen was niet overdreven goed, maar dat
ze niet naast haar man mocht staan als de dochter
trouwde, dat deed haar veel pijn. Pierre had gezegd
dat ze er niet zo’n drama van moest maken. Het
feliciteren duurde immers niet de hele dag! Maar
daar ging het haar niet om! Ze wilde er gewoon ècht
bij horen. Zij wilde trots kunnen zijn op de prestatie
die ze geleverd had, nl. 2 kinderen opvoeden tot
volwassenen. Ze dacht toch dat ze daar haar best
voor had gedaan, ook al was haar invloed niet zo
groot geweest als ze gewild had. Maar Pierre was
niet van plan om daar ruzie over te maken met zijn
dochter, dus moest ze zich maar schikken. Ik vroeg
wat Pierre er eigenlijk zelf van vond, dat zijn dochter
dit zo wenste. Pierre zei dat hij het jammer vond,
maar dat hij er niks aan wilde veranderen.
Zo zie je dat op hoogtijdagen (maar ook bij
dieptepunten in het leven) de rol van stiefouder niet
altijd wordt gewaardeerd. Omdat de bruiloft op korte
termijn zou plaatsvinden, kon dit probleem niet voor
die tijd worden opgelost. Wel kwamen ze om te
voorkomen dat bij de geboorte van het eerste
kleinkind vergelijkbare problemen zouden ontstaan.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Klussendienst van ONS welzijn,
geen klus te klein
De Klussendienst van ONS welzijn in de regio
Boekel, Uden, Veghel, Erp, Heeswijk-Dinther,
Loosbroek en Sint-Oedenrode komt op afspraak klusjes
doen waarvoor je een commercieel bedrijf niet kunt laten
komen. De vrijwillige klussenmannen werken meestal voor
mensen van 55 jaar en ouder en voor mensen met een
beperking. Klussen voor de Klussendienst van ONS welzijn
moeten binnen twee uur te maken zijn. Door gebruik te
maken van de klussendienst kunnen mensen langer
zelfstandig blijven wonen en zelf de regie voeren.
Bovendien worden mantelzorgers erdoor ontlast. Wie de
Klussendienst laat komen, betaalt behalve de
materiaalkosten € 7,00 voor het eerste half uur en daarna €
3,50 per kwartier. Een afspraak maken kan telefonisch bij
Ons welzijn, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op tel.
nr. (088) 374 25 25. Een klus aanmelden kan ook via het emailadres klussendienst@ons-welzijn.nl.
De coördinatie van de klussendienst in de genoemde regio
is bij ONS welzijn in handen van Thijs Braam. “We hebben
het wel eens meegemaakt dat iemand belde omdat er een
lamp in de hal kapot was”, vertelt hij. “En die man hebben
wij geholpen. Veel mensen vinden dat in eerste instantie
flauwekul. Maar als je uitlegt dat die man zelf niet op een
trap durft te klimmen en met zijn slechte ogen via de hal
naar de wc en naar boven moet, dan snappen de mensen
wel waarom wij dat doen,” vervolgt Thijs Braam
enthousiast zijn verhaal. Hij heeft die man trouwens wel
geadviseerd meteen ook enkele andere klusjes te laten doen,
waardoor nu een piepende deur gesmeerd loopt en de klink

van de achterdeur weer vast zit. Alle drie de klusjes konden
binnen een half uur gedaan worden, waardoor de man toch
maar € 7,00 hoefde te betalen, plus een nieuwe lamp. “Ja, €
7,00 om alleen een lamp in te draaien vinden wij ook veel,”
zegt Thijs Braam, “en voor dat geld kun je een half uur over
de Klussendienst beschikken.”
De Klussendienst doet trouwens geen werkzaamheden aan
de computer, want dat is een vak apart. Maar verder kunnen
ze vrijwel elke reparatie in huis verrichten.
De klussenbonnen laten zien welke klussen de
klussenmannen in de afgelopen maand gedaan hebben. Al
snel wordt duidelijk hoe veelzijdig zij zijn. “Het zijn
handige vrijwilligers, die veel zelf klussen,” legt Thijs
Braam uit, “en ze hebben veel geduld.” Lampen vervangen
en nieuwe lampen ophangen komt nogal eens voor, zowel
binnen als buiten. Eigenlijk zijn de klussenmannen vrij
vaak met stopcontacten, snoeren en lampen in de weer.
Regelmatig staan ze op de ladder om dakgoten schoon te
maken. Ook kranen moeten nogal eens gerepareerd of
vervangen worden. In badkamers zijn randen afgekit,
douchestangen opgehangen, doucheschermen geplaatst en
een douchekrukje en handgrepen gemonteerd. Voor het
boren van een paar gaatjes, het monteren van een
bureaustoel of het ophangen van een schilderijtje draaien de
klussenmannen hun hand niet om. En natuurlijk ontbreekt
het bijvullen van de cv-ketel niet in het lijstje.
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TENNISLESSEN
TV ZIJTAART
TV Zijtaart gaat in september 2017
wederom van start met tennislessen
voor senioren (beginners en/of
gevorderden).
De tennislessen zullen gaan plaatsvinden
op vrijdagavond van 8 september tot en
met 1 december, in de herfstvakantie (2010) en op 6 oktober en 17 november is er geen les. Mochten
er verder nog lessen uitvallen (zie inhaalreglement) dan zijn
de inhaaldata 8 en 15 december en verder in overleg met de
tennistrainer. Bij meer dan 15 aanmeldingen is het mogelijk
om extra uren te krijgen op maandag van 18.30 uur tot
21.00 uur (graag hieronder aangeven als je ook op maandag
beschikbaar bent).
Het betreft 10 lessen van één uur met 4 personen. De kosten
bedragen € 44,00 per les (€ 11,00 p.p.).

Dus € 110,00 voor 10 lessen of 10 lessen van één uur met 8
personen (op 2 banen). De kosten bedragen € 44,00 per les (
€ 5,50/p.p. dus € 55,00 voor 10 lessen.) Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen zullen lestijd en kosten op elkaar
afgestemd worden.
Indien gewenst, mag je ook voor 5 lessen opgeven.
Heb je interesse?
Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze in op het
paviljoen of via e-mail info@tvzijtaart.nl.
Je kunt je aanmelden tot en met
woensdag 1 maart 2017.
Voor meer informatie kun je terecht bij
Patricia van Dijk, tel.nr ( 0413)20 94 24
of (06) 462 866 89 of
e-mail info@tvzijtaart.nl

Naam

: _____________________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________________

Postcode

: _____________________________________________________________

Telefoonnummer

: _____________________________________________________________

e-mail adres

: _____________________________________________________________

geboortedatum

: _____________________________________speelsterkte : ____________

voorkeur tijd: 18.30 uur – 19.30 uur 8 personen

of 19.30 uur – 20.30 uur 4 personen

Ik kan op maandagavond tussen 18:30- 21.00 uur: Ja/Nee
voorkeur aantal personen per les: 4 / 8
P.s.:
Ben je geen lid van onze vereniging, dan ben je verplicht eerst lid/ aspirantlid te worden alvorens je kunt
deelnemen aan de tennislessen. Meer informatie: info@tvzijtaart.nl
Inhaalreglement: zie lesreglement.
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Jaargang 26 nr. 45

9 aug. 2017 – 23 aug. 2017

17 augustus
2017

Zijtaarts visconcours
Vanaf 18.30 uur inschrijven aan het kanaal.

€3,- p.p. jeugd onder 16 jaar en €5,- p.p. voor volwassenen.

Visplaats wordt toegewezen.
Aanvang 19:00 uur.
Om 21:00 uur worden de vissen opgemeten.
Aansluitend is in het café de prijsuitreiking en
loterij.


Natuurlijk bij Kleijngeld...

"Zijtaarts Belang"
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