Potgrondactie voor het Zijtaarts jeugdcarnaval!
Op zaterdag 3 maart komen de vrienden van Kneup samen met de leden van CV de Reigers
en nog andere vrijwilligers vanaf 13.30 uur bij u langs voor de potgrondactie.
Wij hebben er voor gekozen om ook dit jaar weer de 50 liter zakken van de kwalitatief zeer
goede Legro potgrond aan te bieden: 1 zak voor € 4,00. Per 3 zakken voor € 10,00 (4
zakken kosten € 14,00, 5 voor € 18,00 en 6 voor € 20,00 etc.). Hiermee leveren kwalitatief
goede potgrond bij u aan huis, voor een hele scherpe prijs.
Wij hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor het Zijtaarts jeugdcarnaval! Wij
steunen een aantal jeugdgroepen financieel bij hun creatie voor de optocht. Hiermee kunnen
ze materialen inkopen om de optocht op het niveau te houden zoals we dat gewend zijn in
Zijtaart. Dit willen we komend jaar ook weer graag doen!
Wij hopen op u medewerking !!
U kunt uw bestelling ook al doorgeven via potgrondzijtaart@hotmail.com
Als u het aantal zakken en uw naam en adres doorgeeft, zorgen wij ervoor dat uw bestelling
op 3 maart of de week daarna geleverd wordt.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 4 maart 10.30 uur 3e zondag v.d. Vasten Pater Issag Jesudass (Vivace)
Wij gedenken: Overl.ouders Coppens- van Bakel, Frans en Wim; Jos Schepers
(vanw.verjaardag); Johan en Jaan Schepers- van Nunen; Dien Cissen- van Zutphen
(vanw.verjaardag); Overl.ouders van Bakel- de Koning en overl.familieleden; Overl.ouders
van den Acker- Vervoort; Broeder Christinus van den Acker; Overl.familie van Heeswijkvan den Acker; Vincent Kremers; Overl.ouders Harrie en Nel van der Linden- van Berkel;
Sientje en Cornelis Pennings en zoon Rien.

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
Vervoersdienst Zijtaart 35.22.32
Dorpshuis Zijtaart
36.66.79
Basisschool "Edith Stein" 36.51.68
Tennispark Zijtaart
76.90.25
De Vonders (VOW)
35.03.77
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ons Welzijn Ouderenwerk
Aanzet maatschappelijk werk
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555
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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: 06-15276074.
Gevraagd:
2e hands LP’s 06-15 42 11 52 of 06-24 13 73 73

28 febr. 2018 – 7 maart 2018

pagina 2

De Fietsenwinkel Zijtaart
Raadhage Makelaardij
Autocentrum Van der Heijden
Vloerenbedrijf Christ Verhoeven
Café-Zaal Kleijngeld
Van Berlo Bedrijfsvloeren
Aan de sportdag wordt deelgenomen door 18
damesafdelingen en 16 herenafdelingen met in totaal
ongeveer 550 sporters. Zij komen uit alle windstreken van
Noord-Brabant, maar ook de provincies Gelderland en
Limburg zijn vertegenwoordigd. Zij binden met elkaar de
strijd aan op het gebied van sportoefeningen, volksdansen,
piramidebouw, touwtrekken en atletiek. Meer dan voorheen
is de sportdag een nostalgisch gebeuren geworden, waarbij
het prestatie-element minder de boventoon voert. Maar
ondanks de hoge leeftijd van veel deelnemers is de inzet en
wilskracht onverminderd hoog.
Wilt u erbij zijn op zondag 10 juni, noteer deze datum dan
alvast in uw agenda. Wij zorgen voor een mooie,
afwisselende dag!
Stichting Veteranensportdag Zijtaart

DRIEBANDENTOERNOOI
POEDELPRET
Voorbereidingen KPJ-veteranensportdag
Zoals eerder aangekondigd, wordt op zondag 10 juni de
jaarlijkse sportdag voor KPJ-veteranen in Zijtaart
gehouden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.
Dankzij de medewerking van voetbalvereniging VOW
kunnen we over het volledige sportpark De Vonders
beschikken en zij zorgen er samen met ons voor dat het
publiek goed wordt bediend.
We zijn blij dat we mogen rekenen op de steun van diverse
bedrijven en instanties, zowel financieel als in het verlenen
van diensten. Met name willen we nu alvast onze zes
hoofdsponsoren noemen:

Gisteren (dinsdag 27 februari ) is het jaarlijkse
driebandentoernooi van biljartvereniging Poedelpret
begonnen. 56 Spelers en speelster zullen tot en met
woensdag 7 maart (m.u.v. morgen) in zaal Kleijngeld met
elkaar de strijd aanbinden. De wedstrijden beginnen
dagelijks om 18.45 uur.
De avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de spelers,
maar ook publiek is van harte welkom. Wilt u op de hoogte
blijven van dit toernooi, stuur dan een mail naar
m.verbruggenzijtaart@ziggo.nl en u ontvangt dagelijks de
laatste stand van zaken.
Biljartvereniging Poedelpret
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KBO
KBO AGENDA
Maandag 5 maart 10.00 uur Onderonsje
Maandag 5 maart 13.00 uur Regio biljarten
Maandag 5 maart 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
6 maart 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
6 maart 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
6 maart 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag
6 maart 14.00 uur Line dansen
Woensdag 7 maart 13.30 uur Kienen
Donderdag 8 maart 09.00 uur Wandelen
Donderdag 8 maart 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 8 maart 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 8 maart 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
9 maart 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 19 februari:
Jokeren :
Mien Ketelaars
131 pnt.
Jaantje v.d.Burgt
130 pnt
Poedelprijs:
Mien Raaijmakers
18 pnt.
Rikken:
Jana v.d.Acker
51 pnt.
Mieke v.Boxmeer
36 pnt.
Toon Opsteen
-16 pnt.
Poedelprijs:Loterij: Jo v.Boxmeer
Uitslagen van 22 februari:
Jokeren:
Mien Raaijmakers
98 pnt.
Tonny Rijkers
72 pnt.
Poedelprijs:
Mien Ketelaars
46 pnt.
Rikken:
Jan v.Zutphen
175 pnt.
Annemieke v.d.Linden 76 pnt.
Poedelprijs:
Anneke v.d.Braak
– 32 pnt.
Loterij:
Henk v.d.Linden

Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Sitostick € 2,00 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 - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

functie van geluid en de werking van het oor aan de orde
komen.
Want slechter gaan horen, hoort niet per definitie bij het
ouder worden. Wat te doen als je minder gaat horen en
Onderonsje Zijtaart
welke vormen van slechthorendheid zijn er?
Hoe staat het met uw gehoor?
Dat in gesprekken het gesprokene herhaald moet worden en
als de televisie of radio steeds harder wordt gezet, zijn dat
Wat slechter gaan horen, hoort bij het
signalen waar je slechthorendheid aan herkend?
ouder worden is een veel gehoorde
Wij hopen dat Patricia
uitspraak. Toch hoeft gehoorverlies niet
ons deze ochtend
aan de leeftijd te liggen. Wat kun je
hooroplossingen
doen als je minder hoort dan voorheen?
aanreikt en eventueel
Op maandag 5 maart om 10.00 uur
de nieuwste
ontwikkelingen met ons
deelt.
komt Patricia van
Zij heeft al heel wat ervaring en kan beslist ingaan op de
Schijndel ons
vragen die bij ons als ouderen in Zijtaart leven.
vertellen over haar
Op maandagmorgen 5 maart 2018 om 10.00 uur komt
beroep van audicien
Patricia van Schijndel in het Dorpshuis van Zijtaart met de
bij Beter Horen. Wat aanwezigen praten over haar vakgebied. Zij zal de
houdt dit beroep in en mogelijkheden en onmogelijkheden toelichten en de bij ons
wat doet zij als
levende vragen graag willen beantwoorden.
mensen bij haar komen met de klacht: “ze zeggen dat ik ze
slecht hoor”. Nog al wat mensen willen niet erkennen dat ze Wat: Het Onderonsje voor alle 55+ers
minder horen en blijven er maar mee rondlopen. Als je dan Wanneer: maandag 5 maart van 10 tot 11 uur
geïnformeerd wordt over wat voor mogelijkheden er zijn,
Waar: Het Klooster Zijtaart
dan zou dit je wel eens een andere kijk op het probleem
Kosten: gratis, maar koffie of thee is voor eigen rekening
kunnen geven. Patricia zal ons meenemen in een
U komt toch zeker ook?
aansprekend verhaal waar naast cijfers en weetjes ook de
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Ruitersport Zijtaart
Tijdens carnaval werd niet alleen feest gevierd, maar
werden er ook prijzen gewonnen. Lisa Heesakkers reed in
de Mortel met haar pony Sweet Chili haar eerste L2
wedstrijd dressuur en met succes! Ze won de eerste prijs
met 188 punten! Iris Bekx deed mee aan een
dressuurwedstrijd in Liempde met haar paard Tamara en
wist daar een eerste plaats te behalen in de klasse B met
198 punten! Gefeliciteerd Lisa en Iris! Vorig weekend
werden de Brabantse kampioenschappen springen voor de
pony’s verreden in St Oedenrode. Floor van der Vorst
mocht mee doen in de klasse D-B met haar pony Bellucci.
Helaas zag Bellucci een bepaalde hindernis niet zo zitten en
weigerde drie keer. Volgende keer beter. Afgelopen zondag
is na 6 weken blessure van haar pony, Noa Spoorenberg
weer met Dreamgirl op springwedstrijd geweest in de
Mortel. Ze reed hele goede rondes in de klasse D-B en was
tweemaal foutloos met 80 stijlpunten. Hiermee won ze de
4e prijs! Fijn om zo weer te starten, gefeliciteerd Noa!!
Aankomend weekend zijn de Brabantse
teamkampioenschappen pony’s in Schijndel. Onze jongste
ponyruiters gaan daaraan deelnemen na de selectiewedstrijd
in december gewonnen te hebben. Zet hem op Nynke,
Milou, Lisa, Thomas, Claire en Sjoerd!!
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Maandagavond 5 maart eerste
loopronde BIN Zijtaart
A.s. maandag 5 maart loopt BIN Zijtaart een eerste
loopronde in Zijtaart. Tijdens deze loopronde attenderen
wij bewoners vrijblijvend op mogelijke risico’s en/of
mogelijkheden voor diefstal, inbraak, enz. Denk hierbij aan
een opklimbare kliko, een laptop die zichtbaar is
achtergebleven in een auto, dat soort zaken. Alles zichtbaar
vanaf de harde weg/het openbare gebied. Het doel is het
creëren van meer bewustheid onder bewoners over de
genoemde risico’s en wat zij hier, vaak al op een
eenvoudige manier, tegen kunnen doen.
Het lopen van de ronde vindt plaats tussen ca. half acht en
negen uur ’s avonds. Binnen die tijd verwachten we een
deel van de bebouwde kom te kunnen belopen, het
buitengebied is niet haalbaar. De loopgroep is herkenbaar
aan felgekleurde hesjes en voorzien van zaklampen. De
loopgroep bestaat uit vrijwilligers uit Zijtaart en Veghel en
wordt waarschijnlijk vergezeld door onze wijkagent.
De preventieve WhatsApp-groep BIN (Buurt Informatie
Netwerk) Zijtaart groeit door en bestaat op dit moment uit
Edith Steinplein, Rudebroeck, de Straot, Jong Nederland,
Krijtenburg, Rond de Bulte, Leinserondweg en Pastoor
Kampstraat. Het doel is om heel Zijtaart, inclusief het
buitengebied onderdeel te maken.
Meer informatie is te vinden op www.bin-meierijstad.nl.
Voor aanmelden (of meer informatie) mail je naar:
binzijtaart@hotmail.com. Liefst gelijk met gegevens van 1
á 2 contactpersonen voor deelname in de app-groep. We
zien uw reactie graag tegemoet.
Vriendelijke groet namens buurtvereniging Rudebroeck,
Marjan van Asseldonk,
Tim van Laarhoven,
Harrie van der Linden

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd
O[ zaterdag 24 februari zijn alle wedstrijden afgelast
VOW Senioren 22 febr. 2018
RKVV Keldonk 2
VOW 2
VOW Senioren 24 febr. 2018
VOW-Veteranen
PVV
VOW VR30+2
EVVC VR30+1
VOW Senioren 25 febr. 2018
WEC 1
VOW 1
Nooit Gedacht 4
VOW 2
Boskant 4
VOW 3
VOW 4
HVCH 15
VOW VR1
DBS VR2

4–3
Afgelast
Afgelast
2-1
Afgelast
Afgelast
Afgelast
Afgelast
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 3 maart 2018
thuis VOW JO19-1 Schijndel/DE WIT JO19-3
14:30u
uit
RKPVV JO17-1 VOW JO17-1
14:00u
uit
Avanti'31 JO15-2 VOW JO15-1
13:00u
thuis VOW JO15-2
Avanti'31 JO15-4
13:00u
uit
Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-5 VOW JO13-1 11:45u
thuis VOW JO13-2M Berghem Sport JO13-5M 11:30u
vrij VOW JO11-1
thuis VOW JO11-2
Mariahout JO11-3G
9:30u
uit
ASV'33 JO9-5
VOW JO9-1M
9:15u
thuis VOW JO8-1
Avanti'31 JO8-3
10:30u
uit
Blauw Geel J07-2 VOW J07-1
10:15u
uit
Volkel MO17-1 VOW MO17-1
11:30u
thuis VOW MO15-1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 MO15-1 13:00u
vrij VOW MO11-1
VOW Senioren 3 maart 2018
16:30u VOW-Veteranen
Volkel
17:00u VOW VR30+1
Bavos VR30+1
16:00u VOW VR30+2
HVCH VR30+1
VOW Senioren 4 maart 2018
14:30u VOW 1
Vorstenbossche Boys 1
11:30u VOW 2
DVG 4
12:00u RKVV Keldonk 4 VOW 4
12:00u SVSSS VR1
VOW VR1
11:00u Schijndel/DE WIT VR1
VOW VR2
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Buurtkeezen competitie 6 de ronde
Vrijdag 2 om maart 20.00 uur in Het Klooster
De voorlaatste ronde van onze gezellige
buurtkeezencompetitie gaat
vrijdagavond in. De 6 te winnen punten
zullen weer op een sportieve manier
gewonnen willen worden. Hard nodig,
want in april volgt de slotronde. In
totaal dus nog 12 punten te behalen voor de eindstand.

Het Zijtaarts Keezen Toernooi
op 20 april
Al meer dan 55 teams hebben zich
ingeschreven! Er is ruimte voor nog
meer teams: "Zes!" gaat zich
voorbereiden op een nog grotere
deelname dan vorig jaar. Het belooft
een prachtig evenement te worden!
Opgeven kan direct op de speelavonden of via
zeszijtaart@gmail.com.
Teams die graag vooraf de sfeer willen proeven en het spel
willen (leren) spelen zijn komende vrijdagavond welkom.
Zes! van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart

Proeftrainingen voor nieuwe leden
Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar die zin hebben om te
gaan voetballen, kunnen vanaf woensdagavond 7 maart
2018 deelnemen aan 3 gratis proeftrainingen.
Graag vóór de start van de trainingen je aanmelden (naam
en geboortedatum) bij (voorkeur via e-mail):
Henriëtte Swinkels, tel. (0413) 47 95 99.
Email: jeugdbestuur@vow.nl
De proeftrainingen zijn op woensdagavond 7, 14 en 21
maart 2018 van 18.00 – 19.00
uur. Indien je nog vragen hebt,
dan kun je contact opnemen
met Henriëtte Swinkels.
Graag tot ziens bij de
trainingen van VOW!
Sportieve groeten van het Jeugdbestuur VOW
Adres: Sportpark De Vonders,
De Bresser 27-29, 5465 PW Zijtaart
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Hoe fout is een “foute” Bingo?
Een vraag is snel gesteld, maar het juiste antwoord is
moeilijker te geven, alhoewel! Om eens iets anders binnen
VOW te doen, hebben afgelopen jaar op 31 maart een
aantal creatieve vrouwen een “FOUTE”bingo
georganiseerd. Met hun creativiteit zijn zij er in geslaagd
een avond te organiseren waar nu nog over gesproken
wordt. Stel je eens voor: het clubhuis van VOW helemaal
gevuld met vrouwen die een gokje wilden maken. Diverse
prijzen waren te winnen, maar het motto van de avond
“FOUTE” bingo werd geen moment uit het oog verloren.
Uiteindelijk is het een super gezellige en lange avond
geworden. Met het financiële resultaat van de avond wilden
de dames iets extra doen voor de vereniging. “We willen
graag iets tastbaars geven, dat ook gebruikt gaat worden
voor de jeugd.” Uiteindelijk is in overleg met het
jeugdbestuur en de sponsorcommissie gekozen voor
spelmaterialen die door alle geledingen binnen de
jeugdafdeling gebruikt kunnen worden. Afgelopen zaterdag
was het zover en na een kort dankwoord door de
sponsorcommissie en het jeugdbestuur zijn de materialen

overhandigd. Al met al durven we te stellen dat een
“FOUTE” bingo helemaal nog niet zo fout is.
Namens de jeugd van VOW nogmaals bedankt en wie weet
komt er een herhaling. Bedankt.

KLIK gaat u weer verrassen!
Optredens in Best en Nistelrode
Voor de schermen van Zang- en Theatergroep KLIK is het
even stil geweest. Maar daarachter des te minder! Op dit
moment worden de laatste puntjes op de -i- gezet voor de
gloednieuwe, spetterende show “Residentie Op-Stand”. Dit
spektakel is te zien op vrijdag 6 en zaterdag 7 april in ’t
Tejaterke in Best en zaterdag 21 april, met een matinee- en
een avondvoorstelling, in Nesterlé in Nistelrode.

Dit keer dus voor het eerst geen optreden in de “thuisbasis”
Zijtaart”. KLIK heeft altijd met heel veel plezier gespeeld
in het Dorpshuis. Nadeel is echter dat het ombouwen van de
gymzaal naar een theateropstelling heel tijdrovend is.
Daarom is deze keer gekozen voor bovengenoemde
gemoedelijke theaters. Een perfecte setting voor
“Residentie Op-Stand”. Het verhaal gaat over mensen van
verschillende pluimage. Op hun oude dag wonen ze in een
verzorgingstehuis waar ze allerminst tevreden zijn over de
bedrijfsvoering van de directeur en zijn dochter. Dit alles
leidt tot een ware opstand onder de bewoners van het huis:
de ouderen van deze tijd laten niet met zich sollen!
Geniet van een heerlijk avondje uit!
Even de zinnen verzetten tijdens een spetterende zang- en
theatervoorstelling waarbij uw lachspieren flink getraind
worden? Aarzel dan niet en bestel de kaarten. De entree is €
15,00 per kaart, te bestellen bij: klikopstand@gmail.com of
06 - 532 822 55.
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“Diagnose:

V.O.W. KIENEN

Niet meer te
redden!”

Woensdag 14 maart 2018

Stel je voor; een ziekenhuis waar de dokter nog
ruimschoots de tijd neemt voor zijn vrouwelijke
patiënten. Waar de gezondheidsinspectrice haar werk
ziekelijk serieus neemt. Waar het verplegend personeel
haar eigen interpretatie van de regels heeft. Waar de
hoofdzuster worstelt met het te krappe budget. Een
ziekenhuis met patiënten die zelf beter weten wat goed
voor ze is. En waar bezoekers zich niet aan het bezoekuur
houden… Wat krijg je dan?

Een vlotte ziekenhuiskomedie met een
actueel tintje!
Laat je opnemen in ons ZTV-streekziekenhuis. Check
even in bij hoofdzuster De Vries en laat je even nakijken
bij dokter Hunk. Onze verpleger Sebastiaan zorgt er voor
dat het je aan niks ontbreekt en onze stagiaire Annabel
doet vast ook haar best..

De Zijtaartse Toneelvereniging

Geschreven door Rob van Vliet
Geregisseerd door Jeroen van den Boom
17 en 18 maart 2018 MFA Het Klooster te
Zijtaart
Zaal open 19.30 uur / aanvang 20.00 uur
kaarten à € 7,50 nu verkrijgbaar via
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com/
Marian v.d. Acker (0413) 36 62 66 en
Uitpunt Veghel

Hoofdprijs € 250,00
En diverse andere leuke (geld)prijzen
Kantine open vanaf 19:00 uur
Aanvang 20:00 uur
Tijdens de pauze is er een loterij!
VOW Zijtaart
Sportpark de Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart
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Vakantieweek 2018
24 t/m 28 april
Het Damiaancentrum organiseert in 2018 voor de zevende
keer een vakantieweek voor senioren, bedoeld voor
mensen, die vanwege diverse omstandigheden zelf niet op
vakantie kunnen of niet alleen willen gaan. Zorg voor een
zieke partner, zelf ziek geweest, eenzaamheid en weinig
contacten kunnen redenen zijn om aan deze week deel te
nemen. Het is echt een buitenkansje om een aantal dagen
met leeftijdgenoten in een ontspannen sfeer door te
brengen. Mensen vertellen hun levensverhalen, verdriet
wordt gedeeld en natuurlijk wordt er heel wat afgelachen.
Het Damiaancentrum biedt de kans om vijf dagen (24 t/m
28 april) te genieten van een afwisselend programma met
diverse activiteiten onder leiding van ervaren krachten. U
leert tevens de andere deelnemers beter kennen en trekt
deze dagen samen met hen op. U logeert in het
gastenverblijf van het Dominicanenklooster in Huissen. Wij
vragen voor deze week een kleine bijdrage. Dit is geen
kostendekkend bedrag, het Damiaancentrum zorgt voor
aanvullende financiering. De kosten mogen echter geen
beletsel zijn om deel te nemen.
Kent u iemand voor wie een dergelijke vakantieweek bij
uitstek geschikt lijkt? Of zou u zelf graag willen
deelnemen? Meldt u zich dan aan! Met aspirant deelnemers
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aan deze vakantieweek, wordt er een individueel gesprek
gepland. Dit doen we om nader kennis te maken, u nader te
informeren, uw vragen te beantwoorden, uw zorgen weg te
nemen, en te bezien wat uw mogelijkheden zijn.
Veel senioren in Meierijstad hebben in het verleden aan
deze vakantieweek deelgenomen. Zij hebben genoten:
“Niet meer vanzelfsprekend en daarom zo bijzonder: samen
eten en de gezelligheid aan tafel.” “Heerlijk veel mensen
leren kennen.” “Gezellige groep, prima leiding, vooral
zorgzaam. Het eten was prima en weer eens samen aan
tafel, heerlijk.”
Is uw belangstelling gewekt, of weet u iemand voor wie
zo’n vakantie goed zou zijn, neem dan contact op met:
mevr. Will Versmissen, tel. 06 – 464 683 06 of stuur een
mailtje naar versmissen@home.nl. Ook kunt u contact
opnemen met het Damiaancentrum, tel. 06 – 413 595 54 of
info@damiaancentrum.nl (Piet van den Tillaart).

Potgrondactie voor het Zijtaarts
jeugdcarnaval!
Op zaterdag 3 maart

