la banda musicale della Santa Cecilia presenta:

Un concerto del Mediterraneo
Muziekvereniging St. Cecilia presenteert op zaterdag 21 april een bijzondere muzikale
avond met muziek van componisten uit landen rond de Middellandse zee. Om helemaal in
de sfeer te komen serveren wij naast een klein hapje ook de beste wijnen uit de regio. Om
zo te genieten van een ontspannen, gezellige avond met vrienden en familie.
Door de muziek waant u zich in het zonnige zuiden. Dwaal lekker af met uw gedachten
naar de Mediterranee en het aangename klimaat. Met de muziek van de Godfather beleeft u
een wandeling met Don Corleone door Palermo. De geuren van pasta, focaccia en olijven
komen u tegenmoet. La madre famiglia staat vol overgave in de keuken de heerlijkste
pizza’s te bakken. Het water loopt u in de mond. Na de maaltijd loopt u met de zon op uw
gezicht door de smalle straatjes. U geniet van een heerlijke caffé macchiato terwijl boven u
de was wordt opgehangen. Het verkeer zoekt verhit zijn route door de stad, maar boven
deze kakofonie hoort u heerlijke muziek. Het is de muziek van Ennio Morricone uit een van
zijn spaghetti westerns. U schrikt op en bent weer in het dorpshuis te Zijtaart, maar uw
gedachten zijn in de Mediterranee.
Graag tot snel op dit verassende lenteconcert! Verheug u op warme klanken en
temperamentvolle muziek. U bent allen van harte welkom op 21 april om 20.00 uur in de
ontmoetingszaal van Dorpshuis Het Klooster. Loop gezellig binnen, de entree is gratis!
Adios. Ciao!
Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Donderdag: 29 maart 19.00 uur Witte Donderdagviering Pater Jesudass (Gem.Koor)
Vrijdag: 30 maart Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegviering Pater Jesudass
(Gem.Koor)
Zaterdag: 31 maart 20.00 uur Paaswake Pater Jesudass (Gem.Koor)
Zondag: 1 april Hoogfeest Passen 10.30 uur Pater Jesudass (Vivace)
Wij gedenken: Jaargetijde Pastoor Magis; Overl.ouders van der Heijden-Termeer, Toon en
André; Marinus van der Heijden, Anna Fassbender en Mien Vonk; Ouders Pepers- van
Lankvelt en overleden familie; Tiny van der Linden; Tony van Cuijk- van den Broek;
Jaargetijde Riek van Boxmeer- Henst; Jaargetijde Bert van Heertum; Marietje van der
Linden- van Schaijk en overl.familieleden; Hans van Zoggel; Marion Jonkers- van Zoggel;
Jo Versantvoort- Schevers; Hans Klaassen.
Maandag: 2 april 2e Paasdag 10.30 uur Wood- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Jan Nikkelen; Marietje van Hoof- van Asseldonk.
Overleden:
Jo Versantvoort- Schevers in de leeftijd van 84 jaar
Hans Klaassen in de leeftijd van 58 jaar

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
Vervoersdienst Zijtaart

36.58.61
35.22.32
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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.
Oproep: Wie heeft er eind december in het
gemeenschapshuis van Zijtaart op dinsdagavond
(bridgeavond) een korte zwarte damesjas merk Zara
meegenomen en haar eigen korte zwarte jas merk H&M
(heb ik) laten hangen ? Graag reactie naar mevr. L.
Harbers, tel. (0413) 26 32 97.
Gevonden een leren dameshandschoen zwart, terug te
halen bij Raaijmakers Drukerk

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Paaswandeling zaterdag 31 maart
Het is weer lente!! Een nieuw begin. Dieren
komen uit hun winterslaap en de eerste bloeiende bloemen
laten hun mooie kleuren zien. De natuur ontwaakt en dat
moet gevierd worden.
Ook met Pasen wordt een nieuw begin gevierd, daarom
gaan we dit Paasweekend op zaterdag 31 maart ’n
wandeling maken in het bos en paaseieren zoeken.
Zorg dat je om 14:00 uur aanwezig bent bij het Klooster.
We vertrekken dan met de fiets naar de Bulten.

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Zonder vrijwilligers geen Koningsdag
2018 viering in Zijtaart?
Ook dit jaar hoopt de Evenementen Groep Zijtaart weer een
mooie koningsdag te organiseren. Echter … De
organiserende commissie is onderbemand en zoekt
versterking.
Er moet nog het een en ander geregeld worden. Uiteraard is
het mogelijk om een nieuwe opzet te bedenken, maar er
liggen ook draaiboeken van eerdere jaren, waar ideeen te
vinden zijn.
Ook op Koningsdag zelf zijn er nog vrijwilligers nodig.
Voor hand- en spandiensten en voor het begeleiden van de
spelletjes.
Lijkt het je leuk om mee te komen helpen en/of organiseren
dan meld je je aan bij
Joop van de Cammen 352647. Ook wanneer je eerst wat
meer wilt weten, kun je Joop gerust bellen.
Namens de EGZ alvast kei bedankt.
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‘De Goede Doelen Week” komt er weer aan.
In week 15 ontvangt u onze brief en de retourenveloppe. Op
dinsdag 17 en woensdag 18 april a.s. komen onze
collectanten dan weer bij u langs om de retourenveloppe op
te halen.
De komende weken geven we weer aandacht aan alle goede
doelen.
Reumafonds:
Het Reumafonds wil de ruim 2 miljoen mensen met een
vorm van reuma helpen bij het verbeteren van de kwaliteit
van hun leven en het omgaan met reuma. Hiervoor geven ze
hen voorlichting, advies, steun én een stem in de
maatschappij. Naast met patiënten werken ze ook samen
met wetenschappers, zorgverleners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven. Tot slot financieren en initiëren
ze wetenschappelijk onderzoek en patiënten activiteiten.
Hun missie is: strijden voor een beter leven met reuma
vandaag en een leven zonder reuma morgen.

28 maart 2018 – 4 april 2018
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Bami schijf € 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:

Fonds Verstandelijk Gehandicapten:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
In 2018 gaat Fonds Verstandelijk Gehandicapten zich bezig
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
houden met het verminderen van eenzaamheid bij mensen
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur
met een verstandelijke beperking, het ondersteunen van
mantelzorgers en de ontwikkeling van talent. U kunt hierbij
Amnesty International:
denken aan maatjesprojecten, een vervolg op het project
Wereldwijd
worden mensenrechten geschonden. Mensen
‘gebaar van waardering’ (www.gebaarvanwaardering.nl) of
worden
gemarteld
omdat ze hun mening geven. In elkaar
werkervaringsplekken.
geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze
vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf na een oneerlijk
Alzheimer Nederland:
proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder
dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen tralies.
Met jouw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer
met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we
acties voeren en meer mensen redden.
voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en
komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie.
En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk door
financiële ondersteuning.

Nederlandse Brandwonden Stichting:
Samen met duizenden collectanten, donateurs en
vrijwilligers werken we met 48 medewerkers, met
professionals uit de brandwondenzorg
en brandpreventie aan drie ambities:
1. In Nederland woon, werk en leef je
veilig met een minimumrisico op
brand(wonden)letsel.
2. In de Nederlandse
(brandwonden)zorg is uitmuntende
behandeling en zorg aan patiënten met
brandwonden beschikbaar, gericht op
een snel en zo volledig mogelijk
herstel.
3. De nazorg aan patiënten met
brandwonden is gericht op re-integratie
van de patiënt tot de hoogst mogelijke
maatschappelijke participatie.
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Frans Verharen
Gerrit v Leuken
Henk de Leest
Gerrit vd Broek

KBO
KBO AGENDA:
Dinsdag 3 april 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag 3 april 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 3 april 13.00 uur Vrij biljarten
Dinsdag 3 april 14.00 uur Line dansen
Woensdag 4 april 13.30 uur Kienen
Donderdag 5 april 09.00 uur Wandelen
Donderdag 5 april 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 5 april 13.00 uur Competitie biljarten
Donderdag 5 april 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 6 april 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 22 maart:
Rikken :
Bert Vissers
Mieke v.Boxmeer
Poedelprijs:
Marjo Vissers
Jokeren:
Mien Raaijmakers
Mien Ketelaars
Poedelprijs:
Jo v.Boxmeer
Loterij:
Lenie Henst

24
14
14
16

-

Jan de Wit
Cor Coppens
Jan vd Oever
Chris v Helvoirt

24
21
19
18

12
26
25
14

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO Zijtaart
d.d. 22-03-2018
Frans vd Broek
19 20 - Hans v Erp
69 26
Jan de Wit
26 35 - Frans v Leuken
44 50
Tonn Verbruggen 24 23 - Toon Cissen
58 81
Piet vd Hurk
35 17 - Ad vd Heijden
16 20
Tonnie v Uden
32 40 - Cor v Zutphen
60 51
Hans v Erp
69 93 - Chris v Helvoirt 18 15
Toon vd Oever
29 21 - Andre Schepers 34 53
Wim Kremers
26 25 - Mies Gibbels
35 31
Wim vd Sanden 41 37 - Tonn Verbruggen 24 17
Tonnie v Uden
32 25 - Ad vd Heijden 16
16
Cor Coppens
23 28 - Jan vd Oever
18
18
Toon vd Oever
29 17 - Willy Henst
24
30
Toon Nelissen
33 35 - Wim vd Sanden 41
26

169 pnt
112 pnt.
- 50 pnt.
133 pnt.
102 pnt.
23 pnt.

SPORTAGENDA

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Nuenen Zijtaart d.d. 21-03-2018
Jozef v Leuken
56 61 - Toon Cissen
60
Bas vd Berg
44 52 - Frans v Leuken 42
Wim v Veggel
33 50 - Mies Gibbels
38
Nico Kuijlaars
31 28 - Toon Opsteen 27

23
21
20
12
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37
23
37
9

VOW Senioren 29 maart 2018
19:30
EVVC VR2
VOW Senioren 31 maart 2018
16:30
VOW-Veteranen
VOW Senioren 2 april 2018
14:30
VOW 1
VOW Senioren 5 april 2018
20:00
Helvoirt VR1

VOW VR2
FC Uden
RKKSV 1
VOW VR1

VOW Jeugd 31 maart 2018
VOW JO19-1
inhaal/ vriend ?
VOW JO17-1
Mariahout JO17-1
14:30u
VOW JO15-1
inhaal/ vriend ?
VOW JO15-2
inhaal/ vriend ?
VOW JO13-1
inhaal/ vriend ?
VOW JO13-2M
inhaal/ vriend ?
Ollandia JO11-1
VOW JO11-1
11:00u
Avanti'31 JO11-4G
VOW JO11-2
9:30u
VOW JO9-1M
Erp JO9-3
10:30u
VOW JO8-1
inhaal/ vriend ?
VOW JO7-1
inhaal/ vriend ?
VOW MO17-1
vrij
VOW MO15-1
inhaal/ vriend ?
VOW MO11-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO11-1 9:30u
VOW Jeugd 4 april 2018
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-5 VOW JO8-1 18:30u

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 24 maart 2018
VOW JO19-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2
S.V. Brandevoort JO17-2 VOW JO17-1
Schijndel/DE WIT JO15-3 VOW JO15-1
VOW JO15-2 Erp JO15-4
ELI JO13-2
VOW JO13-1
VOW JO13-2M vrij
VOW JO11-1 Avesteyn JO11-2G
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-11 VOW JO11-2

1
2
2
5
2

0
1
0
1
9

4 3
11 8

"Zijtaarts Belang"
VOW JO9-1M
VOW JO8-1
VOW JO7-1
VOW MO17-1
VOW MO15-1
OSS'20 MO11-2
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vrij
Mariahout JO8-2
vrij
vrij
Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1

VOW MO11-1
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13 2
4 1
4 7

VOW Senioren 24 maart 2018
Boekelsport VOW-Veteranen
4-4
VOW Senioren 25 maart 2018
Avesteyn 1 VOW 1
4-0
HVCH 10
VOW 2
1–1
Heeswijk 4 VOW 3
0–1
VOW 4
SCMH 5
2–1
VOW VR1 MVC VR1 1 – 1
VOW VR2 TOP VR1
1–5

IVN Veghel
Lezing over insecten onder water
Mark Scheepens, onderzoeker bij Waterschap
de Dommel, zal een lezing houden over insecten onder
water, maar hij legt ook de nadruk op wat je van deze
insecten en beesten “boven” water kunt zien. Veel in water
levende insecten brengen namelijk een belangrijk deel van
hun levenscyclus ook boven water door. De
insectengroepen, kokerjuffers en eendagsvliegen, komen
nadrukkelijk aan bod. Ook is er aandacht voor de
ontwikkeling van de macrofauna in beken en wat het belang
is van onze Brabantse beken voor de waterinsecten en
welke waterinsecten typisch zijn voor Brabantse beken.
Verder wordt de ontwikkeling van rivierkreeften in Brabant
besproken en getoond. Tevens is er aandacht voor het
oranje blauw zwemmend geraamte, een zeer bijzonder en

zeldzaam oerkreeftje dat in de Brabantse leembossen
voorkomt, namelijk in de Geelders en het Wijbosch broek.
De leefwijze en het belang van de leembossen voor deze
soort worden besproken als tevens ook tips hoe ze aan te
treffen zijn. Daarnaast nog wat tips om je tuinvijver
waterinsectenvriendelijk te maken.
plaats en tijd:
de Bundersschool, Langendonk 1
11 april om 20.00 uur
toegang is gratis
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Uitnodiging aan de inwoners van
Zijtaart voor de OPENBARE
VERGADERING van de Dorpsraad
Beste dorpsgenoten

VACATURES COMMISSIE
VOETBALZAKEN
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van VOW hebben
we in de commissie voetbalzaken nog de volgende
vacatures:
• Secretaris
• Technisch coördinator O17 – O19
• Technisch coördinator dames
We zijn op zoek naar enthousiaste personen, die graag hun
steentje willen bijdrage aan deze nieuwe structuur, maar
bovenal iets voor de jeugd/senioren van VOW willen
betekenen.
Heb je interesse in één van deze functies of wil je hier meer
informatie over, neem dan contact op met Patrick van
Asseldonk (06-14926898) of Frank Ketelaars (0657330606)
Jeugdbestuur VOW

WOENSDAG 4 APRIL a.s. houden
wij weer een openbare vergadering
Aanvang: 20:00 uur
In de ontmoetingszaal van dorpshuis Het Klooster
Er zijn weer enkele actuele ontwikkelingen gaande, die
voor de toekomst van ons dorp belangrijk zijn. Daarom
stellen wij het zeer op prijs, dat u als inwoner van
Zijtaart aanwezig kunt zijn.
De AGENDA ziet er als volgt uit:
1. Opening en korte terugblik afgelopen half jaar
2. Enkele mededelingen
3. Stand van zaken toekomstige uitbreiding
woongebied Zijtaart
Wonen in Zijtaart (Woonvisie Meierijstad betreffende
Zijtaart)

4.
5.
6.
7.
8.

“Verbindingsweg N279 Keldonk –
Bedrijventerreinen Veghel West”
Stand van zaken werkgroep “Zorg-en-WelzijnZijtaart”
Bin Zijtaart
Dorpsraad Zijtaart.
-aanvulling van de dorpsraad is nog steeds gewenst
Rondvraag en afsluiting
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Geluiden onder water
Als je langs een vijver of poel loopt dan denk je wat is het
hier stil, maar in werkelijkheid is er onder water een
kakofonie aan geluiden, daar kom je pas achter als je met
een speciale microfoon gaat luisteren. Wil je dit een keer
meemaken, ga dan op 14 april met IVN Veghel op pad in
het Hurkske (tussen Erp en Gemert) om deze geluiden te
beluisteren.
Natuurlijk is elke poel anders, dus we gaan naar een aantal
poelen en zullen zeker de onder
water krekels (duikerwantsen)
horen, maar ook andere geluiden,
zoals libellenlarven die hun onder
water aandrijving gebruiken en
kevers die lucht komen happen
aan de oppervlakte. Met een
beetje geluk horen we misschien ook de knoflookpad, deze
pad is de enige in Nederland die onder water "kwaakt" en is
waarschijnlijk actief rond deze tijd. Maar natuurlijk zullen
we ook veel andere dieren zien en horen deze avond, want
er zijn ook vogels die vooral in de schemering en avond
actief zijn.
Het is aan te raden te zorgen voor gepaste kleding en
schoeisel (bekijk het weerbericht). Omdat we een deel in
het donker zullen lopen is een goede zaklamp ook prettig.
Deze avondexcursie start om 19.30 met een geschatte
eindtijd van 22.00 uur.
Start vanaf de parkeerplaats bij de "Boswachter":
Gemertsedijk 10, 5469 NH Erp.
De excursie is onder leiding van:
Matty Meij: Insecten en amfibieën, informatie (0413) 35 00
91
Wolter Bongers: Vogels

28 maart 2018 – 4 april 2018
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Communicanten doen mee met de
line dance middag
Wat is er mooier dan een lach toveren op het gezicht van
een ander?
En dat kan al met iets heel kleins. In dit kader hebben de
Communicanten vorige week meegedaan met een line
dance middag in het Dorpshuis te Zijtaart.
De kinderen hebben tijdens deze middag al gelijk een dans
geleerd. Eerst waren de meisjes aan de beurt, daarna de
jongens en vervolgens allemaal samen. Het zag er niet zo
moeilijk uit, maar dat is het toch echt wel! Was een van de
reacties van de Communicanten. Wij willen de line dance
groep heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van
deze middag!
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ZTV-streekziekenhuis sluit haar
deuren!!
In het weekend van 17 en
18 maart heeft het ZTVstreekziekenhuis haar
deuren geopend. In grote
getallen hebben de
patiënten zich dat weekend
aangemeld. Het ziekenhuis
heeft gedurende het weekend zelfs stoelen en bedden bij
moeten plaatsen. De patiënten gingen na een bezoek aan het
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zij aan jullie hun nieuwe beroep bekend maken.
Namens de Zijtaartse Toneelvereniging willen wij
iedereen bedanken die voor en achter de schermen heeft
meegeholpen om onze uitvoeringen tot zo'n groot succes
te maken.
P.s.: Altijd al eens toneel willen spelen of weer een oude
hobby oppakken? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Voor
meer informatie mail gerust naar:
zijtaartsetoneelvereniging@outlook.com

MCV Picknickrit
Zondag 1 april is het niet alleen 1ste paasdag, maar ook onze
jaarlijkse picknickrit.
Voor de prijs van €10,00 krijg je de route en een heerlijke lunch
incl gebakken ei, fruit, drinken en toetje. Dus pak je motor en
kom met een lege maag. We vertrekken om 10:00 uur bij D’n
Brouwer, Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.
Graag aanmelden via info@motorclubveghel.nl

Rouwen terwijl er niemand is overleden
Natuurlijk verlies je soms mensen door overlijden, en dan
vindt iedereen het gewoon dat er gerouwd wordt. Maar het
ZTV-streekziekenhuis met een grote glimlach naar buiten.
belang van rouwen wordt sowieso onvoldoende gezien.
Dokter Hunk, zuster de Vries, broeder Sebastiaan en de
Ook als je gaat scheiden is er sprake van rouw, niet alleen
stagiaire Annabel hebben gezorgd dat het de patiënten aan
bij de kinderen en familie, maar vaak ook wel bij de exniets ontbrak. Ook de patiënten Gonda, Marylene en
partners. Maar ook als je je gezondheid of je baan verliest,
meneer Otjes, die al waren opgenomen, zijn inmiddels
kan er sprake zijn van rouw.
ontslagen. Of al hun kwaaltjes zijn opgelost?!!
Waar veel mensen in samengestelde gezinnen niet bij
Inmiddels heeft mevrouw Den Blijker haar inspectierapport stilstaan is dat ook daar vaak sprake is van rouw. Het klinkt
ingediend en heeft ze alsnog besloten het ZTVzwaar, maar er kan echt sprake zijn van allerlei soorten van
streekziekenhuis per direct te sluiten.
verlies. Allereerst om de mislukking van het eerste
Dokter Hunk, zuster de Vries en broeder Sebastiaan gaan nu huwelijk, maar zodra de verliefdheid van de nieuwe relatie
druk op zoek naar een nieuwe baan. In maart 2019 zullen
er is, wordt dat snel vergeten.
Zo kwam bij mij eens een stel waarvan de man
zijn kinderen niet meer zag sinds hij een nieuwe
vriendin had. Zijn vriendin had nog kleinere
kinderen en deze herinnerden hem aan zijn éigen
kinderen toen die nog klein waren. Dat
veroorzaakte rouw, die tussen hen in dreigde te
komen staan, ondanks alle verliefdheid.
Maar ook de man die zelf geen kinderen heeft
met een vrouw die wel kinderen heeft, en geen
behoefte meer heeft aan nog een kind, kan ook
een gemis voelen van eigen kinderen. Die
mogelijkheid is afgesneden wanneer zijn partner
geen kinderen meer wenst. Dat geeft rouw. Want
een diepgevoelde wens opgeven kan ook als een
groot verlies ervaren worden.
Ook gaan sommige stiefouders lichtvaardig
verhuizen naar de woonplaats van de partner
omdat die niet kan verhuizen vanwege de
kinderen. Ook dit geeft vaak rouwgevoelens.
Men verliest natuurlijk niet zijn vrienden en
familie, maar de contacten veranderen wel. En
dat geeft verlies.
Ik las een citaat op Facebook: “Rouw is de
aanwezigheid van een afwezigheid”

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 27 nr. 26

28 maart 2018 – 4 april 2018

Lekker tafelen met Pasen.
Met o.a.
Canadese ham
Bourgondische rib
Gourmetvlees
Paasaanbieding:
4 botermalse biefstuk à 125 gram

€ 10,BBQ lijst 2018
Studentensteaks
Portie varkenssaté
Portie kipsaté
Hamburger
Spareribs
Bourgondische kipfilet
Gem. kipfilet
Katenspies
Gem. varkensspies
Gem. kipspies
Gem. runderspies
Kip/cajunspies
Barbecueworst
Gem. varkenslapje
Scampispies
Vispakketje
Gekr. biefstuk
Gem. speklappen
Brochette
(spies met runds-, kip- en varkensvlees)

1,65
1,65
1,65
0,95
1,65
1,50
1,50
2,15
1,65
1,65
2,25
1,65
1,10
1,45
2,50
2,75
2,25
1,00
1,65

Ons BBQ vlees komt allemaal uit eigen slagerij
Wij verzorgen geen complete BBQ-partijen meer.
U heeft wel de mogelijkheid om bij uw BBQ-vlees een BBQ te lenen
(informeer naar de mogelijkheden).
Briketten per 10 kg
11,00
Gas per BBQ
20,00
Eventuele schoonmaak per BBQ
25,00
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Motorcross Zijtaart
Aanstaand weekend organiseert Motorclub De Jagers Zijtaart weer het jaarlijkse
motorcrossevenement!
Het evenement vind plaats bij de Biezendijk in Zijtaart. De locatie wordt met
bewegwijzering aangegeven.
Op beide dagen beginnen de wedstrijden om half twaalf.
Zaterdag staan de jeugdklassen aan het starthek.
Op zondag is er een uitgebreid programma. Het hoogtepunt is het kampioenschap
van de Open Inters.
Ook zijn er verschillende extra activiteiten.
Op de zaterdagavond is er muziek in de feesttent en gelegenheid om een biertje te
komen drinken. Hiervoor is de entree gratis.

Op zondagmiddag zal er voor de jeugd vanaf 6 tot 12 jaar de
mogelijk zijn om te proeven van de motorsport door een proefritje
te maken op een mini-motor.
Dit zal gebeuren onder begeleiding van Jan Hastenberg en onze
medewerkers.
Wij willen u graag ontvangen bij dit sportieve evenement, daarom bieden we elk
Zijtaarts huishouden een vrijkaartje aan.
Knip het kaartje hieronder uit en wees erbij dit weekend!

Circuit Zijtaart
Gratis toegangskaart M.C. De Jagers
Zondag 1 april 2018

Circuit Zijtaart
Gratis toegangskaart M.C. De Jagers
Zaterdag 31 maart 2018

