Zondag 10 juni: KPJ-veteranensportdag in Zijtaart!
Komende zondag is het zover: dan wordt op sportpark De Vonders de jaarlijkse
veteranensportdag gehouden. Ongeveer 550 sporters binden met elkaar de strijd aan op
traditionele KPJ-onderdelen als ritmische sportoefeningen, piramidebouw, volksdans,
touwtrekken en atletiek. Zij zijn afkomstig uit 24 plaatsen in Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg. Om 10.15 uur wordt gestart met het jureren van de diverse sportonderdelen en
dan vinden ook de voorrondes touwtrekken en atletiek plaats.
Om 13.30 uur begint het middagprogramma met een groot defilé en de officiële opening
door wethouder Coby van der Pas. Daarna volgen de demonstraties van de sportoefeningen,
piramidebouw en het volksdansen, alsmede de finales van enkele loopnummers en het
touwtrekken. Het belooft een afwisselende en spannende middag te worden, vol nostalgie
en folklore. Ongetwijfeld gaan alle deelnemende afdelingen hun uiterste best doen om goed
voor de dag te komen.
De voorbereiding van de sportdag is een hele klus geweest. Wij zijn blij met de
medewerking van voetbalvereniging VOW en de financiële steun van diverse bedrijven en
instanties. Graag noemen wij op de achterzijde van deze uitgave nogmaals onze zes
hoofdsponsors. Ook onze dank voor de verleende hulp en diensten door:
- Alco Brugmans voor het springkussen.
- Broks Bloemen voor de bloemen en de parkeerplaats voor bussen.
- Martien Verbruggen, Jac Schuurmans en Bert Raaijmakers voor het programmaboekje.
- Ad van Kessel, dorpswinkel Van de Rakt, Wilco van Tiel en familie Bekkers voor de
lunchpakketten.
- Families Janssen, Van den Oever en Vissers voor de parkeergelegenheid.
- Bouwbedrijf Van Boxmeer, loonbedrijf Van Lankvelt en Carlo van Kessel voor de handen spandiensten.
Tot slot: wij zijn er klaar voor. Nu nog hopen op goed weer en veel toeschouwers.
Zorg dat u erbij bent, want voor een entreeprijs van twee euro (tot 12 jaar gratis) kunt u
genieten van een uniek sportevenement!
Stichting Veteranensportdag Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 10 juni 10.30 uur Woord- en Communieviering (Gem.Koor)
Wij gedenken: Jan Nikkelen; Overl.ouders van de Ven- Aarts en dochter Zus;
Overl.ouders van den Hurk- van den Nieuwenhuizen, Jan, Mien en Bert;
Harrie van den Berkmortel (vanw.verjaardag); Overl.ouders
van den Berkmortel- Claes en overl.familieleden; Martien van Zutphen.
Gedoopt: Mex: zoon van Mark en Bianca van der Heijden- Kievit
Hidde: zoon van Wilco en Yvonne van Tiel- van Boxtel

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
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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.

Opleiding EHBO
Heeft u het ook wel eens meegemaakt, dat u machteloos
moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet
wist wat er moest gebeuren?? Vanaf volgend jaar hoeft dat
niet meer… In september willen we namelijk bij voldoende
animo een nieuwe cursus EHBO gaan verzorgen. Anders
dan andere jaren, wordt deze cursus nu op verzoek
aangeboden op 3 zaterdagen. Op 8 en 29 september en op
13 oktober 2018 wordt de cursus voor u verzorgd.
Bij deze cursus leren we u op plezierige wijze hoe je de
medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren
van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het
reanimeren van een slachtoffer.
Uiteraard kunt u, als u wilt, onze vereniging na het behalen
van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren
van diverse Zijtaartse evenementen. Hiervoor wordt steeds
vaker (vanwege vergunningen) een beroep gedaan op ons
als EHBO. Denk hierbij aan de JAZ-dagen, Mudrun, VOWtournooien, motorcross en maiscross. Het zou daarom fijn
zijn om weer een aantal nieuwe EHBO-ers op te kunnen
leiden.
De lessen worden verzorgd bij Café-zaal Kleijngeld. De
kosten van een opleiding bedragen € 150,00 bedragen,
waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie/thee zijn
inbegrepen. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten
voor het volgen van een EHBO-opleiding!
Bij 8 cursisten gaat de opleiding zeker door!!
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer
informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te
nemen.

E-mail:
ehbo-zijtaart@hotmail.com
Peter Jonkers:(0413) 34 38 78
Gerard Hooijmans:06 - 230 308 80
We hopen u in september te zien op de cursus!
EHBO Zijtaart

6 juni 2018 – 13 juni 2018

pagina 2

Dagreis KBO
Op woensdag 20 juni is er een mooie
dagreis naar de Eifel. Er zijn nog
enkele plaatsen in de bus.
Bent U diegene die nog mee wil, geef
je dan snel op voor zondag 10 juni bij
Jan van Boxmeer tel.: 209487 of bij
Marja Rovers tel.: 343443

Een volle bus is kei gezellig
ZIJTAARTSE JEUGDNATUURVERENIGING

Zondag 10 juni Insectenwandeling
vertrek 10:00 uur
Aanstaande zondag 10 juni gaan we naar insectentuin “Het
Geerbos” in Veghel. Dit is een door vrijwilligers
aangelegde en onderhouden tuin, waar veel verschillende
insecten, bijen, vlinders, spinnen enz. te zien zijn. We
krijgen daar uitleg over de planten en diertjes die er
voorkomen. Ook mogen we ze zelf gaan zoeken, bekijken
en er vragen over stellen.
We vertrekken om 10:00 uur met de fiets vanaf het
Klooster.
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Nieuws van de dorpsraad
Afgelopen periode is er weer veel gebeurd
in het dorp. Zo zijn er bij het Edith
Steinplein twee nieuwe lantaarns geplaatst. De nieuwe
lantaarns geven een mooie sfeerverlichting in de avond.
Nogmaals dank aan Tiny en Diny van de Linden, die deze
lantaarns geschonken hebben.
Er is geen nadere informatie bekend over de nieuwe
ontsluitingsweg van industrieterrein Doornhoek richting
Keldonk. Wij hebben wel bij het college aangegeven dat we
een veilige overgang willen voor fietsers. Onze voorkeur
heeft een brug bij einde Past. Clercxstraat. Dit heeft
meerdere voordelen; zo komt er ook een snellere en korte
verbinding richting Erp voor woon- werkverkeer. Verder is
er op 12 juni een inloopavond door de provincie
georganiseerd over het traject N 279. Deze vindt plaats op
de Noordkade 10-12 in Veghel van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Ga gerust even kijken.
Jan Rijkers heeft zich ingezet om een volière te krijgen bij
de woningen aan Meester van de Venstraat. Jan heeft alles
geregeld en kan de volière gebouwd worden. En nu komt
het: we zoeken een paar vrijwilligers die hiervoor een
fundering kunnen maken. Dit zal wat graafwerk zijn en
bekijken welke fundering er gebruikt gaat worden. Wil je
hier graag aan meewerken, dan kun je contact opnemen met
Jan Rijkers of een van de leden van de dorpsraad. Hopelijk
zullen we snel een vrolijke noot horen vanuit de volière.
Zoals eenieder weet, is bijna alle bouwgrond in Zijtaart
uitgegeven. De gemeente is bezig met bestemmingsplan op
het terrein van de familie Bekkers naast Rudebroeck. De
vooruitzichten zijn dat eind 2019 de eerste verkoop van
percelen kan plaatsvinden. De procedures hiervoor zijn in
gang gezet.
Onze eigen groep 'wonen in Zijtaart' komt binnenkort met
een enquête over waar de woonbehoefte ligt op dit moment.
Hierbij denkend aan starters maar ook aan de oudere
mensen die graag in Zijtaart willen blijven wonen. Deze
enquête wordt op verschillende manieren verspreid en hoe

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
meer mensen deze invullen des te beter inzicht we krijgen
waar de behoefte ligt.
Dit is van belang voor de toekomst van Zijtaart. Houd dus
deze krant in de gaten, maar ook via andere media zal hier
aandacht aan besteed worden.
De buurtapp heeft inmiddels zijn waarde al bewezen. Via
deze app zijn inmiddels al verschillende zaken aan het licht
gekomen en is het zelfs al tot een arrestatie van een
inbreker gekomen. Dus het nut ervan is zeker groot.
Verzoek dus aan alle buurtschappen/verenigingen om
hieraan deel te nemen. Vragen hierover of aanmelden kan
via Harrie van de Linden. Meijerijstad is bezig om voor de
gehele gemeente een uniform bord voor buurtpreventie te
creëren. Dit komt dan bij alle invalswegen van een dorp te
staan. In het najaar zal er nog een keer een ronde door ons
dorp gemaakt worden met onze wijkagent, nu gericht op het
buitengebied om te kijken wat je zelf kan doen om inbraak
te voorkomen.
Oproep! De dorpsraad is momenteel met vijf leden erg
onderbezet. Graag zouden wij er twee nieuwe leden bij
hebben. Dit kan ook een duo zijn. Als je denkt, ik ben
iemand, of ken iemand die zich betrokken voelt bij het
dorp, graag mee wil helpen op welke manier dan ook om
ons dorp leefbaar te houden, dan horen wij het graag. Voor
meer informatie kan je contact opnemen met een van de
dorpsraadleden. Of via de website en het contactformulier.
We zien graag vele reacties.
De dorpsraad
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KBO
AGENDA
Maandag 11 juni 13.30 uur Fietsen
Maandag 11 juni 13.30 uur Kaarten
Dinsdag
12 juni 09.30 uur Seniorenkoor
Dinsdag
12 juni 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag
12 juni 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 13 juni 13.30 uur Kienen
Donderdag 14 juni 09.00 uur Wandelen
Donderdag 14 juni 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 14 juni 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 14 juni 13.30 uur Kaarten
Vrijdag
15 juni 13.30 uur Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 4 juni:
Rikken:
Bert Vissers
Willy v.d.Berkmortel
Harrie v.d.Acker
Poedelprijs:
Mieke v.Boxmeer
Jokeren:
Mientje Raaijmakers
Loterij:
Riek v.d.Heijden

98 pnt.
84 pnt.
75 pnt.
-58 pnt.
129 pnt.

SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart

Helpt u dit jaar de Zijtaartse Verenigingen
bij de Rabobank Clubkas Campagne.
MELD U NU AAN ALS U NOG GEEN LID
BENT!
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabobank
Clubkas Campagne.
Ieder lid van de bank ontvangt dan een stemkaart waarmee
hij of zij 5 stemmen mag uitbrengen. Vorig jaar was elke
stem goed voor € 3,01 dat is ca. € 15 euro per lid.
Heeft u deze stemkaart in het verleden niet ontvangen, maar
bankiert u wel bij de rabobank? Dan bent u wellicht nog
niet als lid aangemeld. Dit gaat niet vanzelf, maar moet u
even zelf doen.
Het is juist nu de tijd om dit te doen, als de campagne is
gestart, bent u te laat!

Dames en Heren: zondag 10 juni, Engelermeer, pauze in
Bokhoven ‘Het Veerhuis’, 85 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 13 juni, Kampina, pauze in
Biezemortel ‘t Gommelen’, 81 km, vertrek 8.30 uur.

Dat kan door te bellen naar Rabobank Veghel (0413219219) of u even aan te melden via de website:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

VOW Jeugd
Voor toernooien zie http://vow.nl/jeugd_programma

Het kost u een paar minuten tijd, maar u kunt in het najaar
weer vele mensen blij maken en de verenigingen in ons
dorp steunen !

VOW Jeugd 6 juni 2018
VOW JO11-2 ST Boerdonk/Keldonk JO11-2G 18:30u

Bedankt voor uw stem !
Namens de deelnemende verenigingen

SPORTUITSLAGEN
VOW Jeugd 28 mei 2018
VOW JO19-1 Schijndel/DE WIT JO19-3
3-1
VOW Jeugd 30 mei 2018
Stiphout Vooruit JO13-4G VOW JO13-1 afgelast
VOW JO11-1 Nijnsel/TVE Reclame JO11-3 7 - 2
VOW Jeugd 31 mei 2018
Schijndel/DE WIT JO15-5 VOW JO15-2
7-7

Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ)
zoekt vrijwilligers!
Wij zijn nog op zoek naar
vrijwilligers in de categorieën:
- Spelbegeleiders voor
dinsdag en donderdag
- Creatiefbegeleiders voor dinsdag en donderdag
- Hand- en spandiensten (op- en afbouw)
- Nachtwakers
- Catering
- Frietgezinnen ( 1 groepje bestaat uit 4 of 5 kinderen)
Aanmelden kan via jaz@zijtaart.nl Tevens kunt U zich ook
op zondag 17 juni aanmelden bij onze stand op Zijtaart
Biedt Meer.
Graag zouden wij een verzoek willen doen aan de ouders
van kinderen die deelnemen aan de JAZ dagen en zich nog
niet opgegeven hebben als vrijwilliger, dit alsnog te doen.
Opa’s en Oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom om
zich aan te melden als vrijwilliger.
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Veterinnen ongeslagen
kampioen!
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Dementiemonitor
Mantelzorg. Doel is een
optimale
belangenbehartiging.
AN deelt de resultaten van
het onderzoek met het
ministerie van VWS,
zorgaanbieders en verzekeraars en
gemeenten. Ook Tweede
Kamerleden maken er
gebruik van. Zo
beïnvloedt AN belangrijke
beslissingen om
uiteindelijk de zorg te
verbeteren. De stichting
vraagt iedereen die de
zorg heeft voor een naaste
met dementie de
vragenlijst in te vullen.
Het maakt niet uit of deze
naaste thuis woont of in
een zorginstelling.

Namens het bestuur van VOW van harte
gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Groot onderzoek onder mantelzorgers
Alzheimer Nederland (AN) wil
graag weten hoe mantelzorgers
van mensen met dementie
denken over de professionele
zorg die zij krijgen. Daarom
houdt de stichting om de twee
jaar – samen met het NIVEL (het
Nederlands Instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg) - het onderzoek

De online vragenlijst is te vinden op
www.dementiemonitor.nl (groene knop).
Wie een schriftelijke vragenlijst wil, kan deze aanvragen
via (033) 303 25 02.

Vacature
verzorger(ster) seizoen 2018-2019
Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een
verzorger(ster) die op de trainingsavonden (di+do)
aanwezig is en op zondag rondom de wedstrijd van ons 1e
elftal.
Wij zoeken een verzorger(ster) met een enthousiaste
instelling en die affiniteit met voetbal heeft, flexibel
inzetbaar is met goede
communicatieve vaardigheden.
Ben jij de enthousiaste en
betrokken verzorger(ster) die wij
zoeken of wil je meer informatie
over deze vacature zie
www.vow.nl of neem contact op
met
Patrick van Asseldonk
Pvasseldonk@home.nl
06-14926898
Voetbalzaken VOW
.
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TV Zijtaart
Uitslagen Externe Competitie
Dames Donderdag - Bokt
TEVER - Dames Vrijdag
Dames Zaterdag - De Helze
Heren 50+ - De Hopbel
Kienehoef - Heren Vrijdag
Bastion Baselaar - Mix

2-2
0-4
1-3
1-3
2-2
1-3
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opgeslagen. Spullen die direct naar de stort konden,
waardoor de stortkosten snel opliepen. Mede daarom is er
besloten de opslag te sluiten. Het is vanaf nu niet meer
mogelijk hier spullen op te slaan.
Wij willen iedereen bedanken, maar in het bijzonder Tijn
van den Tillaart en Cor Coppens voor hun jarenlange inzet.
Vanaf nu is de opslag bij Tijn van den Tillaart dus niet
meer te gebruiken.

Heb je tijdens Zijtaart Biedt Meer zin in een lekker bakje
koffie?
Heren Vrijdagavond kampioen
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op het plein waarbij we
Afgelopen vrijdag kon het herenteam van TV Zijtaart
kampioen worden in hun klasse. In een spannende wedstrijd iedereen die wil, voorzien van een lekker bakje koffie!
tegen De Kienehoef uit St. Oedenrode wisten ze uiteindelijk Gezellig als je even langskomt!
een gelijkspel uit het vuur te slepen. Of dit voldoende was
CV De Reigers
wisten we op dat moment niet. De nummer 2 in de
competitie wist wel te winnen, maar kwam uiteindelijk toch
nog één puntje tekort. Vandaar dat het Herenteam van TV
De toekomst van sporten in
Zijtaart de terechte kampioen werd. Het team van Hans van
Zuylen, Mark Klein Breteler, Klaus Beckers, Rien Janssen, Meierijstad
Op de agenda van de
Frank van Leuken en de invallers Johnny vd Sanden, Adri
raadsvergadering van
Schepers en Mark van Bakel wisten maar liefst 4 keer te
winnen en 3 maal was er een gelijkspel. Wij feliciteren hen 31 mei jl. stond de
sportnota “Sportief in
van harte!
Beweging”. In deze
nota zijn mede door
KTC Kermistoernooi
Het hing erom. Afgelopen dinsdag was er al de gehele dag input van de Sportraad
Meierijstad en de sportverenigingen drie mooie ambities
sprake van code geel en oranje. Zware onweersbuien
zouden Nederland gaan teisteren. Een slecht moment, want uitgewerkt. Ook de kaders voor de subsidies en tarieven
zijn daarin opgenomen. Team kon de sportnota met de
de Kleine Toernooien Commissie organiseerde op deze
gestelde uitgangspunten en kaders ondersteunen.
avond het jaarlijkse kermistoernooi. De weergoden waren
De afgelopen weken hebben zowel de sportraad als diverse
ons deze avond gunstig gestemd en kon het toernooi
verenigingen hun zorgen uitgesproken door middel van
doorgang vinden. Op het laatst waren er nog een aantal
brieven en inspraakreacties over de financiële vertaalslag
aanmeldingen, zodat het toernooi helemaal vol zat.
Sportieve wedstrijden werden afgewisseld met gezelligheid naar subsidies, waarbij gevreesd wordt voor het
in het paviljoen. Daar werd gezorgd voor de nodige hapjes
en drankjes. De KTC kijkt weer terug op een geslaagd
toernooi.

Beste inwoners,
De vlooienmarkt zit er weer op. Wat was het een mooie,
warme dag!
Bedankt voor de gezelligheid, de koopjes en natuurlijk
bedankt dat we jullie spullen hebben mogen verkopen.
We hebben dankzij jullie weer een mooie opbrengst kunnen
genereren.
De afgelopen jaren hebben we
gebruik mogen maken van de opslag
bij Tijn van den Tillaart. Hier zijn
door de jaren heen vele mooie en
soms ook minder mooie spullen
opgeslagen. Helaas zijn we
genoodzaakt om de opslag bij Tijn
van den Tillaart stop te zetten. Het is
voor ons onmogelijk om de spullen te
controleren die er opgeslagen worden.
En helaas is gebleken dat er meer en
meer niet bruikbare, dan wel
onverkoopbare spullen werden
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voortbestaan van die verenigingen na invoering van de
nieuwe tarieven. Team deelt deze zorgen en vindt dat we in
Meierijstad vitale verenigingen moeten houden, nu, over
een jaar en ook over 5 jaar.
Team had daarom een amendement ingediend om de
mogelijkheid van een overgangsregeling, als vorm van
maatwerk, te bewerkstelligen. Dit, om de kosten de eerste
jaren te beperken. Helaas was hier in de raad niet voldoende
steun voor.
Echter, wethouder Coby van der Pas heeft nogmaals
toegezegd dat er geen verenigingen omvallen, dat er
maatwerk wordt toegepast waar nodig en dat er al een
concept richtlijnen overgangsregeling aanwezig is.
Verenigingen krijgen nu in de loop van het jaar een
beschikking van de gemeente Meierijstad waarop ze
kunnen reageren; schriftelijk of, indien gewenst, tijdens een
gesprek. Team houdt een vinger aan de pols of deze
procedure naar tevredenheid van de verenigingen gevolgd
wordt en zal aan de bel trekken indien verenigingen daar
om vragen.
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Erik de Vries
Marja vd Heijden

Om 13.30 uur vertrekken de gidsen vanaf de
parkeerplaats naast de ingang van het gemeentehuis in
Veghel. Rond 17.000 uur zijn we weer terug op dezelfde
plaats.
De fietstocht is geschikt voor iedereen die ca. 25 km kan
fietsen.

GITAARCLUB PIZZICATO
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Fietstocht met IVN Veghel naar
Heemtuin De Blekert in Schijndel.
Heb je zin in een mooie fietstocht door het fraaie Brabantse
land?
Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag 10 juni
2018 een fietstocht van ca. 25 km. De tocht gaat vanaf het
Stadhuisplein in Veghel via de Kilsdonksemolen en het
Wijboschbroek naar De Blekert in Schijndel.
Na een korte pauze met de mogelijkheid om wat te drinken
(of zelf meenemen) krijgen we een rondleiding door een
deskundige gids. De naam “Blekert” (spreek uit: Blekkert)
duidt op een plek waar vroeger wilgentenen werden geblekt
(=geschild). De bezoeker kan ook zelf aan de slag om te
blekken met “de streup". Na een rondleiding door de
heemtuin fietsen we via de Schaapskooi in Wijbosch terug
naar Veghel.
Zin om mee te gaan? Pomp je banden op en neem wat
drinken mee.

IVN Veghel heeft elke maand een publieksactiviteit waarbij
u van harte welkom bent; deze keer dus een fietstocht van
25 km. IVN Veghel. Altijd iets bijzonder NATUURLIJK.

Muziektuin optreden
Gitaarclub Pizzicato
Op 10 juni heeft Gitaarclub Pizzicato een optreden in
de Muziektuin in Beek en Donk.
De muziektuin is een prachtige locatie aan een grote
vijver met kiosk en een Paviljoen waar gegeten en
gedronken kan worden. Er zullen deze middag 4
verschillende acts de revue passeren.
Tijdsindeling:
13.00 Orkest Nooit gedacht
14.00 Blaasorkest Ons Hermenieke
15.00 Mrs Ippie
16.00 Gitaarclub Pizzicato
Komt u ook luisteren naar het optreden wat in het
teken staat van de Lente, we nemen u mee naar
alledaagse liedjes maar ook naar de klassiekers van de
jaren 80.

We zullen met de groep laten horen wat
we in huis hebben.
GRATIS TOEGANG,
MUZIEKTUINPODIUM.NL
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Stichting Veteranensportdag Zijtaart
bedankt deze hoofdsponsors

