KBO Zijtaart actief in de zomerperiode!
Woensdag 1 augustus zijn we met 17 personen actief geweest bij de Jeu de Boules
club in Schijndel. De weersomstandigheden waren prima maar wel erg “heet” en
daardoor is besloten om gebruik te maken van de binnenbanen. Na eerst iedereen
van een nummer te hebben voorzien, zijn de wedstrijden gestart en de eerste ronde
liet al direct verschillen zien. Een overwinning van 13 – 1 , maar ook een wedstrijd
van 13 – 11. Dat beloofde wat voor de vervolgwedstrijden van die middag. Tussen
de wedstrijden door was er volop gelegenheid om wat te drinken en te keuvelen. Na
3 wedstrijdronden is de eindstand opgemaakt en zoals bij ieder spel zijn er dan
winnaars en helaas moet ook iemand laatste worden. De laatste prijs is met een
score van -25 over 3 partijen terecht gekomen bij Jan van Boxmeer en die heeft een
jaar de tijd om te trainen de poedelprijs de volgende keer aan een ander te laten. De
2e prijs deze middag was voor Wim Kremers met 3 gewonnen partijen en een score
van +18. Maar de winnaar in 2018 is Nolda van Zutphen geworden met 3 gewonnen
partijen en een score van +24. Knap gespeeld en nogmaals proficiat.
Na de gastvrouw en -heer van PV “Wij Liggen” bedankt te hebben, zijn we voldaan
weer richting Zijtaart vertrokken en kunnen terugkijken op een leuke middag actief
bezig zijn.
Tot volgend jaar.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 19 augustus 10.30 uur Woord- en Communieviering (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders de Wit- van Rijzingen en Janus Rooijakkers;
Overl.ouders van der Linden- van der Asdonk; Overl.ouders Piet en Bertha van de
Rijt- Verhoeven.
Mededeling: Afgelopen maandag 13 augustus is Henk van der Linden in de leeftijd
van 76 jaar overleden. De plechtige Uitvaart is a.s. zaterdag 18 augustus om 13.30
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 06-46.59.59.16
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
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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.

Biljartliefhebbers,
Heb jij zin om in competitieverband te
biljarten? Meld je dan aan bij B.V. De
Zwijntjes. Wij spelen in ons clubhuis bij Franc
en Yvonne op maandag- en woensdagavond
van half september tot eind maart.
Je hoeft geen ster te zijn; lekker biljarten is het
belangrijkste.
Meld je (voor 31 augustus) aan bij
Cor van den Hurk, 06 - 249 847 60.

Zomeropenstelling Dorpshuis Zijtaart
Tijdens de vakantieperiode van maandag 9 juli tot en met
19 augustus 2018 is het dorpshuis:
Elke donderdagmorgen van 7.45 uur tot 9.00 uur geopend
voor de prikpost.
Elke dinsdag en donderdag vanaf 11.30 tot 13.00 uur voor
het eetpunt en vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor de
middagopenstelling
Tijdens deze openstelling is de PINAUTOMAAT in het
dorpshuis te gebruiken.
Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de
vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!

Vanaf maandag 20 augustus 2018 bent u weer van
harte welkom in ons Dorpshuis

Mededeling Samen aan Tafel
Deze maand (augustus) is er géén Samen aan
Tafel.
De eerstvolgende keer wordt georganiseerd in de
maand september

Dagtocht KBO
Op woensdag 22 augustus is er
weer een mooie dagtocht
(bezoek/proeven bij Chocolatier
Frits van Noppen, Kinderdijk &
Dordrecht).
Er zijn nog enkele plaatsen in de bus.
Bent U diegene die nog mee wil, geef
je dan snel op voor zaterdag 18 augustus bij
Jan van Boxmeer tel.: 209487

Een volle bus is kei gezellig

Vrijwilligers vervoersdienst Zijtaart
0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste
van de Hulpdienst Diakonie Veghel.
Deze is alle dagen bereikbaar van 19:00 uur tot
21:00 uur en op werkdagen ook nog van 09:00
uur tot 11:00 uur. Een vrijwilliger uit Zijtaart
komt u dan ophalen.
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KBO
AGENDA
Maandag 20 augustus 13.30 uur Fietsen
Maandag 20 augustus 13.30 uur Kaarten
Dinsdag 21 augustus 11.00-11.30 uur
opgeven bloemschikken
Dinsdag 21 augustus 12.00 uur Eetpunt
Dinsdag 21 augustus 13.00 uur Vrij biljarten
Woensdag 22 augustus 09.00 uur Dagreis
Donderdag 23 augustus 09.00 uur Wandelen
Donderdag 23 augustus 12.00 uur Eetpunt
Donderdag 23 augustus 13.00 uur Comp. Biljarten
Donderdag 23 augustus 13.30 uur Kaarten
Vrijdag 24 augustus 13.30 uur Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 31 juli:
Rikken:
Lenie Henst
Jokeren:
Anneke v.d.Braak
Loterij:
Rieky v.Zutphen
Uitslagen van 2 augustus:
Rikken:
Ad Koevoets
Marjo Vissers
Poedelprijs:
Willy v.d.Berkmortel
Jokeren:
Henk v.d.Linden
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Ad v.Cuijck

100 pnt.
109 pnt.

70 pnt.
68 pnt.
-` 21 pnt.
128 pnt.
99 pnt.
14 pnt.

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

Gehaktbal € 1,80 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
Uitslagen van 7 augustus:
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Jokeren:
Mien Ketelaars
Loterij:
Rieky v.Zutphen.
Uitslagen van 9 augustus:
Rikken:
Tiny v.Zutphen
Lenie Henst
Jan v.Zutphen
Poedelprijs:
Harrie v.d.acker
Jokeren:
Mien Ketelaars
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs:
Ciska Coppens
Loterij:
Tonny Rijkers

98 pnt.
119 pnt.

86 pnt.
73 pnt.
64 pnt.
- 18 pnt.
150 pnt.
97 pnt.
37 pnt.

Bridgen
Uitslagen van 7 augustus:
1. Jan & Tonny Rijkers
2. Ad Koevoets & Henk v.d.Linden
3. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven
4. Adriaan v.d.Tillart & Riet Koevoets

54,17 %
50,00 %
50,00 %
45,83 %

Uitslagen van 9 augustus:
1. Tonnie Kivits & Jo Verhoeven
2. Jan Rijkers & Nellie Phillipsen
3. Ad & Riet Koevoets
4. Adriaan v.d.Tillart & Marietje v.d.Wijgert

62,50 %
54,17 %
50,00 %
33,33 %
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KBO Toernooi 2018
Voor deelname aan het onderlinge biljarttoernooi van de
KBO Zijtaart hebben zich 28 deelnemers aangemeld.
Hieronder staat de poule-indeling met het aantal te maken
caramboles, berekend over 25 x het bekende gemiddelde.

en de finale en daarna zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
De deelnemers krijgen het wedstrijdschema en het
reglement uiterlijk 19 augustus toegestuurd. Publiek is
uiteraard van harte welkom om de spelers te komen
aanmoedigen.

Poule A
Hans v Erp
Piet v.d. Hurk
Toon Opsteen
Chris v Helvoirt

83
43
35
22

Poule B
Cor v Zutphen
Tonnie v Uden
Jan de Wit
Martien v Eert

77
40
33
22

Poule C
Toon Cissen
Rien Kemps
Willy vd Berkmortel
Henk vd Ven

74
39
32
21

Poule E
Frans v Leuken
Toon vd Oever
Cor Coppens
Jan Rijkers

56
37
28
19

Poule F
Andre Schepers
Ad vd Ven
Adriaan vd Tillart
Annemieke vd Linden

45
35
28
18

Poule G
Mies Gibbels
Bert vd Heijden
Jan vd Oever
Cor vd Aa

43
35
23
17

De partijen zullen gespeeld worden op de biljarts van
Dorpshuis het Klooster en gaan over 25 beurten.
De voorrondepartijen worden gespeeld op maandag 27
aug., woensdag 29 aug. en donderdag 30 aug. Op deze
dagen zal er gebiljart worden in de middag van 13.00 tot
17.00 uur en in de avond van 19.00 tot 22.00 uur.
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Poule D
Wim vd Sanden
Diny vd Oever
Tonn Verbruggen
Bert Welte

52
38
30
21

Namens het bestuur wens wij alle spelers een sportief en
succesvol toernooi toe.
Cor van Zutphen en Toon Cissen, toernooileiding

Op maandag 3 sept. vindt de tussenronde plaats (19.00 tot
22.00 uur) en op woensdag 5 sept. zullen de kwartfinales
gespeeld worden (13.00 tot 17.00 uur).
Woensdagavond vanaf 19.00 uur volgen dan halve finales
Beste Judoka’s
Het wordt weer een mooie maandagavond, want maandag
20 augustus gaat het seizoen weer beginnen! Daarom zijn
leden en niet-leden van harte welkom op de eerste
trainingsavond van het seizoen.
Wil je kennismaken met de judo sport? Of twijfelt je nog?
Om te weten of het iets voor JOU is, bieden we 4 gratis
lessen aan en tevens zal er een judopak op bruikleen ter
beschikking worden gesteld.
De jeugd lessen starten weer vanaf 18.00 uur. Ook ouders
zijn van harte welkom om de jeugd aan het werk te zien of
aan te moedigen.
Uiteraard trappen ook de senioren weer af om 20.00 uur
voor hun eerste les. Heeft u interesse om te komen kijken
om of mee te doen dan bent u van harte welkom. Ook voor
de senioren is er een pak op bruikleen ter beschikking.
De judo sport is de ultieme sport voor het zelfvertrouwen,
souplesse, lenigheid of om de vakantie kilootjes kwijt te
raken. Wij zien u graag langskomen om ons enthousiaste
leden te ontmoeten.
Het bestuur,
De Jigoro’s
Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span
Kampweg 2, 5469 EX Keldonk
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 18 augustus, Midden
Limburg, pauze in Steyl, 120 km, vertrek
8.00 uur.
Dames: zaterdag 18 augustus, Midden
Limburg, pauze in Egchel, 110 km,
vertrek 8.00 uur
Dames en Heren: zondag 19 augustus,
Siberiëtocht, pauze in ‘Den Tommes’
Merselo, 88 km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 22 augustus,
Dagtocht, vertrek 8.30 uur.

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur! De eerste
clubavonden zijn in week 35 (dinsdag 28 t/m 31
augustus 2018). Wij nodigen alle ouders uit om het eerste
kwartier van deze eerste clubavond bij te wonen en
kennis te maken met je nieuwe leiders en leidsters.
Noteer alvast op de kalender: op v rijdag 21 september
2018 van 18:30 – 21 :00 uur is het dorpsspel om het
nieuwe seizoen te starten. Alle kinderen uit Zijtaart e.o.
zijn hierbij welkom (dus ook niet-leden).

Neem contact op met lede n@ jo ngne de r landzijtaar t.nl of
Sonja Timmers als je een keertje wilt komen kijken of
lid wilt worden. Mochten er problemen, vragen en/of
opmerkingen zijn m.b.t. de clubindeling, dan kan je
hiervoor contact opnemen met Sonja Timmers, 06 - 432
847 47.
Afm eldingen kunnen alléén doorgegeven worden
aan Sonja Timmers (le de n@ jo ngneder landzijtaart.nl /
06 - 432 847 47. Graag vóór 1 september doorgeven i.v
.m. heffing contributie.
Jong Nederland Zijtaart

Hieronder de indeling voor het komende seizoen:
Groep Jong Nederland
Groep School

Clubdag

Clubtijden

Minioren

4 jaar t/m groep 3

Dinsdag

18:00 – 19:30 uur

Maxioren 1 + 2

groep 4+5

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Maxioren 3 + Junioren 1

groep 6 + 7

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren 2 + 3

groep 8+1e klas

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Senioren

2e klas en ouder

Woensdag

19:00 – 20:30 uur

De contributie is als volgt:
-

Minioren en Maxioren: € 50,00 per seizoen
Junioren en Senioren: € 60,00 per seizoen

In september krijgen onze leden nog een contributiebrief
voor de betaling. Hiervan worden alle wekelijkse
clubbijeenkomsten en alle weekendactiviteiten, zoals een
lampionnentocht, miniorenweekend en districtstoernooien
bekostigd.
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Alzheimer Café
Is elke derde dinsdag van de maand met
verschillende thema’s open
Thema van 21 aug. 2018:

Een dementievriendelijke
gemeenschap
Dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen
en dat burgers meer en meer voor elkaar moeten gaan
zorgen, geldt ook voor mensen met
geheugenklachten. En de gemeente heeft de taak om
er voor te zorgen dat dit ook mogelijk is. Veel
gemeenten hebben daarvoor de laatste jaren al
maatregelen getroffen, anderen zijn daar nog mee
bezig. Alle gemeenten in de regio willen een
dementievriendelijke gemeenschap worden. Wat
dementievriendelijk inhoudt, wordt besproken in het
Alzheimercafé voor de inwoners van de gemeenten
Boekel, Uden, Landerd, Meierijstad en Bernheze.
Dat opent op dinsdag 21 augustus om 19.00 uur weer
zijn deuren in het Pieter BrueghelHuis op Middegaal
25 in Veghel. Bezoekers worden betrokken bij een
gesprek over hoe we samen een dementievriendelijkere
gemeenschap kunnen creëren. Er wordt uitgelegd welke
resultaten er inmiddels in Brabant behaald zijn. Het gaat
over wat daarvoor nodig is en wat voor ervaringen mensen
met geheugenklachten hebben, bijvoorbeeld tijdens het
winkelen, bij de sportclub of het biljarten. De bezoekers
van het Alzheimercafé kunnen hun stem laten horen.
Mensen met dementie en hun mantelzorgers weten als geen
ander welke maatregelen en voorzieningen belangrijk zijn.
Overigens is iedereen van harte welkom die geïnteresseerd
is in dit onderwerp. De toegang is zoals altijd gratis.
Het PieterBruegelhuis
vrij entree
Middegaal 25
café open 19:00 uur
5461 XB Veghel
begin programma 19:30 uur
T (0413) 395 280
einde programma 21:30 uur
Mensen die iets hebben met dementie
Ontmoeten elkaar in het Alzheimer café

Wandeling op 't Lijnt in Keldonk op
zondag 2 september
Zondag 2 september organiseren het IVN Veghel en de
Heemkundekring Erthepe (Erp) samen een wandeling op
het Gerecht-Lijnt in Keldonk. Wij gaan daarbij bekijken
wat we aan sporen uit het verleden in de natuur terug
kunnen vinden en wat voor invloed historische beslissingen
op het landschap hebben gehad.
Zo is er in dit gebied een kanaal gegraven en zijn er
heidevelden ontgonnen. Er zijn sporen uit de bronstijd
gevonden en er doen nog steeds spannende verhalen de
ronde over gebeurtenissen in deze streek. Natuur en
geschiedenis worden verklaard door IVN en Erthepe
gidsen.
Verzamelen om 10:00 uur op het Stadhuisplein in Veghel
of rechtstreeks om 10:20 uur naar Gerecht in Keldonk
komen (vanuit Veghel: richting Keldonk, bij Keldonk de
brug (rechts) oversteken
en meteen na de brug
linksaf langs kanaal, bij
Sluis 5 de bocht naar
rechts volgen; de eerste
weg links (Gerecht)
volgen tot
kruising/slagboom
voorbij Gerecht 23).
Er zijn geen kosten aan
deze wandeling
verbonden. Stevige
schoenen zijn handig. We
zijn om 13:00 uur terug in
Veghel.
Informatie bij
Monica Bouman,
tel. (0413) 35 47 89.
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Bond van Alleengaanden Kring Uden

Het lag niet alleen aan haar…
John en Elke hadden nauwelijks nog seks de laatste jaren.
Elke had geen zin. John kon dat moeilijk verkroppen. Hij
wilde haar echt niet dwingen. De lol was er vanaf. Elke
voelde zich schuldig, alsof ze haar beloftes niet nakwam.
Per slot van rekening was het ook een hele periode heel
góed gegaan. Ze had er wel plezier aan beleefd. Maar sinds
de kinderen er waren was het steeds minder geworden. John
liet haar meestal met rust, maar af en toe kon hij zich
moeilijk bedwingen. Hij had al zo vaak gevraagd wat er
toch aan de hand was. En….ze wist het niet.
Dit probleem komt heel vaak voor bij stellen, waarbij men
dan zegt “het gevoel is weg en ik weet niet of dat nog
terugkomt”. Bij hevige verliefdheid is dat gevoel er wel! En
verliefdheid gaat over. Gaat dan ook de behoefte in seks
over? Bij vrouwen heel vaak wel, bij mannen meestal niet.
Mannen denken vaak dat het gevoel vanzelf wel komt als
hij haar maar aanraakt. En vaak hebben vrouwen ook daar
geen behoefte aan. Ze voelen vaak een soort druk: o jee, hij
wil wat! Aan de andere kant moet je ook niet te lang
wachten (use it or loose it). Vaak merk ik direct wat er loos
is in de relatie. En vaak ook (niet altijd) blijkt dat deze
vrouwen dingen gepikt hebben van hun man, die eigenlijk
nog steeds dwars zitten. Soms zijn dat scheldpartijen, maar
het kan ook gaan om een onschuldig lijkende opmerking
over haar uiterlijk, of een nare opmerking net na een
bevalling. Soms zijn het echt “oude koeien” die je eigenlijk
zo snel mogelijk wil vergeten….maar dat lukt niet.
In het geval van John en Elke had het nog niet zo lang
geduurd en konden we snel tot de kern komen. Elke voelde
zich met de dag beter en John had minder behoefte om haar
te beschuldigen. De laatste keer zei John: “Ik heb mezelf en
haar beter leren begrijpen. Het lag allemaal echt niet
alleen aan haar!!”

Uitnodiging voor een dagtocht op woensdag 12 september
2018 naar Den Dungen en Den Bosch
Beste leden,
Wij hebben dit keer zelf een dagreis samengesteld. Heel
anders dan u gewend bent, maar wij vinden dat het een leuk
uitstapje gaat worden.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit
We vertrekken om 9.30 uur vanaf onze opstapplaats Hertog
Janplein bij de kerk in Erp met een bus van touringcar
Dortmans en rijden rechtstreeks naar Den Dungen waar we
om 10.00 uur aankomen bij Museum ’t Brabants Leven.
In dit museum vind je een grote verzameling
gereedschappen en benodigdheden voor beroepen van
vroeger. In totaal zijn er zo’n 35 beroepen waar een gids
ons op humoristische wijze over zal vertellen.
Na de rondleiding staat er een heerlijke Brabantse
koffietafel geserveerd, bestaande uit:
Borreltje vooraf, een anijs brandewijn
4 Soorten broodjes
Krentenbrood extra gevuld
Roggebrood met zult
Kandijkoek
4 Soorten vleeswaren
Gerookte worst, kaas en jam
Onbeperkt koffie/thee
Na de koffietafel vertrekken we om 14.00 uur naar Den
Bosch waar we om 14.30 uur aankomen voor een boottocht
over de binnen Dieze. Om 17.00 uur gaan we terug naar
Erp waar we om 17.45 uur zullen aankomen.
De prijs voor deze mooie dagtocht is € 40.00 per persoon,
te voldoen voor 25 augustus 2018. Door dit bedrag over te
maken op rekeningnr. NL28RABO 0120 193 221 van de
Rabobank t.n.v. Bond van Alleengaanden, A.van Berlo,
bent u deelnemer aan deze reis. Er kunnen 50 personen
aan deze reis deelnemen. Lukt het niet om voor 25 augustus
te betalen, stuur dan een e-mailtje of bel even naar een van
de bestuursleden.
Wij wensen alle deelnemers een
fijne dag.
Namens de werkgroep,

Harrie van de Meerakker,
Heeswijk-Dinther, voorzitter
Toon van Berlo,
Wilhelminastraat 24-a,
5427CE Boekel, tel. (0492)
32 17 33, secr./penn.m.
Thea Donkers, Boerdonk, lid
Josephien de Mol, Loosbroek,
lid
Henk van de Ven, Past.
Kampstraat 32, 5466 RG
Zijtaart,
tel. (0413) 36 52 42, lid
Irene van de Ven, Veghel, lid
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Elke club kiest een doel
De Rabobank Clubkas Campagne leverde vorig jaar
veel clubs extra geld op om hun doelen te
realiseren. Doelen waarvan de clubs, hun leden en
de hele lokale samenleving profiteren.
Verenigingen en stichtingen geven bij hun
aanmelding aan welk doel zij willen realiseren. Of
het nu gaat om een opknapbeurt van de kantine, het
organiseren van een evenement of de aanschaf van
nieuwe tenues.
Elke stem telt
Rabobank Uden Veghel telt ongeveer 23.000 leden.
Elk lid mag vijf stemmen verdelen via een unieke
stemcode. Leden ontvangen deze stemcode op 29
september. Van de vijf stemmen per lid, mogen er
maximaal twee naar één vereniging of stichting
gaan. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer
geld er naar het gekozen Clubkas Campagne doel
gaat.

De Rabobank Clubkas Campagne
komt er weer aan!
Na vier succesvolle edities ondersteunt Rabobank Uden
Veghel het verenigingsleven in deze regio dit jaar opnieuw
via de Rabobank Clubkas Campagne. Clubs die willen
meedoen, kunnen zich van 27 augustus tot en met 16
september aanmelden via de website
rabobank.nl/udenveghel. Doet u mee?
Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat al
sinds jaar en dag naar het lokale verenigingsleven. De leden
van de Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas
Campagne een stem in de verdeling ervan.

Campagne voeren loont
Ook maken clubs kans op de Clubkas Kanjer t.w.v.
€ 500,00. Een extra bijdrage voor de drie clubs die
op de meest creatieve wijze hun Clubkas doel promoten en
stemmen werven. Reden genoeg voor de clubs om daarom
volop campagne te voeren!
Feestelijke bekendmaking
Een feestelijke uitreiking mag uiteraard niet ontbreken. Op
dinsdag 6 november 2018 worden de clubs tijdens de finale
avond in het zonnetje gezet en horen zij welk bedrag er is
opgehaald.
Wilt u weten of uw club in aanmerking komt voor de
Rabobank Clubkas Campagne? Op rabobank.nl/udenveghel
vindt u alle informatie en voorwaarden om deel te nemen.

