Oproep aan alle ouders met kinderen van (bijna) 3 jaar.
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Door de AVG heeft de gemeente dit jaar geen bericht gestuurd aan ouders van 3jarige kinderen met het verzoek deze kinderen in te schrijven op een school. We
merken dat hierdoor deze ouders zich niet bewust zijn van het belang om zich nu
aan te melden.
In de maand maart moet de school belangrijke knopen doorhakken als het gaat over
de groepen voor het volgend schooljaar. Om dit goed te kunnen doen, is het erg
belangrijk zicht te hebben op het aantal (nieuwe) kleuters in het schooljaar 20192020.
Indien u dus een 3-jarige heeft, willen we u vragen uw kind zo spoedig mogelijk
aan te melden op school (als u dat nog niet heeft gedaan). Een aanmeldformulier
vindt u op de site van de basisschool: www.bsedithstein.nl. Kent u mensen in uw
omgeving voor wie dit geldt, wilt u hen dan hierop wijzen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

© zijtaarts belang
Banknr.:
NL69RABO0160809002
t.n.v. Stg. Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Rabobank Uden-Veghel

Team bs Edith Stein

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 24 maart 10.30 uur Presentatieviering H.Vormsel Pater Issag en
Diaken van der Zanden m.m.v. gitaarclub “Pizzicato”
Wij gedenken: Tiny van der Linden (vanw.verjaardag); Karel en Anna Bekkers-Bekkers en
dochter Marianne; Henk en Marietje van der Linden-van Schaijk (vanw.verjaardagen);
Hans van Zoggel; Marion Jonkers-van Zoggel; Anneke en Mies van Zoggel-van der
Linden.

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
Meldpunt Thuiszorg Pantein
Ouderenwerk Ons Welzijn
Maatschappelijk werk Aanzet
Brabantzorg

0900-8803
36.73.09
36.69.86
088-99.85.555

20 maart 2019– 27 maart
2019

Kopij voor nr. 26
Inleveren uiterlijk
25 maart voor 19.00u
bij: Bert Raaijmakers,
Reibroekstraat 5,
tel. (0413) 36 66 13, of
Email: Dorpsnieuws@
ZijtaartsBelang.nl
Website:
www.ZijtaartsBelang.nl
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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.
Gevonden: Pareltje (merk Zini) voor een halsketting bij de
kerk op zondag 10 maart terug te halen bij Raaijmakers
Drukwerk

Vastenactie 2019
Dit jaar heeft de Vastenactie ons toestemming gegeven om
voor stichting Dovenzorg Malawi in te zamelen. Voor ons
een extra stimulans, omdat de Vastenactie onze opbrengst
met 50% extra verhoogt. Onderwijs is belangrijk, maar wat
als je doof bent en wordt geweigerd om een beroep te leren
op het vervolgonderwijs? Hier heeft de stichting D.M.
samen met Green Malata een oplossing voor bedacht. Voor
info: www.dovenzorgmalawi.nl. De dove kinderen krijgen
een kans om een beroep te leren in een tijdsbestek van een
half jaar, waardoor zij zelf in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. Uw gift gaat voor 150% naar deze jongeren. In
week 12 worden de vastenzakjes met folder huis aan huis
bezorgd. In week 13 van maandag 25 maart t/m 30 maart
worden de vastenzakjes door onze vrijwilligers huis aan
huis opgehaald.
MOV Zijtaart

Rode Kruis
De werkgroep van het Rode Kruis (Zijtaart) organiseert op
maandag 25 maart 2019 om 14.00 uur een
ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen met een
beperking. Deze bijeenkomst is in Dorpshuis Het Klooster.

Potgrondactie geslaagd!
Vorige week en afgelopen zaterdag zijn
de vrienden van Kneup samen met de
leden van CV de Reigers en nog andere vrijwilligers bij u
langs de deur geweest voor het verkopen van potgrond.
Mede door uw steun is er ruim 54.000 liter potgrond
verkocht en zullen de Zijtaartse tuinen er ook dit jaar weer
heel mooi bij liggen!
Namens Kneup en de jeugdcommissie heel erg bedankt
voor jullie steun. Wij kunnen met uw hulp ook volgend jaar
extra veel leuke dingen organiseren voor onze jeugd en hen
helpen met de creatie voor de optocht.
BEDANKT en graag weer tot volgend jaar, het eerste
weekend van maart!

‘De Goede Doelen Week” komt er aan
In Zijtaart hebben we onze krachten gebundeld en sinds 6
jaar komen de collectanten namens de 14 aangesloten
doelen bij u aan de deur om een bijdrage te vragen. Deze
bijdrage is van groot belang voor o.a. onderzoek, steun,
bekendheid en onder aandacht brengen van de
problematiek.
Vanuit persoonlijke betrokkenheid zijn de collectecoördinatoren gestart met het regelen van een collecte.
Daarmee hopende op een betere toekomst voor de mensen
die getroffen zijn. Welk lot je ook treft, elke aandoening of
ziekte heeft een enorme impact op de betrokkenen en
verdient dan ook ieders aandacht.
Gezondheid, vrijheid, geluk vinden we vanzelfsprekend, tot
het moment dat het ons ontnomen wordt. Dan realiseert
men zich het belang van hulp, in welke vorm dan ook.

Een oud gezegde luidt: je kunt beter helpen, dan
geholpen worden.
Uw financiële hulp wordt dan ook heel erg gewaardeerd.
Onze collectanten komen bij u aan de deur voor 14 goede
doelen en hopen ook op uw persoonlijke betrokkenheid en
bijdrage voor al deze doelen. In week 14 ontvangt u onze
brief en de retourenveloppe. Op dinsdag 9 en woensdag
10 april a.s. wordt de retourenveloppe bij u opgehaald.
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart
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Mijn roeping!
Ik kom uit een gezin van 7 kinderen: 5
meisjes en 2 jongens. Een gelovig
gezin, maar niet overdreven katholiek.
Het is voor mij een “wonder” dat ik
besta. Mijn vader stierf op 36 jarige
leeftijd. Moeder was in verwachting
van mij. Ik werd 7 maanden later
geboren. Door al dit verdriet had mijn
moeder ook een miskraam kunnen
krijgen. Ze bleef met 4 jonge kinderen
achter en ik was op komst. Gelukkig is zij getrouwd met
een broer van haar eerste man. Dus onze naam bleef
hetzelfde. Natuurlijk kreeg ik bij mijn geboorte op 1 januari
1932 de naam van mijn vader, die overleden was. Francisca
Adriana Elisabeth, roepnaam Cisca. Uit het tweede
huwelijk zijn 2 kinderen geboren, een jongen en een meisje:
broer Antoon en zus Lies. Van de 7 kinderen zijn er 4
overleden. Wij zijn met drieën nog over.
In 1941 ging mijn oudste zus naar het klooster, zij was toen
18 jaar en trad in bij de Zusters Franciscanessen van
Veghel. Ik was toen 9 jaar en vond dit heel erg. Haar plaats
aan tafel bleef leeg. Om de 3 maanden mochten wij haar
bezoeken. Ik zag dat de zusters zoveel goede dingen deden
en ik dacht toen al, ik wil ook zuster worden. Op 17 jarige
leeftijd op 18 februari 1949 ben ik ingetreden. Iedereen zei
wel “wat jong”, maar van mijn ouders mocht ik toch gaan.
Door de oorlog was ik al jong volwassen. Die jaren van
oorlog vormden een roerige en spannende tijd. Wij
woonden dicht bij de vliegbasis Volkel.
In 2019 op 18 februari was ik 70 jaar Franciscanes van de
Veghelse congregatie. Dankbaarheid aan onze congregatie
die mij de vorming en ruimte gaf om mijn talenten te
ontplooien. Als groep help je elkaar om God te blijven
zoeken en God te blijven vinden in arme en behoeftige
mensen. Wat je doet is niet zo belangrijk, maar hoe je het
doet. Het evangelie van de barmhartige Samaritaan heeft
mij altijd aangesproken, tot op de dag van vandaag. Er zijn
voor God en je medemens. Als je bewogen kunt worden
voor je ideaal, dan is nooit iets te veel. Door de congregatie
ben ik geworden wie ik ben. Door mijn werk kwam ik
steeds dichter bij het ideaal van onze congregatie.
Franciscanes zijn, was in vroegere tijden heel sterk
gebonden aan habijt en kloostergewoontes. Maar Sint
Franciscus ontwikkelde zijn ideaal op tocht, rondtrekkend
en biddend. De spiritualiteit van Franciscus wordt vaak
beschreven als “Zien, bewogen worden en handelen”.
Zonder veel te redeneren zag hij in de evenmens wat hij
moest doen. Nu, na 70 jaar kloosterleven, heb ik geleerd
hoeveel je kunt leren van medemensen.
Hier in Zijtaart heb ik dicht bij de mensen mogen staan in
vreugde en verdriet. Persoonlijk vind ik dat een groot
voorrecht. Daarom hebben deze jaren hier in Zijtaart mijn
religieuze leven verrijkt. Ons klooster stond altijd midden
in de samenleving. Samenwerking maakt een dorp sterk.
Kloosterleven is dus niet een stel regeltjes of normen
naleven. Het is voortdurend Christus zoeken in je werk
waar je voor staat. Voor mij is dit geen kwestie van

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

Viandel € 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
volhouden, maar dankbaarheid voor deze 70 jaren
franciscanes zijn. Dat ik mijn roeping heb mogen beleven
van plaats tot plaats, in de richting die God mij gaf.
Zondag 31 maart wil ik met onze geloofsgemeenschap
Zijtaart, deze 70 jaren gedenken. Om 10.30 uur is er een
eucharistie viering. Voorganger is Pater Issag Jesudass. Na
deze H. Mis is er een receptie in Het Klooster te Zijtaart tot
14.00 uur.
Zr. Germana van Ravestein

AED in Zijtaart (deze AEDs zijn dag en nacht op
te halen)
Wij adviseren u om eens te kijken waar de AED’s
hangen, zodat u in een noodsituatie deze apparaten
blindelings kunt vinden.
1 Buitenmuur Dorpshuis Kant Ingang Dorpshuis
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, Woning Marco van Asseldonk
5 Doornhoek 3740, Gemeentewerf (bij ambulance post)
6 Hool 48, Gerard en Ineke van Rijbroek (Keldonk)

NIEUW !!!!!
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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KBO Zijtaart vertoont La La Land

KBO

De komende filmmiddag 25 maart
vertonen we een muziekfilm die in
2016 maar liefst 5 Oscars won en 6
Golden Globes.
Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice
te worden in Hollywood. Tussen het
serveren van koffie door rent ze van de
ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant
Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om
de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen
jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver
weg. Het lot brengt deze
dromers samen, maar is
hun liefde bestand tegen
de verleidingen en de
teleurstellingen van het
hectische leven in
Hollywood? La La Land is
een Amerikaanse
romantische muziekfilm
uit 2016.
Iemand die gekeken heeft zegt erover: ”Deze film is
fantastisch. De liedjes zijn leuk, de dansscènes zijn goed en
meesterlijk gefilmd. La La Land laat zien dat het altijd het
waard is om je dromen achterna te gaan en dat vind ik een
geweldige boodschap voor een film.”
Al met al een aanrader om te komen kijken.

AGENDA
Maandag 25 maart 13.30 uur: Filmmiddag
Dinsdag 26 maart 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 26 maart 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 26 maart 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 26 maart 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 27 maart 13.30 uur: Kienen
Donderdag 28 maart 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 28 maart 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 28 maart 13.00 uur: Comp. biljarten
Donderdag 28 maart 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 29 maart 13.30 uur: Bridgen

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor
de leden van de KBO.
Wanneer: maandag 25 maart 2019
Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis
Zijtaart
Aanvang: 13.30 uur, met een kleine
pauze om een consumptie te kunnen
kopen
Kosten: Gratis

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagavond

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

KAARTEN
Uitslagen van 14 maart:
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ad v.Cuijck
Rikken:
Harrie v.Zutphen
Bert Vissers
Jan v.Zutphen
Mieke v.Boxmeer
Poedelprijs: Annie v.Kessel
Loterij:
Annemieke v.d.Linden
Uitslagen van 18 maart:
Jokeren:
Mien Ketelaars
Ad v.Cuijk
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Rikken:
Willy v.d.Berkmortel
Annemieke v.d.Linden
Lenie Henst
Poedelprijs: Henk v.d.Ven
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
BRIDGEN
Uitslagen 12 maart:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Cees & Riet v.Hout
3.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
4.Bert & Diny Kanters
5.Jana v.d.Acker & Anny v.d.Hurk
6.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven

113 pnt.
95 pnt.
7 pnt.
127 pnt.
81 pnt.
74 pnt.
67 pnt.
-99 pnt.
146 pnt.
111 pnt.
34 pnt.
69 pnt.
57 pnt.
56 pnt.
-53 pnt.

64,58 %
62,50 %
60,83 %
60,42 %
56,67 %
54,58 %
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B-lijn:
1.Toon & Marietje v.Schaijk
66,15 %
2.Clasien Nolle & trudy Smulders
59,38 %
3.Harrie v.d.Acker & Maria Rijken
56,77 %
4. Hein & Jo de Wit
52,60 %
5.Anneke Jans & Maria Pepers
51,56 %
Uitslagen 15 maart:
A-lijn:
1.Rien & Helma v.d.Heuvel
60,83 %
2.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
58,33 %
3.Harrie & Thea v.d.Hurk
57,08 %
Cees & Riet v.Hout
57,08 %
5.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven 55,83 %
6.Mien Verhoeven & Mien Vissers
50,42 %
B-lijn:
1.Chris & Christien v.Helvoirt
65,94 %
2.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven
54,69 %
3.Mien Vermeulen & Mariet vd.Wijgert 54,17 %
4.Liesbeth v.Dijk & Nelly Philipsen
53,13 %
5.Toos vBerlo & Willemien Verhoeven51,35 %

pagina 5

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart d.d. 14-03-2019
Mies Gibbels
Toon Opsteen
Cor Coppens
Toon Cissen
Bert vd Heijden
Jan de Wit
Jan vd Oever
Wim Kremers
Hans van Erp
Toon vd Oever
Willy vd Berkmortel

35
28
22
59
28
26
18
27
66
29
25

27 - Frans van Leuken
34 - Toon Nelissen
14 - Cor van Zutphen
101 - Tonn Verbruggen
18 - Tonnie van Uden
30 - Andre Schepers
22 - Martien Verbruggen
26 - Mies Gibbels
57 - Chris van Helvoirt
39 - Theo vd Laar
24 - Rien van Tiel

43 62
32 28
62 87
24 23
32 41
36 26
70 75
35 37
17 34
15 11
28 33

Biljartclub KBO Zijtaart
Uitslag regionale senioren biljartcompetitie Nuenen
- Zijtaart d.d. 11-03-2019
Sjef Theunisse
Frans Boudewijns
Peter van Leest
Hans van Erp
Theo Janssen
Jan Joosten
Piet vd Steen
John Swinkels

41
34
34
34
24
20
17
16

54
18
27
23
28
25
17
9

-

Hans van Erp
Toon Cissen
Frans van Leuken
Tonnie van Uden
Rien van Tiel
Toon Opsteen
Cor Coppens
Jan vd Oever

66
52
43
32
28
27
20
20

67
90
33
42
27
29
17
17

Nationale Pannenkoekendag!
De Ouderraad van Edith Steinschool gaat samen met de
kinderen in het kader van de Nationale Pannenkoeken-dag
op vrijdag 22 maart a.s. pannenkoeken bakken. Waarom
doen ze dat ? Zij willen invulling geven aan het thema van
dit jaar: “Pannenkoeken bakken
met je hart”. Maar liefst 1 op de
4 ouderen voelt zich eenzaam.
Met Nationale Pannenkoek-dag
willen de kinderen van onze
basisschool Edith Stein daarom
opa’s en oma’s en ouderen uit
de buurt die zelfstandig of in
een verzorgingshuis wonen,
graag een beetje extra aandacht
geven. Dit jaar werken we
samen met stichting “Met je
hart”die eenzame ouderen
verbindt door ervoor te zorgen dat ze elkaar én anderen
ontmoeten, het hele jaar door. Pannenkoeken zijn niet
alleen lekker, samen eten is ook gezellig. Het brengt jong
en oud bij elkaar. Kom lekker een pannenkoekje mee
happen. Wie weet gebakken door je eigen klein- of
buurkind, kom gratis meedoen.
Voor wie: alle ouderen van Zijtaart, je hoeft geen lid te
zijn van de KBO.
Wanneer: vrijdagdag 21 maart om 10.30 uur in het
Dorpshuis.
Wij als KBO staan achter dit initiatief van de school. Hebt
je zin in pannenkoeken, kom dan 21 maart naar het
Dorpshuis. Als je wilt komen, zou het fijn zijn als je dit
vooraf even aangeeft, dan weten ze hoeveel ze moeten
bakken. Bel even naar iemand van het KBO-bestuur, bijv.
Cor van der Aa, tel. 36 68 58 of Marianne Kemps, tel. 36
74 03 of Jan v. Boxmeer, tel. 20 94 87.
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SPORTAGENDA

VOW Senioren 16 maart 2019

Zondag 24 mrt. 2019 start 9:00u Tocht Toon Kortooms
Pauze Beekman & Beekman plaats Deurne afstand 75km
Woensdag 27 maart 2019 start 9:00 uur tocht Grave
"Beneden de sluis" pauze Grave “Catharinahof” afst. 61km
zaterdag 30 maart 2019 start 8:00 uur Tocht Posteltocht
pauze de Beiaard plaats Postel afstand 120km
V.O.W. Jeugd zaterdag 23 maart 2019
VOW JO19-1
ELI JO19-1
14:30u
Gemert JO17-3 VOW JO17-1
15:30u
VOW JO15-1
Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 13:00u
ST Keldonk/Boerdonk JO13-1 VOW JO13-1
12:00u
VOW JO12-1
Avesteyn JO12-2
9:30u
UDI'19/CSU JO10-3
VOW JO10-1G
10:15u
VOW JO9-1
Gemert JO9-5
10:45u
ST Elsendorp/Fiducia JO8-1G VOW JO8-1
11:00u
Blauw geel '38/ JUMBO JO7-3M VOW JO7-1M 10:15u
VOW MO17-1 Gemert MO17-1
13:00u
VOW MO15-1 vrij
VOW MO13-1 Volkel MO13-2
11:30u
OSS'20 MO11-2 VOW MO11-1
8:30 u
het actuele programmais is altijd te vinden op de VOW
website, http://vow.nl/jeugd_programma

VOW Senioren 23 maart 2019
17:00u UDI19 VOW Veteranen

VOW Senioren 24 maart 2019
HVV Helmond 1
Schijndel/DE WIT 5
VOW 4
VOW VR2
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SPORTUITSLAGEN

W.T.C. Zijtaart

14:30u
12:00u
11:00u
10:30u

20 maart 2019 – 27 maart 2019

VOW 1
VOW 3
Heeswijk 8
Nooit Gedacht VR3

HVCH VR30+1

VOW VR30+1

Afgelast

VOW Veteranen Avanti
VOW Senioren 16 maart 2019

Afgelast

VOW 1
Rood Wit'62 1
VOW 2
Ollandia 2
VOW 3
ELI 3
Nijnsel/TVE Reclame 7
VOW 4
Constantia VR1
VOW VR1
Blauw Geel'38/JUMBO VR2 VOW VR2

Afgelast
Afgelast
Afgelast
3-0
Afgelast
0–8

DRIEBANDEN- EN
PENTATLONTOERNOOI
POEDELPRET ZIJTAART
Vanavond gaat voor de 29e keer het driebandentoernooi van
biljartvereniging Poedelpret van start. Daarnaast start er
ook een geheel nieuw toernooi, namelijk het
pentatlontoernooi.
Het driebanden is bij iedereen wel bekend. Het pentatlon
misschien nog niet. Bij pentatlon moet je (afhankelijk van
het gemiddelde) een aantal losbanders, 3 banders, 2
banders, 1 banders en libre maken.
Het toernooi wordt gehouden in zaal Kleijngeld en duurt tot
en met donderdag 28 maart. De wedstrijden beginnen
dagelijks om 18.45 uur. Op zaterdag is er geen biljarten.
Publiek om de deelnemers aan te moedigen is natuurlijk
van harte welkom.
B.V. Poedelpret
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ZES! gezelschapsspellen-avond
vrijdag 22 maart
Vrijdag 22 maart organiseert ZES een
gezelschapsspellenavond in het
Dorpshuis.
ZES heeft al haar gezelschapsspellen
klaar liggen. Hieruit kan gekozen kan
worden. Maar wanneer je zelf thuis een
gezelschapsspel hebt, wat je graag een
keer met anderen wilt spelen, breng dat dan gewoon mee.
Ook wanneer je een nieuw spel wilt (leren) spelen, is deze
avond er voor jou. Bekende spellen, onbekende spellen,
grote spellen, kleine spellen, meegebrachte spellen, het kan
allemaal.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis, dus loop
gerust binnen voor een gezellige avond.
Graag tot vrijdagavond!
Werkgroep “Zes!” van de EGZ

20 maart 2019 – 27 maart 2019
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nog vol. Wij raden u echter aan niet
tot het laatste moment te wachten
maar op voorhand een tafeltje te
reserveren.
Germaine de Kroon belooft u hoe dan
ook een unieke, komische, culinaire
avond om nooit meer te vergeten!
Reserveren kan nog via 06 48071769
De Zijtaartse Toneel Vereniging speelt ‘De Gevulde Snoeshaan’
23 en 24 maart in MFA ’t Klooster, Pastoor Clercxstraat 50 te
Zijtaart. Zaal opent om 19.30 uur /Aanvang 20.00 uur. Kaarten à
€ 7.50. Auteur: Mart Moors Regie: Jeroen van den Boom

ZIJTAARTSE
JEUGDNATUURVERENIGING

Voorjaarswandeling
Wijboschbroek
Zondag 24 maart

Aanstaande zondag 24 maart staat een
voorjaarswandeling in het Wijboschbroek op het
programma. Dit gebied ligt tussen het plaatsje
Wijbosch en de Zuid-Willemsvaart.
“Broek” betekent een nat en moerassig gebied. Dus
trek je laarzen aan of stevige schoenen, die bestand
zijn tegen een beetje modder. Het is een zeer
De zenuwen slaan dan toch toe bij eigenaresse Germaine de gevarieerd natuurgebied. Als we goed om ons heen
Kroon. De telefoon blijft ernstig stil de laatste week en ook kijken, zien we misschien wel planten zoals de
het aangenomen personeel lijkt minder gemotiveerd te zijn bosanemoon of de slanke sleutelbloem. Of zien we de
dan ze in eerste instantie dacht. Maar waar moet ze zo snel volgende vogels: havik, sperwer, bosuil, zwarte
ander personeel vandaan halen? Lukt het Germaine wel
specht, wielewaal of geelgors.
om van haar Restaurant ‘De Gevulde Snoeshaan’ het succes Ga je ook mee rondstruinen en op zoek naar
te maken waar ze zo hard voor heeft gewerkt?
bijzondere natuur? Kom dan om 8.00 uur bij Het
Weet Germaine haar hoofd koel te houden in de laatste
Klooster.
We vertrekken met de fiets naar het
dagen voor de Grande Opening en heeft zij haar restaurant
op tijd klaar? Zaterdag 23 maart en zondag 24 maart zullen Wijboschbroek. Kleed je warm aan. We verwachten
rond 10.30 - 11.00 uur weer terug te zijn.
we hierop het antwoord weten. Wellicht zijn alle zenuwen
voor niets en stroomt het restaurant op het laatste moment
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‘Mijn kind heeft de diagnose Autisme
Spectrum Stoornis, wat nu?’
Zoals iedere laatste maandag van de maand is ook op 25
maart het Autismecafé in het PieterBrueghelHuis op
Middegaal 25 in Veghel weer open. Mensen met autisme
van 18 jaar en ouder kunnen elkaar daar in een
ongedwongen sfeer ontmoeten. Tegelijkertijd zal op die
avond, in een aparte ruimte, een thema-avond plaatsvinden
voor ouders met kinderen tot 18 jaar met de diagnose
autisme. De deur gaat open om 19.30 uur, de thema-avond
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
De thema-avond start met een korte presentatie over Brain
Blocks. Dat is een doos met materialen, die gebruikt wordt
om uit te leggen hoe een brein met en zonder autisme
werkt. Na de presentatie is er een kleine informatiemarkt,
waar vier thema’s centraal staan. Bij ieder thema staat een
professional die meer informatie kan geven over de
volgende onderwerpen: Wat kan de Nationale Vereniging
voor Autisme (NVA) aan ouders bieden, methodieken en
literatuur rondom autisme, de Centra voor Jeugd en Gezin
in de regio en waar kunnen ouders terecht voor
ondersteuning en begeleiding.
Deze avond is bedoeld om informatie aan ouders te
verstrekken over hoe zij verder kunnen in hun zoektocht
nadat hun kind de diagnose heeft gekregen. Daarnaast
willen de organisatoren graag inventariseren waar behoeftes
liggen voor toekomstige thema-avonden.
Uiteraard is er deze avond tijd voor de ouders om anderen
te ontmoeten die in een zelfde situatie verkeren. Als ouders
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van een kind met autisme is het immers niet altijd
gemakkelijk en juist van andere ouders kun je vaak goede
tips krijgen. Ook de ouders die al wat verder zijn in het
proces, zijn van harte welkom.
Het Autismecafé in Meierijstad is ook voor mensen uit
Boekel, Landerd, Uden en Bernheze. Meer informatie is te
zien op de Facebookpagina @Autismecafemeierij.

Jan Lammers aanwezig op sponsoravond
Brabantse kampioenschappen in Zijtaart!
Jan Lammers zal op
vrijdagavond 19 juli een
presentatie houden over
zijn carrière in PK’s!
Deze avond is speciaal
ingericht voor sponsoren
die de Brabantse
kampioenschappen een
warm hart toedragen.
Voormalig Formule-1
coureur Jan Lammers
maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het racen en won
zijn eerste race in Zandvoort. Inmiddels heeft Jan Lammers
11 nationale en internationale kampioenschappen op zijn
naam staan, races gewonnen in Tourwagens, Sportscars en
Formule-auto’s en behaalde in totaal +/- 150 podium
finishes.
Jan is ook vaak als analist aanwezig tijdens de formule 1
races met Max Verstappen.
In zijn presentaties neemt hij je mee in de wereld van de
Formule 1 met daarin de verschillen aangeduid van toen
en nu.
Vervolgens zullen op 20 en 21 juli de beste ruiters en
amazones uit de gehele regio strijden voor het Brabants
kampioenschap, georganiseerd door Ruitersport Zijtaart.
Het belooft een spetterend weekend vol paardenkracht te
worden.
In zijn presentaties neemt hij je mee in de wereld van de
Formule 1 met daarin de verschillen aangeduid van toen
en nu.
Vervolgens zullen op 20 en 21 juli de beste ruiters en
amazones uit de gehele regio strijden voor het Brabants
kampioenschap, georganiseerd door Ruitersport Zijtaart.
Het belooft een spetterend weekend vol paardenkracht te
worden.
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Je kunt niet alles naar je hand
zetten…(over samengestelde gezinnen)
Daten
Ze waren jong en al gescheiden. Altijd jammer, zeker
omdat ze wel een kindje hadden en voor kinderen is een
scheiding nooit echt gewenst. Hun dochtertje was nog maar
3 jaar, maar alleen blijven zat er voor beiden niet in.
Gezamenlijk hadden ze besloten om alleen een date af te
spreken met mensen die zelf nog geen kinderen hadden.
Kind centraal
Dit loffelijk streven was er om hun dochtertje te ontzien. Zij
kwamen ook samen bij mij om tips te krijgen hoe dit aan te
pakken. Ik vond het geweldig om te zien: dit leuke stel dat
zo goed in overleg was met elkaar, die zó hun kind centraal
stelden. Als alle ouders dat zo eens deden……
Aan de andere kant….
Ik heb hen geadviseerd om het uitgangspunt wat los te
laten, want wat als een van beiden verliefd wordt op iemand
met kinderen? Mag je dan niet verder? Je kunt je kind niet
beschermen tegen het leven.
Ouderschap
Nieuwe partners zonder eigen kinderen kunnen zich vaak
minder inleven in “ouderschap”.
Ouders zouden hun leven voor hun kinderen geven…, dat
begrijpen nieuwe partners niet altijd.
Genieten met de rem erop?
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Geremd genieten is lastig, daarom zou ik zeggen: geniet!
Maar wees je bewust van wat het voor de kinderen betekent
en áls er dingen zijn die je opvallen omdat ze ingewikkeld
zijn, zijn er altijd oplossingen te bedenken…. Zeker in een
vroeg stadium.
Niet doormodderen
Daarom heb ik hen geadviseerd om vooral alle kleine
probleempjes op te schrijven die zich voordoen en dan snel
terug te komen. Voordat de probleempjes uitgroeien tot een
heleboel ellende. Want dan is er vaak veel meer nodig, dan
één of twee gesprekken.
Omgekeerde wereld
Dit was het voor mij als hulpverlener, bijna de omgekeerde
wereld: mensen die hulp vragen voor problemen die er nog
niet zijn. Meestal blijkt dat men pas hulp zoekt als het water
tot de lippen staat. Toch heb ik veel waardering voor deze
jonge ouders, die zo bereid waren om hun leven te voegen
naar de belangen van hun kind.

Gedichtenwedstrijd
Meierijstad – Dit jaar vieren we 75 jaar
bevrijding en daarom heeft het
Schrijverscollectief Meierijstad samen met
Bibliotheek Meierijstad een
gedichtenwedstrijd opgezet. De wedstrijd
staat in het teken van oorlog en/of
vrijheid en wat dit voor eenieder
betekent.
Deelnemers kunnen vanaf 1 april meedoen aan
de wedstrijd, die voor alle leeftijden is. Waar
de jongste deelnemers een ‘elfje’ mogen
schrijven, wordt van de oudere deelnemers
gevraagd een gedicht van maximaal 200
woorden en 25 regels te schrijven. Bij de
bibliotheken in Meierijstad kunnen deelnemers
een inspiratiebrief met alle informatie over de
deelname ophalen. Het is bijvoorbeeld ook
mogelijk om met een klas mee te doen aan de
wedstrijd.
De gedichten moeten uiterlijk 14 juli worden
ingeleverd. Uiterlijk 1 september zal een
deskundige jury de winnaar in iedere
leeftijdsgroep bekendmaken. De winnende
gedichten zullen dan ook onder andere
gepubliceerd worden in de bibliotheken.
Meer informatie over de gedichtenwedstrijd is
te vinden bij de bibliotheken in Meierijstad, de
Facebookpagina Gedichtenwedstrijd Meierijstad
75 jaar Herdenken & Bevrijden en op
www.bibliotheekmeierijstad.nl
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de rol van de gemeente is. U bent eveneens van harte
welkom als de diagnose Q koorts nog niet definitief is
gesteld maar vermoedens bestaan hieromtrent. Nog niet
iedereen is bekend bij de gemeente.
De zorg en aandacht
Anny en Laura: “Juist het delen van ervaringen en de kracht
voor Q koorts patiënten
van elkaar ontmoeten staan deze ochtend centraal. Als Qwordt overgedragen aan
koorts patiënt raak je in een sociaal isolement en voel je je
gemeenten. Q Support
soms eenzaam. Wij hebben zelf gemerkt dat het fijn is met
als belangenorganisatie
gelijkgestemden te kunnen praten, waardoor je je niet alleen
stopt eind 2020. De
voelt staan. Ontmoetingen zijn met een lach en een traan.
gemeente Meierijstad vindt het belangrijk om Q koorts
Wij zouden het heel fijn vinden als er veel mensen komen
patiënten in beeld te hebben of te krijgen. Binnen de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn verschillende op 30 maart.”
mogelijkheden om Q koorts patiënten te ondersteunen.
Q koorts groep Meierijstad
Klantmanagers Mariëlle en Corry van de gemeente
Ruim 4000 mensen hebben de diagnose Q-koorts
Meierijstad hebben veel Q koorts patiënten uit Meierijstad
gekregen (chronische q-koorts of q-koorts
gesproken. Anny en Laura zijn twee van die inwoners uit
vermoeidheidssyndroom QVS). Voor veel
onze gemeente die als voorvechters voor de belangen van Q
mensen is het een ver van hun bed show maar u als
koorts patiënten opkomen. Zij willen graag samen met de
Q koorts patiënt of als naaste van een Q koorts
gemeente een lotgenotenbijeenkomst organiseren. Deze
patiënt, weet wat de verstrekkende gevolgen zijn
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 maart van 10.30
van Q koorts. Dagelijks de confrontatie met
tot 12.00 uur in het Bestuurscentrum van Meierijstad,
extreme vermoeidheid en andere klachten zoals
Burg. Werderplein 1 in Sint-Oedenrode.
hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten en
Uitnodiging
concentratie- en geheugenproblemen.
Q koorts patiënten, naaste betrokkenen of andere
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn. De klantmanagers WMO zijn ook
aanwezig om met u in gesprek te gaan en te vertellen wat

Q KOORTS LOTGENOTENBIJEENKOMST
OP ZATERDAG 30 MAART
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Wethouder Roozendaal (kunst en cultuur, gemeente
Meierijstad): ‘Ik ben verheugd met het feit dat het Theater
De Blauwe Kei en Cultureel Centrum ’t Spectrum is gelukt
een concrete samenwerking tot stand te brengen voor het
’t Spectrum en De Blauwe Kei
nieuwe podium in Schijndel. Een mooie verrijking van het
culturele aanbod in Meierijstad’.
Theater De Blauwe Kei in Veghel en ’t Spectrum in
De Blauwe Kei verzorgt de programmering, marketing en
Schijndel hebben eind 2018 de handen ineen geslagen.
De twee partijen zijn verheugd nu te kunnen melden dat kaartverkoop voor de voorstellingen in ’t Spectrum.
Daarnaast verzorgt het theater onder andere ook de
in seizoen 2019-2020 zestien theatervoorstellingen
gespeeld zullen worden in de nieuwe podiumzaal van ’t ontvangst van artiesten en gasten en de technische
Spectrum. Met deze samenwerking wordt beoogd samen ondersteuning tijdens voorstellingen. ’t Spectrum verzorgt
de zaal- en horecafaciliteiten en participeert in de marketing
een aantrekkelijke en goed gespreide
rondom de voorstellingen. Nog voor de zomer willen de
theaterprogrammering voor geheel Meierijstad te
twee partijen een of meerdere ‘testvoorstellingen’ laten
realiseren.
spelen, als kennismaking voor het Schijndelse publiek en
om in het nieuwe seizoen goed voorbereid te kunnen
’t Spectrum is bijzonder gelukkig met de samenwerking
starten.
omdat daarmee het publiek in met name Schijndel een
unieke gelegenheid krijgt om dichtbij huis te genieten van
Het theaterprogramma dat voor ’t Spectrum op maat is
een mooie selectie professionele theatervoorstellingen.
samengesteld voor seizoen 2019-2020 bevat cabaret-,
Deze theatervoorstellingen vormen voor ‘t Spectrum een
muziek- en familievoorstellingen. Welke zestien
prachtige combinatie met de voorstellingen door
voorstellingen er exact te zien zijn wordt nog even geheim
Schijndelse groepen en organisaties en de ruim twintig
gehouden. Op dinsdag 7 mei om 23.00 uur wordt het
filmvoorstellingen van de succesvolle Filmclub Schijndel
gehele theaterprogramma van De Blauwe Kei voor seizoen
die 2019-2020 in t Spectrum te zien zullen zijn.
2019-2020, waaronder dus ook de voorstellingen in ’t
Ook voor De Blauwe Kei vormt de samenwerking een
unieke kans; het theater van en voor Meierijstad ziet hierin Spectrum, bekend gemaakt op www.blauwekei.nl. De
een mooie aanvulling op de programmering en het biedt de voorstellingen in ‘t Spectrum zijn natuurlijk ook te vinden
mogelijkheid om een (nieuw) theaterpubliek op te bouwen op www.spectrumSchijndel.nl
binnen Meierijstad. De Blauwe Kei kijkt ernaar uit om haar
publiek kennis te laten maken met theatervoorstellingen in Begin 2020 gaan de samenwerkingspartners in gesprek over
een mogelijk vervolg van de samenwerking.
de fraaie, goed geoutilleerde spiksplinternieuwe
podiumzaal in Schijndel.

Theatervoorstellingen in Schijndel
door samenwerking

LUISTERCAFÉ OVER DAVID BOWIE
Vrijdag 5 april is er weer een nieuwe editie van het
Luistercafé Noordkade. Deze keer staat popicoon David
Bowie centraal. Het Luistercafé is een initiatief van
Bibliotheek Meierijstad in samenwerking met Cultuur
Haven Veghel.
David Bowie (1947-2016) wordt beschouwd als een van de
invloedrijkste popmuzikanten ooit. Gedurende zijn lange
loopbaan zette hij de meest uiteenlopende muziekstijlen
naar zijn hand. Ook op het gebied van mode en make-up
verkende hij alle uithoeken.
De muziek op de avond wordt verzorgd door Non Blonde
Bowie. Deze tributeband speelt de beste nummers uit het
repertoire van ‘The Thin White Duke’. Een gesprek is er
met Peter Sierksma. Hij is groot fan van David Bowie en
als journalist van Trouw heeft hij hem ooit uitgebreid
geïnterviewd.
De aanvang van het Luistercafé is 20.30 uur. De entree is
gratis. De volgende editie is op vrijdag 3 mei. Centraal staat
dan de Oostenrijkse componist Schubert.
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Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Ceciliastraat 29
5465 RZ Zijtaart
Tel: 06-42250982

Zomercarnaval
Ja, ik wil helpen bij de Jeugdvakantiedagen van 13 augustus t/m 15 augustus 2019 in Zijtaart

Naam:
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Maatschappelijke stage:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
☐

Groepsleider:
Samen met:

☐
……………………………………………………………………………………………………

Activiteitenbegeleider:

Ochtend
Middag
Avond

Dinsdag
☐
☐

Hand- en spandiensten
Zaterdag
☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

Nachtwaken:

Graag één naam opgeven, per groepje zijn er max. 2 begeleiders noodzakelijk.

☐
Woensdag
☐
☐
☐

Catering:
Donderdag
☐
☐

Ochtend
Middag
Avond

☐
Dinsdag
☐
☐

Woensdag
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐

☐
Maandag
☐
☐
☐

☐

Dinsdag
☐
☐
☐

Woensdag
☐
☐
☐

Donderdag
☐
☐
☐

Frietgezin:

Vrijdag
☐
☐

☐

Dit formulier kan ingeleverd worden tijdens de inschrijfochtend/ -middag, bij Anouk Welte (Ceciliastraat 29),
tijdens Zijtaart Biedt Meer of via jaz@zijtaart.nl.
Meer formulieren nodig? Ga naar www.Zijtaart.nl en download het inschrijfformulier.
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Gratis cursus online bankieren

Gezamenlijk zwerfafval te lijf

Rabobank Uden Veghel
organiseert regelmatig een gratis
cursus online bankieren. Na
afloop kunt u veel geldzaken
zelf regelen via uw tablet,
smartphone of laptop, waar en
wanneer u maar wilt.
Tijdens deze cursus:
• krijgt u uitleg over het
online regelen van uw bankzaken.
• gaat u onder begeleiding direct zelf aan de slag.
• krijgt u tips en adviezen over veilig online bankieren.
Tijdens de cursus maakt u gebruik van uw eigen telefoon,
tablet of laptop. Het is belangrijk dat u bekend bent met de
werking hiervan en dat uw apparaat verbinding kan maken
met wifi. De eerstvolgende cursus vindt plaats op dinsdag 9
april van 14:00-15:30 uur in Dorpshuis Zijtaart. U kunt zich
inschrijven via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/udenveghel/cursus-online-bankieren/ of telefonisch uw
inschrijving doorgeven via tel. (0413) 21 92 19. U bent van
harte welkom!

Zaterdag 23 maart is het weer tijd voor de
Landelijke Opschoondag. Op deze dag is
er extra aandacht voor het opruimen van
zwerfafval. Ook in Meierijstad zijn via
www.schoonopdekaart.nl al tientallen
initiatieven aangemeld om samen de handen uit de mouwen te
steken. Na afloop kunnen de zwerfafvalrapers hun zakken
zwerfafval gratis afleveren bij de milieustraat in Schijndel,
Veghel of Sint-Oedenrode.
Service
De gemeente stelt gratis afvalzakken, veiligheidshesjes en
afvalgrijpers beschikbaar en haalt na afloop het verzamelde
zwerfafval op verzoek gratis op. Als zwerfafvalrapers van deze
services gebruik willen maken, kunnen zij dit t/m dinsdag 19
maart bij de gemeente melden via een e-mail aan
afval@meierijstad.nl.
Betrokken inwoners
Wethouder Harry van Rooijen is trots op alle inwoners die aan de
slag gaan: “Zwerfafval is een doorn in het oog van heel veel
inwoners en heel slecht voor het milieu. We ergeren ons aan de
vele blikjes, flesjes en soms volledige vuilniszakken die we
tegenkomen op straat. Nu zijn er gelukkig steeds meer mensen
die daadwerkelijk iets willen dóen aan dit afval, waarvan niemand
zich eigenaar voelt. Zo houden we het samen leefbaar”.

Inschrijven JAZ-dagen 2019
De voorbereidingen voor de komende JAZ-dagen zijn alweer in volle gang.
Dit jaar worden de JAZ-dagen gehouden op 13 augustus t/m 15 augustus.
Het thema dit jaar is “Zomercarnaval”
Wil jij samen met ons avonturen beleven
tijdens de JAZ dagen in Zijtaart?
Zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de inschrijfmiddag
op dinsdag 26 maart tussen 15.30 -16.00 uur
in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Natuurlijk zijn jullie ouders, opa’s en oma’s dan ook van harte welkom
om zich op te geven als vrijwilliger.
De inschrijfformulieren zijn in de week van 11 maart op school uitgedeeld.
Ook de Zijtaartse kinderen die géén persoonlijke uitnodiging hebben gehad, mogen inschrijven!
Inschrijfformulier zijn te vinden op www.zijtaart.nl

Het JAZ-team
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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 en Zijspan.
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 24 Maart 2019

Circuit Zijtaart
Gratis toegangskaart M.C. De Jagers
Zaterdag 23 Maart 2019
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