Zijtaartse Ondernemersvereniging
Geachte bewoners rondom het kerkplein van Zijtaart;
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni a.s. zijn er weer diverse activiteiten op en rondom het
plein.
Op zaterdag is er een barbecue voor alle vrijwilligers van Zijtaart. Deze avond begint om
19.00 uur en duurt tot 01.00 uur.
Op zondag hebben we Zijtaart Biedt Meer. Deze dag wordt geopend met een heilige mis in
de kerk en de dag wordt afgesloten om 20.00 uur.
Op zondag is er ook weer de oldtimerrit. De deelnemers zullen hun auto’s voor aanvang
parkeren in de Keslaerstraat. De bewoners van deze straat zullen enige hinder onder vinden
maar wij hopen op uw begrip en medewerking.
Wij hebben daarom het vriendelijke verzoek aan u om rondom en op het plein deze dagen
vanaf 10.00 uur het plein autovrij te hebben.
Wij hopen op uw begrip en wij danken u alvast voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Wergroep ZBM en ZOV.
Mirjan van Gorkum.

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 16 juni Vaderdag en Zijtaart Biedt Meer” 9.30 uur Diaken van der Zanden
m.m.v. het koor “Vivace”
Wij gedenken: Overl.ouders van Berkel-van der Steen; Bert en Tonnie van Bakel-van Erp;
Zuster Augusta van Bakel; Harrie van Berkel en overl.familieleden; Overl.ouders Piet en
Truus van Boxmeer-van de Ven; Toon van der Aa; André van der Heijden; Bert en Tonnie
van der Heijden-Termeer: Piet Vissers (vanw.vaderdag). Janus en Anna Vervoort- van
Eijndhoven (vanw.verjaardagen)

Let op: a.s. zondag 16 juni begint de viering om 9.30 uur

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.
Gezocht: Wij zoeken huishoudelijke hulp voor drie
uur in de week tel. 06-405 37 854

Dorpshuis Nieuws
Zo nu en dan zullen er
mededelingen vanuit het
dorpshuis worden vermeld in
Zijtaarts Belang.
Deze keer betreft het de
volgende onderwerpen:
Verbeteren leien wand zijkant en achterzijde dorpshuis
Al enkele jaren hebben we bij de gemeente erop
aangedrongen om de leien wand te herstellen en sterk te
verbeteren om het gevaar van vallende leistukken te
voorkomen. De werkzaamheden zijn nu gestart en zullen
over een paar weken gereed zijn. De zeer noodzakelijke
verbetering is dan uiteindelijk voltooid.
Kleine uitbreiding huiskamer-functie
Sinds enkele weken staat er in de barruimte voor een deel
ander meubilair en is aan de leestafel het gebruik van een
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leesmap en het Brabants Dagblad mogelijk. Met een kopje
koffie of thee erbij is het prettig om er even lezend te
verblijven.
Logo aan de buitenzijde
Voor het einde van deze maand zal aan de buitenzijde naast
de ingang achterzijde een vergroot formaat van het
dorpshuislogo worden aangebracht.
Sluiting op vrijdagavond
Indien er geen evenement of een andere activiteit is op
vrijdagavond zal het dorpshuis voortaan om 17:00 uur
gesloten zijn i.p.v. 18:00 uur. Het is gebleken dat het
gebruik van het pinautomaat tussen 17:00 en 18:00 uur zo
minimaal is, dat we daarvoor geen vrijwilliger meer gaan
oproepen. Diverse keren per jaar zijn er wel activiteiten op
vrijdagavond, waardoor men dan zelfs de hele avond
terecht kan.
Dorpsklets-avond
Vrijdag 19 oktober is er weer (zoals we al eerder bekend
gemaakt hebben) een ludieke Dorpsklets-avond. De
kaartverkoop loopt reeds. Deze zijn te verkrijgen in het
dorpshuis en ook in de dorpswinkel. Zie ook onze website
hiervoor: www.dorpshuiszijtaart.nl
Bestuur Dorpshuis Het Klooster

Motorclub MCV

Toerrit

Motorclub MCV heeft weer een mooie avondrit gepland.
Op donderdagavond 13 juni rijden we een mooie route door
de Kempen. De rit is in totaal 140 km lang, en we stoppen
halverwege voor koffie op de markt van Valkenswaard. Wil
je een keer met ons meerijden? Stuur dan een e-mail naar
info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route dan
digitaal doorsturen. We verzamelen vanaf 18:30 uur bij
Café D’n Brouwer (Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide) en
vertrekken om ca. 19:00 uur. .
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Voor al uw friet en snacks!
Dit weekend speciale aanbieding.

Als afsluiting van het seizoen kunnen we
trots zijn op het uiteindelijke resultaat,

PROMOTIE VAN VOW 1 NAAR
DE 4e KLASSE!
Afgelopen 2e Pinksterdag hebben de heren van VOW 1
onder leiding van trainer/coach Jordy van Boxtel een,
lang, niet verwachte prestatie neergezet.
Na de overwinning in de nacompetitiewedstrijd tegen
Eindse Boys afgelopen weekend, wachtte 2e Pinksterdag
een alles beslissende wedstrijd tegen SV Altweerderheide
op het neutrale terrein van de voetbalvereniging van Ospel.
Al vrij snel na het begin wist VOW op een 2 tegen 0
voorsprong te komen en toen ook nog de tegenstander door
ongepaste opmerkingen richting de scheidsrechter met 10
man kwamen te staan, werd het algauw 3-0 en was
de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Op een gedisciplineerde
wijze wist het team de eindstreep te behalen met
uiteindelijk een 4 tegen 0 overwinning, wat resulteert in
een welverdiende promotie naar de 4e klasse.
De terugreis met de bus met ruim 100 supporters werd
daardoor een feestreis, met een mooie afsluiting in de
kantine op De Vonders.
Met een erg jong team
betekent dit een
uitdaging voor het
komende seizoen en
samen met de
technische staf
bestaande uit Jordy v.
Boxtel, Ronald v. Eert en Dorus Dortmans kunnen we
uitkijken naar een geweldige uitdaging in het nieuwe
seizoen in de 4e Klasse. We bedanken alle supporters die
het team gesteund hebben het afgelopen jaar en we rekenen
op jullie steun in het nieuwe seizoen.

Kaassoufle € 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:
Ma- Di- Do: 19:00uur - 20:30 uur
Vrij – Zat: 17:00 uur - 20:30 uur
Zo: 12:00 uur - 20:30 uur

Het belang van goede dagbesteding
Voor iedereen is het belangrijk om iets te doen te hebben,
zowel lichamelijk als geestelijk. Wie niks te doen heeft, ziet
zijn lichamelijke conditie achteruitgaan en dut, vaak
letterlijk, in. Voor mensen die een baan hebben, is de
dagbesteding meestal geen enkel probleem. Ook mensen
die geen betaald werk meer hebben, komen gewoonlijk hun
dagen goed door, zeker als ze gezond zijn. Voor zieke
mensen en mensen die niet meer mobiel zijn, is het een stuk
moeilijker om een goede dagbesteding te vinden. Dat geldt
zeker voor mensen met dementie.

In het Alzheimercafé ,het PietBrueghelHuis, Middegaal 25
in Veghel, komt het onderwerp dagbesteding uitvoerig aan
bod op dinsdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Een goede
dagbesteding kan een verlichting van de dagelijkse zorg
zijn, zowel voor degene die de zorg nodig heeft als voor de
naasten die de zorg geven. Bezoekers van het
Dit is de laatste mededeling van VOW wat betreft de
Alzheimercafé krijgen informatie over de verschillende
competitie van de senioren in dit seizoen en we
vormen van dagbesteding. Niet alleen dagbehandeling en
wensen eenieder een fijne en gezonde vakantie toe en zorgboerderij passeren de revue, maar ook een wekelijkse
hopen de meeste van deze lezers ook het komende
creatieve activiteit en een wandelgroep voor mensen met
seizoen te mogen ontmoeten op Sportpark De Vonders dementie en hun mantelzorgers. Er is volop gelegenheid om
in Zijtaart.
mee te praten en vragen te stellen.

Geniet van mooie welverdiende mooie vakantie.

De toegang is gratis, zoals iedere maand.
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CLUBINDELING VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!
Hallo
Nog een paar clubweken en dan gaan we op zomerkamp en sluiten we dit seizoen af. Voor het nieuwe
seizoen hebben we inmiddels een clubindeling gemaakt. De eerste clubavonden zijn in week 35 (dinsdag 27
t/m 30 augustus 2019). Wij nodigen alle ouders uit om het eerste kwartier van deze eerste clubavond bij te
wonen en kennis te maken met de (nieuwe) leiders en leidsters.
Noteer alvast op de kalender: Op vrijdag 20 september 2019 van 18:30 – 21:00 uur is het dorpsspel om het
nieuwe seizoen te starten. Alle kinderen uit Zijtaart e.o. (vanaf groep 4) zijn hierbij welkom (dus ook nietleden).
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

groep 4

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Maxioren 2 en 3

groep 5 + 6

Donderdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren jongens

groep 7+8+1e klas

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Junioren meiden

groep 7+8+1e klas

Vrijdag

18:30 – 20:00 uur

Senioren 1

2e klas

Woensdag

19:00 – 20:30 uur

Senioren 2 en ouder

3e klas en ouder

Woensdag

19:00 – 20:30 uur

De contributie is als volgt:
Minioren en Maxioren:
seizoen Junioren en Senioren:
seizoen

€ 50,- per
€ 60,- per

In september krijgen alle leden nog een contributiebrief
i.v.m. de betaling. Van de contributie worden alle
wekelijkse clubbijeenkomsten en alle
weekendactiviteiten betaald zoals de hike- en
districtstoernooien.
Lid worden: Neem contact op met
leden@jongnederlandzijtaart.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 contact opnemen met
Sonja Timmers (06-43284747).
Afmeldingen kunnen alléén doorgegeven worden aan
Sonja Timmers
(leden@jongnederlandzijtaart.nl / 06-43284747).
Graag vóór 1 september doorgeven i.v.m. heffing
contributie.

Jong Nederland Zijtaart
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Best of Seven

ZORG en WELZIJN ZIJTAART
Afgelopen maand hebben weer velen genoten van een
heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn bij
SAMEN aan TAFEL. Dat kan ook weer op de 3de
woensdag van deze maand t.w.19 juni. Vanaf 17.30
uur staat ervoor slechts € 9,00 in de ontmoetingszaal
van ons dorpshuis weer een verrassende maaltijd voor
uw klaar.
Een gezellig samenzijn door
samen te eten en tegelijk van alles
te bespreken met buren en/of
dorpsgenoten. Je kunt ook iemand
vragen, die zelf niet meer zo
mobiel is of niet graag alleen
gaat, mee te gaan eten op 19 juni.
Het kan voor zulke mensen een
mooi opstapje zijn om vaker aan activiteiten deel te
gaan nemen en op die wijze elkaar te ontmoeten. Hebt
u geen vervoer om zelfstandig te komen, meldt het ons
en wij regelen het. We heten u graag welkom!
Voor de “SAMEN aan TAFEL” van woensdag 19
juni kunt u zich telefonisch aanmelden tot uiterlijk
vrijdag 14 juni om 12.00 uur bij Rieky v.d. Heijden;
tel. (0413) 36 22 54 of tel. (06) 102 557 82 of bij
Annie Pennings, tel. (06) 423 504 89.

Martien Verbruggen heeft de 5e editie van de Best of Seven
op zijn naam geschreven.
Onder grote belangstelling werd vorige week dinsdag de
finale gespeeld, waarbij Martien (90 car.) het moest
opnemen tegen Ruud Cissen (120 car.). De start van de
partij was voor Ruud, die na 5 beurten al op 32 caramboles
stond. In de 7e beurt kwam Martien met een serie van 17
caramboles op gelijke hoogte. Vanaf dat moment was het in
caramboles een gelijk opgaande strijd. In de 20e beurt wist
Martien, met een serie van 13 caramboles, een gat te slaan
en kwam hij op 86 caramboles. Ruud stond op 68
caramboles. In de 2 daaropvolgende beurten kon Ruud met
series van 20 en 7 caramboles nog een klein beetje
terugkomen, maar dat was niet voldoende. In de 22e beurt
maakte Martien de laatste 4 caramboles en was hij de
winnaar.
Voor het publiek was het een aantrekkelijke partij, waarbij
het moyenne van beide spelers net iets boven 4 lag. Martien
was de terechte winnaar, daar hij ook in de competitie alle
partijen had gewonnen.
Eindstand Best of Seven 2019:
1. Martien Verbruggen
2. Ruud Cissen
3. Piet v Lierop
4. Hans v Erp
5. Leon Cissen
6. Toon Verbruggen
7. Cor v Zutphen
De Best of Seven is met een gemiddelde van 3,66 gespeeld
en de hoogste serie is 29 caramboles en gemaakt door Ruud
Cissen.
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KBO
AGENDA
Maandag 17 juni 13.30 uur: Fietsen
Maandag 17 juni 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 18 juni 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 18 juni 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 18 juni 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 19 juni Dagreis
Woensdag 19 juni 13.30 uur: Kienen
Donderdag 20 juni 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 20 juni 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 20 juni 13.00 uur: Comp. Biljarten
Donderdag 20 juni 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 21 juni 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Uitslagen van 3 juni 2019:
Rikken:
Leny Henst
Poedelprijs: Anneke v.d.Braak
Jokeren:
Jo v.Boxmeer
Harrie v.Zutphen
Poedelprijs: Rieky v.Zutphen
Loterij:
Sjaantje v.d.Burgt
BRIDGEN
Uitslagen van 4 juni 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
2.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen
3.Bert & Diny Kanters
Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
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B-lijn:
1.Rob & Lilian Harbers
58,33 %
2.Maria & Fien Rooijakkers
57,50 %
3.Piet v.Schaijk & Clasien Nolle
53,33 %
4.Anneke Jans & Maria Pepers
52,50 %
5.Rina v.Berlo & Bert v.Lankveld
51,67 %
6.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert51,39 %
Uitslagen van7 juni 2019:
A-lijn:
1.Marietje & Toon v.Schaijk
62,08 %
2.Rien & Helma v.d.Heuvel
59,58 %
3.Adriaan v.d.Tillart & Jan Rijkers
57,50 %
4.Ben v.d.Steen & Chris Verhoeven 55,00 %
5.Bert & Anneke v.Helvoort
52,50 %
6.Jan Langenhuizen & Tonnie Kivits 52,08 %

SPORTAGENDA
81 pnt.
73 pnt.
120 pnt.
85 pnt.
31 pnt.

W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zaterdag 15 juni, Berg en Dal, pauze in
Groesbeek ‘De Molen’, 115 km, vertrek 8.30 uur.
Dames en Heren: zondag 16 juni, Zijtaart Biedt Meer
Senioren: woensdag 19 juni, Mookerheide, pauze in
Gennep ‘Xzieje’, 93 km, vertrek 8.30 uur.

V.O.W. Jeugd
59,03 %
58,33 %
52,78 %
52,78 %

De jeugd van VOW speelt diverse thuis- en uittoernooien
Voor het programma zie de VOW website,
www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/

85 jarige Adriaan van der Linden is op 75 jarige leeftijd
boeken gaan schrijven. Het vijfde boek “Weet je nog méér
van vroeger” is nu uitgekomen, het is een vervolg van het
boek “Weet je nog van vroeger” wat Adriaan in 2013 heeft
uitgegeven.
Nu Sint Oedenrode, Schijndel en Veghel Meierijstad is
geworden heeft Adriaan van alle dorpen bijzonderheden
met foto’s en tekst in zijn boek meegenomen, dus ook
Zijtaart. Verslag van het 17e eeuwse oude boerderijtje
Leinserondweg 10, schaapherder van Zutphen,
varkensbedrijf Daltonhoeve, Bureauhouder Toon van
Zutphen. Maar ook veel andere onderwerpen van heel
Meierijstad die interessant zijn om te lezen, zoals
ruilverkaveling , oude advertenties, zoals een onderwijzer
voor de openbare lagere school gevraagd te Zijtaart en nog
veel meer.
Dit boek is te koop voor €14,95 bij drukkerij Bert
Raaijmakers Reibroekstraat 5 Zijtaart.
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TV ZIJTAART
Uitslagen Externe Competitie
Dames:
donderdag – Mierlo
3-1
Mix:
Hertog Jan - Donderdag
1-1

12 juni 2019 – 19 juni 2019

pagina 8

Op donderdag 15 augustus haal je om 15.30 uur een halve
groep op bij het JAZ terrein. Het gaat hier om 4 á 5
kinderen en een groepsleider
- Fotograaf
Voor 14 augustus en donderdag 15 augustus

Wij vragen geen specifieke ervaring, alle hulp is welkom!
Ook opa’s en oma’s die het leuk vinden om de kinderen van
Mixteam Donderdagavond kampioen
Zijtaart 3 superleuke JAZ dagen te bezorgen, nodigen wij
Door een 1-1 gelijkspel te behalen tegen Hertog Jan uit Erp van harte uit zich aan te melden als vrijwilliger.
is het mixteam van de donderdagavond kampioen
Aanmelden kan via jaz@zijtaart.nl. Tevens kunt U zich ook
geworden. Wij feliciteren Mark v.d. Ven, Lindy v.d. Hurk, op zondag 16 juni tussen 12:00 uur en 17:00 uur aanmelden
Lotte v.d. Hurk, Milou v.d. Hurk, Twan v.d. Oever en Ellen bij onze stand op Zijtaart Biedt Meer (op het pleintje).
van Asseldonk natuurlijk van harte met dit kampioenschap.
Op de foto een aantal spelers van het kampioensteam.
JAZ dagen in 2020??
Na deze editie stoppen er helaas enkele leden van het
organisatieteam voor de JAZ dagen. Aanvulling van het
vaste team is noodzakelijk om in 2020 wederom de JAZ
dagen te kunnen organiseren. Vind jij het, net zoals wij,
belangrijk dat dit evenement blijft bestaan? Laat het ons
weten! Spreek één van de JAZ leden aan of maak je
interesse kenbaar via jaz@zijtaart.nl. Wij gaan graag
vrijblijvend met jou in gesprek om toe te lichten wat het
inhoud en hoe leuk het is om vast teamlid van de JAZ te
zijn!

Jeugd Activiteiten Zijtaart (JAZ) zoekt
vrijwilligers voor editie 2019!
Wij zijn nog op zoek naar (veel!) vrijwilligers in de
categorieën:
- Spel/ activiteiten begeleiders
voor dinsdag, woensdag en donderdag (13, 14 en 15
augustus)
- Creatief begeleiders
voor dinsdag en donderdag (13 en 15 augustus)
- Hand- en spandiensten
( zaterdagochtend 10 augustus starten wij met het
opbouwen. Elke avond wordt het terrein gereed gemaakt
voor de dag erna en op donderdagavond na afloop breken
we alles weer af.)
- Nachtwakers
Voor woensdag 14 augustus op donderdag 15 augustus
- Frietgezinnen
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Zijtaart onder de hamer!
Zijn dit de gevolgen van het opkomende industrieterrein
Doornhoek of toch de mogelijke komst van de omleiding
N279 nabij het prachtige dorp Zijtaart?!
Niets is minder waar!

Te koop per opbod goederen en
diensten
Hierbij wordt een
oproep gedaan om
zowel goederen
als diensten aan te
bieden. Dit kan
variëren van een
compleet verzorgd
diner, graaf
werkzaamheden,
auto’s wassen,
avond oberen,
soep uit eigen
keuken tot een
taxirit door
Nederland. De
dienstenveiling
wordt om de vijf
jaar georganiseerd
en dit jaar is de
zesde editie. Alle
aangeboden diensten komen onder de hamer en worden
verkocht aan de hoogste bieder! De opbrengst komt ten
goede aan CV De Reigers en Muziekvereniging St. Cecilia.
Met deze opbrengsten kunnen nieuwe instrumenten worden
aangeschaft en kan het carnavalsfeest voor jong en oud
worden georganiseerd.
Wij zijn dan ook wederom op zoek naar originele, leuke of
ludieke diensten. Als u ook een dienst wilt aanbieden of
heeft u vragen, neem dan contact op met Björn van der
Heijden (0413) 36 88 93 / (06) 230 123 78 of mail naar
dienstenveilingzijtaart@outlook.com.
Om dit evenement succesvol te laten slagen, nodigen wij
aanbieders en kopers van harte uit.
Noteer in uw agenda:
- 17 november 2019
- Goederen & Dienstenveiling
- Locatie: Het Klooster te Zijtaart
Fietstocht IVN Veghel naar Vlindertuin Gemert op
zondag 30 juni
Heb je zin in een mooie fietstocht
door het fraaie Brabantse land?
Natuurvereniging IVN Veghel
verzorgt op zondag 30 juni 2019 een
fietstocht naar de Vlindertuin in
Gemert. De fietstocht start om 10.00
uur vanaf het Stadhuisplein in Veghel, via het Melven en de
Goordonkse bossen gaat de tocht naar de Vlindertuin in
Gemert. Daar worden we ontvangen met koffie of thee met
vlaai en krijgen we een rondleiding door een ervaren gids.
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Na de belevenissen in de Vlindertuin vervolgen we de
fietstocht via Boerdonk en het Hurkske terug naar Veghel.
Om 10.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats
naast de ingang van het gemeentehuis in Veghel. Rond
16.00 uur zijn we weer terug op dezelfde plaats. De
fietstocht is geschikt voor iedereen die 2 x 25 km (totaal 50
km) kan fietsen. De kosten bedragen € 7,50 p.p. (IVN
Veghel leden € 2,50). Hierbij inbegrepen: toegang tot de
Vlindertuin, ontvangst met koffie/ thee met vlaai en een
rondleiding in de tuin. Aanmelden verplicht (info@ivnveghel.nl) i.v.m. maximum groepsgrootte.
Na een fietstocht van ca. 25 km komen we bij de
Vlindertuin in Gemert. Onderweg zal op een paar plekken
gestopt worden voor een korte toelichting of om iets te
drinken (zelf meenemen).
Aangekomen bij de tropische Vlindertuin nemen we het
groepsarrangement Papilio; daarvoor krijgen we entree tot
de vlindertuin, een inleiding met uitleg en koffie of thee
met vlaai. Na de vlinders uitgebreid te hebben bekeken,
fietsen we terug naar Veghel. Onderweg zal op interessante
plekken gestopt worden. Zin om mee te gaan? Pomp je
banden op en neem wat drinken mee.
IVN Veghel heeft elke maand wel een publieksactiviteit
waarbij u van harte welkom bent. IVN Veghel, altijd iets
bijzonder NATUURLIJK.
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Muziekvereniging St. Cecilia
C.V. De Reigers
Aanbieder:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.nr.:
E-mail:

Duidelijke omschrijving aanbieding:

Wilt u een logo of foto van de dienst presenteren tijdens de veiling
Handtekening aanbieder:
Datum:
Uw gegevens worden door de dienstenveiling beheert en gedeeld met de kopers.
Tevens mogen wij uw gegevens gebruiken voor promotie van de dienstenveiling.
Formulier op te halen en in te leveren bij
Café-zaal Kleijngeld en autocentrum M. van der Heijden
Voor inlichtingen:
Franc Kleijngeld, tel.nr.: (0413) 363638
Bjorn v.d. Heijden, tel.nr.: (0413) 368893
E-mail: dienstenveilingzijtaart@outlook.com

Paraaf Commissielid

=LMWDDUWV%HODQJ-DDUJDQJQUMXQL±MXQLSDJLQD




