Paardensport in een Brabantse ambiance
Aan de mooi gelegen Hoge Biezen vindt in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juli
de Brabantse Kampioenschappen voor paarden en pony’s plaats. De beste basissportruiters
vanuit de gehele regio komen naar Zijtaart toe om te strijden voor verschillende Brabantse
kampioenstitels.
Op zaterdag zullen ponyruiters aan de start verschijnen in de disciplines dressuur, springen,
viertal en zestal. Daarnaast is er een verenigingstitel te behalen voor de beste
ponyvereniging van Brabant. Aan de ponywedstrijden nemen kinderen tot 18 jaar deel.
Op zondag zullen de paarden ruiters laten zien wat ze in huis hebben. Hier komt, naast de
gebruikelijke disciplines dressuur, springen, viertallen, zestallen en het
verenigingskampioenschap, ook het para- dressuurkampioenschap aan bod. Dit
kampioenschap is voor ruiters met een beperking die hun ambities in de paardensport niet
in de weg laten staan door hun beperking. Daarnaast zal beide dagen een rubriek kür op
muziek verreden worden. Dit is geen gewone dressuurproef, maar de ruiters voeren een
proef precies op de klanken van de muziek uit. Deze muziek hebben ze vaak zelf
samengesteld en hier hebben ze een choreografie op bedacht die bij de passen van het paard
en de klank van de muziek past. Fanatieke paardensporters uit de hele regio zullen hier in
Zijtaart dus gaan strijden om de Brabantse titels, alsook voor een startbewijs voor de
Nederlandse Kampioenschappen later deze zomer.
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KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 14 juli 10.30 uur Diaken van der Zanden (Samenzang)
Wij gedenken: Jaargetijde Zus van de Ven: Annie van de ven- van Zutphen:
Maria van den Tillart- van Duijnhoven: Jos Schepers
Zondag: 21 juli 10.30 uur H.Mis Pater Holterman (Samenzang)
Wij gedenken: Overl.ouders J.van Lankvelt- van der Linden en kinderen

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
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Het is een sportieve, maar
bovenal gezellige Brabantse
strijd. Maar niet alleen de
paardensporter zal genieten,
ook het publiek zal niets
tekortkomen. In de gezellige
Brabantse ambiance is er veel
te beleven voor de bezoeker. In de reusachtige tent kunt u
goed vertoeven en is er een breed aanbod voor degenen die
graag van een drankje worden voorzien. In het groots
opgezette strodorp is er een verscheidenheid aan kraampjes
aanwezig. Daarnaast is er een showring met daarin
gedurende de dag optredens van o.a. straatmuzikanten,
trekpaarden en hackney’s. Ook wordt er een heuse
stokpaardjesrace gehouden. Naast deze activiteiten zijn er
nog tal van andere activiteiten op het terrein waarbij
speciaal aan de kinderen gedacht is. Er is o.a. een weide
met verschillende aaibare diertjes aanwezig, een aangelegde
zandbak, een springkussen en kinderen kunnen zich laten
schminken.
Toegang is voor kinderen tot 12 jaar gratis en voor
volwassenen zijn de entreekosten beide dagen € 6,00. Er is
naast een parkeerterrein ook een fietsenstalling aanwezig.
Het programma vangt dagelijks aan om 9.00 uur en zal tot
ongeveer 18.00 uur duren. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.bkzijtaart.nl

Bericht van de redactie
In week 30 (24 juli) en week 32 (7 augustus)
verschijnt er vanwege de vakantie geen Dorpsnieuws
Zijtaarts Belang
Gelieve hier rekening mee te houden bij het
aanleveren van kopij

10 juli 2019 – 17 juli 2019
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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.
Te koop: 2 lieve, handtamme en kindvriendelijke
jonge poesjes. Een zwart-witte, een grijs gestreept.
Ontwormd. Inlichtingen: tel. (0413) 36 76 27.

Herhalingsoproep: fietsen op de
duofiets
Juist in de zomertijd is het
fijn om op de fiets te zitten.
Er zijn mensen die niet meer
zelfstandig met de fiets een
tochtje kunnen maken en daar
hulp bij nodig hebben. De
duofiets kan dan de oplossing
zijn om met een fietsmaatje toch een leuke gezellige dag te
hebben.
• Als je woonachtig bent in Zijtaart en behoefte hebt om
regelmatig meegenomen te worden door een
fietsmaatje op de duofiets, dan kun je je daarvoor
opgeven.
• Er is ook behoefte aan mensen die als vrijwilliger een
dagdeel of hele dagen willen gaan fietsen met iemand
die graag wordt meegenomen op de duofiets.
Wanneer er nog geen vast fietsmaatje is voor iemand die
graag wordt meegenomen op de duofiets, dan probeert de
werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart een vast fietsmaatje te
vinden.
De duofiets staat geparkeerd in de Fietsenwinkel Zijtaart
waar ook het onderhoud plaatsvindt. De fiets kan zeven
dagen per week worden gereserveerd en opgehaald voor
een halve of hele dag. Er wordt voor gebruik € 2,00
gevraagd voor het opladen van de accu. Mirjan van
Gorkum van de Fietsenwinkel noteert de gegevens van de
personen die de fiets gaan gebruiken en het aantal
reserveringen.
Een fietsmaatje bezorgt niet alleen degene die afhankelijk is
een groot plezier, maar ook de mantelzorger wordt dan voor
een aantal uren ontzorgd.
Marleen Krol heeft zich bereid verklaard zich beschikbaar
te stellen om dit te coördineren namens de werkgroep Zorg
en Welzijn Zijtaart.
U kunt bij vragen en/of opgave contact opnemen met
Marleen, bereikbaar op tel. (0413) 47 77 99, e-mail:
marleen_krol@hotmail.com
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Voor al uw friet en snacks!
Twee kringkampioenen bij Ruitersport Zijtaart
Inmiddels zijn alle selectiewedstrijden voor de Brabantse
Kampioenschappen verreden en bij de pony’s waren er
enkele successen. Robin van den Hoogen mag zich
kringkampioen van de kring Noord-Oost Brabant noemen
met haar pony Cocktail in de klasse DE-B. Dena Lammers
werd zelfs met twee pony’s kringkampioen, zowel in de
klasse C-L1 met haar pony Goud TS als in de klasse DEM1 met haar pony Memorie. Enorme prestaties en
natuurlijk zijn ze met deze pony’s ook door naar de
Brabantse Kampioenschappen in Zijtaart over twee weken.
Ook Lisa Heesakkers wist zich te plaatsen en wel met alle
drie haar pony’s, met Sweet Chili in de klasse AB-M2, met
Davigo in de klasse DE-L1 (reserve kampioen) en met Zila
B-springen, wat ook heel knap is. Verder wisten Sophie van
der Vorst met haar pony Belluci en Lieke Blokx met haar
pony Sky zich te plaatsen in de klasse D-B. Zet hem op
dames, op naar de Brabantse Kampioenschappen in
Zijtaart!

Zomeropenstelling 2019
Dorpshuis Zijtaart
Het Dorpshuis is in verband met de
vakantieperiode gesloten voor de
reguliere activiteiten van maandag 8 juli tot en met vrijdag
16 augustus 2019.
Het Eetpunt op dinsdag en donderdag gaat wel gewoon
door. Aansluitend daarop is het Dorpshuis elke dinsdag- en
donderdagmiddag geopend voor vrije inloop.

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

Ook is de prikpost elke donderdagmorgen van 7.45 uur tot
9.00 uur geopend.
Tijdens deze openstelling is de PINAUTOMAAT in het
dorpshuis te gebruiken.
Voor al deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de
vakantieperiode gewoon in het Dorpshuis terecht!
Vanaf maandag 19 augustus 2019 bent u weer van harte
welkom in ons Dorpshuis
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KBO

BRIDGEN

Jeu de boulesmiddag voor leden van
de KBO
Op woensdag 17 juli a.s. is voor leden
van de KBO gelegenheid om jeu de
boules te spelen op de banen van Jeu
De Boulesvereniging Cloeck En
Moedigh, Mater Lemmensstraat 27 in
Sint-Oedenrode. In principe spelen we buiten, maar bij
slecht weer kan op binnenbanen worden gespeeld. Er zijn
geen kosten aan verbonden, maar consumpties zijn voor
eigen rekening. Aanmelden is niet nodig.
We gaan op eigen gelegenheid en we worden om 13.15 uur
bij de boulesvereniging verwacht. Degenen die meegaan
per fiets worden verzocht zich om 12.30 uur te verzamelen
bij de kerk. Mocht iemand geen vervoer hebben, dan graag
contact opnemen met Piet van den Tillaart, tel (0413) 35 04
94 of (06) 422 819 32, zodat wij iets kunnen regelen.
We rekenen op een goede opkomst.
Bestuur KBO Zijtaart

Uitslagen van 28 juni 2019:
A-lijn:
1.Jan Rijkers & Adriaan v.d.Tillart
2.Riet & Ad Koevoets
3.Bert v.Helvoirt & Tonnie Kivits
4.Harrie Lucius & Nelleke Stolk
5.Mien Verhoeven & Mien Vissers
6.Chris & Christien v.Helvoirt

KAARTEN
Uitslagen van 24 juni 2019:
Rikken
Piet v.d.Hurk
Chris v.Helvoirt
Marjo Vissers
Poedelprijs: Pieta v.Riel
Jokeren:
Tiny v.Kasteren
Mien Raaijmakers
Poedelprijs: Ciska Coppens
Loterij:
Willie v.d.Berkmortel
Uitslagen van 27 juni 2019:
Jokeren:
Harrie v.Zutphen
Rieky v.Zutphen
Poedelprijs: Cisca Coppens
Rikken:
Willie v.d.Berkmortel
Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Annie v.Kessel
Loterij:
Jaantje v.d.Burgt
Uitslagen van 4 juli 2019:
Rikken:
Lenie Henst
Piet v.d.Hurk
Marjo Vissers
Poedelprijs: Chris v.Helvoirt
Jokeren:
Tonny Rijkers
Ad v.Cuijk
Poedelprijs: Jo v.Boxmeer
Loterij:
Tiny v.Zutphen
KEEZEN
Uitslagen van 26 juni 2019:
1.Mieke Kanters
545 pnt.
2.Pieta v.d.Hurk
541 pnt.
3.Jaantje v.d.Burgt
537 pnt.
4.Annie v.Kessel
501 pnt.
5.Tiny v.Zutphen
479 pnt.
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer

119 pnt.
82 pnt.
78 pnt
-54 pnt.
137 pnt.
98 pnt.
18 pnt.
103 pnt.
71 pnt.
24 pnt.
105 pnt.
81 pnt.
-59 pnt.
163 pnt.
75 pnt.
64 pnt.
- 75 pnt.
99 pnt.
86 pnt.
31 pnt.
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68,75 %
62,50 %
56,67 %
55,42 %
55.00 %
50,00 %

Uitslagen van 2 juli 2019:
A-lijn:
1.Gerard Bekkers & Hannie Habraken 68,84 %
2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo
59,78 %
3.Harrie & Rina v.Berlo
56,25 %
4.Mien Verhoeven & Mien Vermeulen 55,97 %
5.Jo Verhoeven & Jan Langenhuizen 55,56 %
6.Clasien Nolle & Trudy Smulders
53,56 %
7.Adriaan vdTillart & Mariet vdWijgert 50,00 %
Uitslagen van 5 juli 2019:
A-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
2.Nelly Philipsen & Tonnie Kivits
3.Bert & Anneke v.Helvoort
4.Rien & Helma v.d.Heuvel
Ad & Riet Koevoets
6.Chris Verhoeven & Ben v.d.Steen

64,58 %
56,77 %
55,73 %
52,08 %
52,08 %
50,52 %
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SPORTAGENDA
W.T.C. Zijtaart
Dames en Heren: zondag 14 juli, Smokkelroute,
pauze in Esbeek ‘Den Bokkerijder’, 90 km, vertrek
8.30 uur.
Senioren: woensdag 17 juli, Deurne ‘Veghelsedijk’,
pauze in Griendtsveen ‘Morgenstond’, 90 km, vertrek
8.30 uur.

Vakantiesluiting 2019 Zijtaartse bieb
De bibliotheek in Dorpshuis in Zijtaart is tijdens de
zomervakantie vanaf dinsdag 9 juli gesloten. Deze gaat
weer open op dinsdagmiddag 20 augustus.
Tijdens de vakantiesluiting zal de boekencollectie voor
volwassenen in de Zijtaartse bieb worden vernieuwd. Onze
collectie is begrijpelijkerwijs niet zo groot, maar blijft op
deze manier wel steeds actueel.
U kunt ook via de computer alle boeken uit de uitgebreide
collectie van de Noordoost Brabantse Bibliotheken
kosteloos reserveren en u kunt deze boeken na een mailtje
van de bibliotheek ophalen. Deze service blijft ook in de
vakantie mogelijk; echter, u moet dan uw gereserveerde
boeken in de bieb in Veghel ophalen.
In de vakantietijd is de Veghelse bibliotheek geopend op:
maandag
gesloten
dinsdag
11.00 – 19.00 uur
woensdag
11.00 – 18.00 uur
donderdag
10.00 – 18.00 uur
vrijdag
10.00 – 19.00 uur
zaterdag
10.00 – 16.00 uur
zondag
gesloten
Prettige vakantie en tot ziens in augustus.
De bieb in Zijtaart is dan verder het hele jaar door geopend
op de dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagavond.

Annie, Sjaan, Thea, Mieke en Annelies
Vrijwilligers van de bibliotheek in Zijtaart

Diakonie vervoersdienst Zijtaart met
vrijwilligers uit Zijtaart 0413 - 35.22.32
Het vervoer vraagt men aan via de telefoniste van de
Hulpdienst Diakonie Veghel ( 0413 - 35.22.32 ).
De telefoniste 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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tijdens andere jeugdactiviteiten. Iedereen is en blijft
welkom bij de vereniging, ook rokers! Aan rokers wordt
gevraagd om buiten het zicht en buiten het terrein te roken.
De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de
lijn en rondom de kleedlokalen zijn rookvrij.
Lees meer op www.rookvrijegeneratie.nl/sport.

Vacature train(st)ers en leid(st)ers
seizoen 2019-2020
VOW is vanaf 1 augustus 2019
op weg naar rookvrij
VOW is een belangrijke omgeving in het leven van veel
opgroeiende kinderen. VOW geeft deze kinderen graag het
goede voorbeeld. Zij zetten daarom vanaf 1 augustus de
stap naar een rookvrij sportterrein. Hiermee beschermen zij
de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het
schadelijke meeroken. Zo biedt VOW iedereen een gezonde
en veilige sportomgeving.
Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en
misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien
roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers
en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond,
terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken
en sport passen niet bij elkaar.
Vanaf 1 augustus 2019 is VOW rookvrij op zaterdagen tot
15.00 uur, op trainingsavonden tijdens jeugdtrainingen en

Voor het nieuwe seizoen
hebben we voor de meeste
teams al trainers en leiders,
alleen bij de onderstaande
teams zijn we nog op zoek
naar een train(st)er en/of
leid(st)er.
•
•
•
•

Train(st)er en leid(st)ers JO7-3G
Leid(st)er JO10-1
Train(st)er MO15-1
Trainer en leider heren 2.

Mocht je interesse hebben in één van deze vacatures en/of
hier iets meer over willen weten of weet je mensen die we
hiervoor eventueel kunnen benaderen, stuur dan een mail
naar voetbalzaken@vow.nl of neem contact op
Patrick van Asseldonk
Voetbalzaken VOW
06-14926898
voetbalzaken@vow.nl

Avondrit MCV
A.s. donderdag 11 juli heeft motorclub MCV een avondrit
op het programma staan. Onze bestemming is de prachtige
Ooipolder, waar ook de koffiestop zal zijn. We pakken nog
een klein stukje Duitsland mee en rijden daarna via de
heuvels van Groesbeek weer terug. Het vertrek is om 19.00
uur bij Café D’n Brouwer in Mariaheide en we komen na
ongeveer 125km daar ook weer terug.
Wil je een keer met ons meerijden? Stuur dan een email
naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast
digitaal doorsturen.
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VOW 3 hengelt "big five" binnen
Het is rond. De "big five"
vertrekken bij de plaatselijke
selectie. Zoals we konden
verwachten, vertrekken de 5
spelers naar VOW 3. De
spelers zetten een
handtekening onder een
contract voor onbepaalde tijd
bij de nummer 6 van vorig
seizoen. De "big five" konden
hun contract verlengen maar
kozen voor een ander
avontuur. De spelers komen
transfervrij over. De technische
staf van heren 3 is uitermate
tevreden met de aankopen. Je
haalt toch een mix binnen van
goals, werklust, enorme dorst,
gezelligheid en kaarten. Alleen
de medische keuring kan een
overgang nog dwarszitten,
maar dat moet voor de meeste
spelers geen probleem zijn.
De shirtpresentatie volgt
later.
Mvg © Persvoorlichter VOW 3

"Moeder aan de lijn" in Alzheimercafé
In de zomermaanden schakelt het Alzheimercafé in Veghel
een tandje terug. De onderwerpen eisen dan iets minder
voorbereiding of ze zijn wat luchtiger, maar niet minder
boeiend. Op dinsdag 16 juli wordt de documentaire
“Moeder aan de lijn” vertoont, over drie mantelzorgers die
elk voor hun dementerende moeder zorgen. Dat gebeurt in
het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De deur
gaat daar open om 19.00 uur, het programma begint om
19.30 uur en iedereen die iets met dementie heeft, is van
harte welkom. Bezoekers kunnen met hun persoonlijke
vragen ook terecht bij de professionals die deze avond
aanwezig zijn.

Moeder aan de lijn is een intiem portret van drie
mantelzorgers, die in oktober 2018 in première ging op het
Nederlands filmfestival. Regisseur Nelleke Koop liep een
jaar lang mee met Ellen, Carin en Hanna. Alle drie hebben
ze, naast een leven met werk, partner en gezin, een moeder
met dementie. Gaandeweg zijn de dochters steeds meer
voor hun bejaarde moeders gaan zorgen. Zij wassen,
kleden, voeden en verzorgen, terwijl hun moeders steeds
meer de grip op het leven verliezen. De rollen werden
omgedraaid. Hoewel ze het uit liefde doen, zorgt het
plichtsbesef soms voor spanning en frustratie. De
verzuchting ‘Het is toch mijn moeder’ zegt veel; hun eigen
leven schiet er regelmatig bij in. Hoe beïnvloedt deze
nieuwe situatie hun verhouding met hun moeders? Na
afloop van de film wordt er nagepraat met de bezoekers.
In augustus is er geen café; het volgende Alzheimercafé is
op de derde dinsdag van september.
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garanderen dat wij uw evenementen kunnen blijven
bemensen en dat zou erg jammer zijn.

HELP ALLE ZIJTAARTSE
VERENIGINGEN !!!
HELP !!!
Een kreet die wij als EHBO-vereniging vaak horen.
Wij helpen niet alleen de slachtoffers van een ongeval,
maar worden ook gebeld door mensen die een klein
ongelukje thuis hebben gehad. Dat alles doen wij graag!
Ook worden wij steeds vaker benaderd door de Zijtaartse
verenigingen, die steeds meer een beroep moeten doen op
ons als EHBO vereniging. Dit alles om het door hen te
organiseren evenement door te kunnen laten gaan, omdat de
vergunning steeds vaker om EHBO-ers vraagt. Ook dat
doen wij graag!
Wij zijn hartstikke trots dat wij tot nu een hele mooie,
enthousiaste en relatief jonge EHBO vereniging hebben;
daar zijn de omliggende dorpen wel eens jaloers op.
Gelukkig is het ons tot nu toe ook altijd gelukt om de in
Zijtaart georganiseerde evenementen belangeloos of tegen
een kleine vergoeding te bemannen.

Daarom doen wij een beroep op U !!!
In september willen we bij voldoende animo een nieuwe
cursus EHBO gaan verzorgen. Bij deze cursus leren we u
op een 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, de 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 zullen € 150,00 bedragen,
waarbij het lesmateriaal, het examen en de koffie/thee zijn
inbegrepen. Vele 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.
We hopen u in september te zien op de cursus!

E-mail: ehbo-zijtaart@hotmail.com
Peter Jonkers:
tel. (0413) 34 38 78
Maar…… helaas zien wij het ledenaantal iets teruglopen bij Gerard Hooijmans:
tel. (06) 230 308 80
onze vereniging. Ook wordt het voor ons steeds moeilijker
om de verzoeken van EHBO hulpverlening tot uitvoering te EHBO Zijtaart
brengen met onze vrijwilligers. Als we geen nieuwe
EHBO-ers krijgen, kunnen we dan ook niet meer

