SNEEUWPOP 7 december 2019
Zaterdag 7 december staat er weer een nieuwe editie van Sneeuwpop voor de deur, met als
thema: Après ski. Ook dit jaar wordt dit feestje van Jong Nederland Zijtaart weer
georganiseerd in Café-Zaal Kleijngeld. Nieuw dit jaar is dat er twee stages zullen zijn: één
in de zaal en één in het café.
In de zaal zal DJ Kevin de nodige feestnummers draaien. Kevin is een graag geziene gast
op Sneeuwpop, aangezien hij al een aantal jaren heeft bewezen er één groot feest van te
kunnen maken. Naast DJ Kevin hebben we een gastoptreden van DJ Boss.
Ook aan de oudere jeugd is gedacht: in het café zullen dj’s Robbie & Williams namelijk
een tweede stage openen, waarbij vele Après ski hits, de top 40, Hollandse hitjes en gouwe
ouwe muziek de revue zullen passeren.
De entree is gratis, dus loop gezellig even binnen. We zijn open vanaf 21:00 uur.
De ingang bevindt zich dit jaar aan de zijkant (Voortstraat). Er is een bewaakte garderobe
aanwezig.
Tot ziens op zaterdag 7 december!
Groetjes,
Jong Nederland Zijtaart

KERKBERICHTEN H. Lambertus Zijtaart
Zondag: 1 december 10.30 uur H.Mis 1e zondag van de Advent Pater Issag Jesudass
(Seniorenkoor)
Wij gedenken : Overl.ouders de Wit- van Rijzingen, Janus Rooijakkers en Wim van
Zutphen: Karel en Anna Bekkers- Bekkers en dochter Marian: Jaargetijde Marietje van der
Linden- van Schaijk:Henk van der Linden: Hans van Zoggel: Marion Jonkers- van Zoggel:
Mies en Anneke van Zoggel- van der Linden: Annie Gibbels- Pepers en overl.familieleden:
Jaargetijde Harrie van der Heijden: Harrie en Riek van der Heijden- Raaijmakers: Gerard
Pepers

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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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.

Wij willen graag iedereen bedanken
voor de steun, condoleances,
kaarten en belangstelling in welke
vorm dan ook, die we hebben
ontvangen na het
overlijden van mijn man, ons pap en opa

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.

Zondag 1 december is het weer zover, want
dan vieren wij Sinterklaasfeest in Zijtaart!

Wim van Zutphen
Het doet ons goed te weten dat hij
zo geliefd was.
Tiny van Zutphen de Wit
kinderen en kleinkinderen

Alle kinderen, kleinkinderen,
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
zijn van harte welkom!
Om 10.45 uur verzamelen we
op het schoolplein en daar
verwelkomen we sinterklaas en zijn pieten.
Daarna gaan we gezellig spelletjes spelen in de
gymzaal. Voor de kinderen van de bovenbouw
wordt er een coole hiphop dansworkshop gegeven
georganiseerd door Dance Centre-Extreme!
Zit je in groep 5, dan mag je kiezen waar je bij
aansluit.
Rond 13.00 uur is het programma afgelopen en
zwaaien we sinterklaas en zijn pieten met zijn
allen uit!
Graag tot ziens op zondag 1 december!
EGZ Sinterklaascommissie
PS Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om dit
mooie feest ieder jaar weer te kunnen organiseren.
Lijkt het jou leuk om ons volgend jaar te komen
helpen, stuur dan een berichtje naar
hannekevanasseldonk@home.nl

ZOV Kalender
Ook dit jaar verschijnt de
jaarlijkse kalender van de
ZOV. Deze wordt door de
leden van de JAZ verspreid. U kunt ons
verwachten vanaf zaterdag 7 december tot 21
december. Wij mogen 1 kalender per adres
afgeven. De kalender is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage voor de JAZ dagen
wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
De JAZ
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Voor al uw friet en snacks!
WEEKENDSNACK

Beste inwoners van Zijtaart
Hierboven zien jullie het nieuwe logo van de Evenementen
Groep Zijtaart, ook wel EGZ in de volksmond. De EGZ is
een groep van 55 vrijwilligers die door het jaar heen allerlei
activiteiten organiseren in Zijtaart, zoals wandel- en
fietstochten, Koningsdag, bezoek Sint en Pieten, JAZ
dagen, ZES, de 24 uur van Zijtaart, herdenking monument
bij het kanaal, kerstboomverbranding, Cleanup day en het
kinderatelier.
Niet alleen het logo was aan vernieuwing toe, ook wij zijn
altijd op zoek naar nieuwe mensen.
De koningsdagcommissie bestaat nu nog maar uit 1
persoon, graag willen we hier een frisse wind bij, liefst
minimaal 2 personen. Omdat het toch vooral georganiseerd
wordt voor de kinderen van Zijtaart zouden we het leuk
vinden als hier jonge papa’s of mama’s mee het voortouw
in willen gaan nemen.
Al jaren organiseren we op Koningsdag een gezellige
spelletjesmiddag en er worden lekkere pannenkoeken
gebakken, ook hier zijn andere ideeën van harte welkom.
Heb je vragen hierover of wil je je aanmelden, graag bij
Anja van Boxmeer, tel.(06) 432 302 92.
In het bestuur is er ook een plekje vrij. Daar zoeken we
iemand voor het secretariaat. Taken zijn het bijhouden van
de ledenlijst van de vrijwilligers, notuleren van de
vergaderingen, ledenvergadering is twee keer per jaar,
bestuursvergadering 3 keer per jaar. Verder de commissies
ondersteunen met bv aanvragen van de vergunningen.
Lijkt het je iets of wil je er meer van weten, graag een
berichtje naar egzzijtaart@gmail.com, of je neemt contact
op met Marjan Kandelaars, tel. (06) 407 242 91) of Twan
van de Meerakker, tel (06) 294 698 65).
We horen of zien graag jullie reacties tegemoet.

Kipcorn
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

Bedankt allemaal.
Graag willen wij: Prins Rink, Prinses Fleur, Adjudant
Mas, Adjudante Sara en de raadsheren Yannick en
Jacco iedereen bedanken die op onze supergezellige
receptie is geweest. We hebben genoten van de mooie
woorden, de spelletjes die we mochten spelen en van de
vele vele cadeaus. We hebben
nu al heel veel zin om er met
iedereen een geweldige
carnaval van maken.en dat
gaan we doen onder ons
motto:

Hop hop hop, We knallen d’r op
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HET ONDERONSJE
HET EI VAN COLUMBUS ????
Het antwoord op deze vraag krijgen we
mogelijk op maandagochtend 2 december.
Dan komt Veghelaar Peter Kerkhof ons
vertellen over zijn uitvinding hoe op een
milieuvriendelijke manier schadelijke
insecten weggevangen kunnen worden. In
het kader van het P.U.M. (Programma, Uitzending,
Managers), een programma waarbij mensen met ervaring
hun kennis/deskundigheid overdragen aan ondernemers die
behoefte hebben aan advies en technische ondersteuning in
ontwikkelingslanden en opkomende markten.
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bomen en planten aanvreet, zodat ze afsterven. Met zijn
deskundigheid bedacht Peter een truc met UV licht, een
milieuvriendelijke oplossing. Over het hoe en waarom komt
hij ons op 2 december vertellen. Wij hopen op een grote
opkomst, zodat U ook weet hoe om te gaan met het
bestrijden van de buxusmot. Komt U ook luisteren?
Voor wie: voor alle 50+ers
Wanneer: maandag 2 december 2019 van 10.00 uur tot
11.00 uur
Waar: Het Klooster
Kosten: gratis
Koffie of thee voor eigen rekening

Laatste oproep!
Morgen, donderdagavond 28 november om
19:00 uur in het Dorpshuis, organiseert KBO
Afdeling Zijtaart een speciale thema-avond met
als titel:

“Hart voor de zaak”, Harte en
vaatziekten een zaak voor jong en oud!
,

Deze avond wordt verzorgd door onze “oud” dorpsgenoot
cardioloog Jan van Asseldonk. Hij gaat een presentatie
verzorgen, voor jong en oud, over zaken die met ons hart te
maken hebben. Kort samengevat: inzage in risicofactoren,
symptomen en juist handelen.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
Onze oud dorpsgenoot/boomkweker Peter Kerkhof is
1. Hij is cardioloog van beroep, wat spreekt hem
uitgezonden naar Marokko. Men kampte daar met een groot
aan in zijn werk?
probleem: de bananenboorder, een kever die de schors van

2. Wat gebeurt er bij een hartstilstand en waarom
is snelle reanimatie zo belangrijk?
3. Wat heeft de geneeskunde ons gebracht en wat
kunnen we van de geneeskunde nog
verwachten?
4. Wat kunnen computers en smartphones
betekenen voor onze gezondheid?
5. Welke ontwikkelingen mogen we nog
verwachten rondom reanimatie en
burgerhulpverlening?
6. Waarom zou iedere Nederlander een
reanimatie/AED cursus moeten volgen?

Voor deze thema-avond nodigen wij
alle inwoners van Zijtaart van harte
uit! Lid of geen lid van de KBO
Zijtaart, doet er niet toe! Je bent
namelijk nooit te oud om iets te leren.
Kijk even of u uw buurman of buurvrouw, die moeite heeft
om te komen, kunt begeleiden naar deze avond.

Donderdagavond 28 november om
19:00 uur in het Dorpshuis
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KBO

113 pnt.
108 pnt.
91 pnt.
- 68 pnt.
101 pnt
97 pnt.
30 pnt.
203 pnt.
49 pnt.
47 pnt.
- 53 pnt.

Bridgen:
Uitslagen van 19 november 2019:
A-lijn:
1.Cees & Riet v.Hout
2.Gerard Bekkers & Hannie Habraken
3.Ben v.d.Steen & Mien Vissers
4.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven
5.Toon & Marietje v.Schaijk
B-lijn:
1.Bert v.Lankveld & Mien Vermeulen
2.Rob & lilian Harbers
3.Chris & Christien v.Helvoirt
4.Clasien Nolle & Trudy Smulders
Uitslagen van 22 november 2019:
A-lijn:
1.Jan Langenhuizen & Jo Verhoeven
2.Cees & Riet v.Hout
3.Ad & Nelly Vervoort
4.Anny v.d.Hurk & Lida v.Houtum
5.Rien & Helma v.d.Heuvel
B-lijn:
1.Mien Verhoeven & Mien Vissers
2.Mies & Joke v.d.Burgt
3.Huub vd.Heuvel & Pieter v.Kaathoven
4.Piet v.Schaijk & Mari v.d.steen
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Biljartclub KBO Zijtaart

AGENDA
Maandag 2 december 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 december 13.30 uur: Kaarten
Dinsdag 3 december 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 december 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 december 13.00 uur: Comp.biljarten
Dinsdag 3 december 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 december 13.00 uur: Vrij biljarten
Woensdag 4 december 13.30 uur: Kienen
Donderdag 5 december 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 5 december 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 december 13.00 uur: Comp.biljarten
Donderdag 5 december 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 6 december 13.30 uur: Bridgen
Kaarten
Uitslagen van 21 november 2019:
Rikken:
Marjo Vissers
Bert Vissers
Corry v.d.Wetering
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
Jokeren:
Ad v.Cuijk
Mien Raaijmakers
Poedelprijs
Tonny Rijkers
Loterij:
Anneke v.d.Braak
Uitslagen van 25 november 2019:
Jokeren:
Bert Vissers
Rikken:
Henk v.d.Ven
Riek v.d.Tillaart
Poedelprijs: Toon v.Bakel
Loterij Marjo Vissers
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60,83 %
58,75 %
57,92 %
52,08 %
51,67 %
59,03 %
55,56 %
54,17 %
52,78 %

66,15 %
62,50 %
60,42 %
56,25 %
54,17 %
72,22 %
57,64 %
53,47 %
51,39 %

Uitslag wedstrijden pentatlon-competitie KBO
Zijtaart d.d. 19-11-2019
Partij :
Jan de Wit - Willy vd Berkmortel
Toon vd Oever - Cor van Zutphen
Frans van Leuken - Wim Kremers
Mies Gibbels - Toon Nelissen
Andre schepers - Chris van Helvoirt
Tonnie van Uden - Toon Cissen

Uitslag
1-6
6-4
2-6
1-5
4-2
4-0

Uitslag wedstrijden onderlinge competitie KBO
Zijtaart week 47
Frans vd Broek
Toon Opsteen
Martien v Eert
Cor Vissers
Bert vd Heijden
Rien van Tiel
Cor Coppens
Jan de Wit
Theo v Eert
Theo vd Laar
Frans vd Broek
Toon Nelissen
Henk vd Ven
Hans v Erp

20
27
19
12
24
30
21
25
36
18
20
34
18
63
Willy vd Berkmortel 25
Toon vd Oever
30

20
24
21
6
12
49
21
19
49
14
15
28
24
64
13
40

Cor Coppens
Jan vd Oever
Ad vd Ven
Tonn Verbruggen

21
18
32
25
Martien Verbruggen 64
Frans v Leuken
41
Willy Henst
24
Cor van Zutphen
60
Tonnie van Uden 32
Mies Gibbels
33
Jan vd Oever
18
Wim Kremers
27
Ton de Rooij
16
Andre Schepers
38
Wim vd Sanden
39
Harrie vd Hurk
20

27
15
30
10
71
45
15
31
24
29
18
9
3
36
32
15
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SPORTAGENDA
VOW Jeugd 30 nov. 2019
OSS'20 JO19-2
VOW JO19-1
15:15u
HVCH JO17-3
VOW JO17-1
14:45u
VOW JO15-1
vrij
VOW JO13-1
Erp JO13-2
11:30u
VOW JO11-1G Gemert JO11-3
9:30u
VOW JO10-1 Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-4 10:45u
Rhode/Van Stiphout Bouw JO9-4G VOW JO9-1M 9:00u
VOW JO8-1
ELI JO8-2
10:45u
Rhode/Van Stiphout Bouw MO19-1 VOW MO19-1 15:30u
VOW MO15-1 Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 13:00u
VOW MO13-1
Boskant MO13-1
11:30u
ELI MO11-1
VOW MO11-1
10:30u
VOW J07-1M
SCMH JO7-1
10:30u
Keldonk/Boerdonk J07-2 VOW JO7-2 G
10:15u
VOW JO7-3 G
SCMH JO7-2
10:30u
Het actuele programma is altijd te vinden op de VOW
website, https://www.vow.nl/wedstrijdprogramma-jeugd/
VOW Senioren 30 nov. 2019
15:00u VOW VETERANEN UDI19
VOW Senioren 1 dec. 2019
14:30u Boskant 1
VOW 1
12:00u Rhode/Van Stiphout Bouw 4
VOW 2
11:00u VOW 3
Blauw Geel'38/JUMBO 9
11:00u VOW 4
Boskant 4
12:00u WEC 3
VOW 5
11:30u VOW VR1
MVC VR1

SPORTUITSLAGEN
VOW Senioren 23 nov. 2019
FC de Rakt
VOW VETERANEN
VOW VR30+1 VCO VR30+1

3-2
7-3

VOW Senioren 24 nov. 2019
VOW 1
VOW 2
DVG 3
Heeswijk 7
EVVC VR1
VOW VR2

Boxtel 1
Heeswijk 3
VOW 3
VOW 4
VOW VR1
WEC VR1

0-0
1-3
2-6
6-2
2-1
2–2

Kaartverkoop Toneelvereniging Gèr
Gespeuld start 30 nov om 10.00 uur.
De kaartverkoop voor de voorstellingen van “ Een
verhuizing en andere ongemakken”, een stuk van
Carl Slotboom, start zaterdagmorgen 30 november
om 10 uur.
De speeldata voor ons nieuwe toneelstuk “Een
verhuizing en andere ongemakken zijn”:
Vrijdag 24 januari , zaterdag 25 januari, zondag
26 januari, woensdag 29 januari, vrijdag 31
januari en zaterdag 1 februari. Alle 6 avonden
spelen we in Gemeenschapshuis Den Hazenpot te
Boerdonk . Aanvang 20.00 uur.
Kaartjes kosten € 6 per stuk.
Het voorverkoopadres is: Peter en Arna Vogels
Coxsebaan 5 5469NG Boerdonk
Tel. 0492-366516
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Pupil van de week
Zondag 24 november was Daan van Zutphen Pupil van
de week. Hij vond het erg leuk.

Uitslag loterij
Tijdens het 11-11bal hebben we
weer de winnende loten van de
jaarlijkse loterij getrokken.
Carnavalsvereniging De Reigers
dankt iedereen voor hun
bijdrage. Mede met deze
opbrengst kunnen we van
Carnaval in Zijtaart een waar feest maken.
De prijzen worden thuisgebracht.

Naam: Daan van Zutphen
Leeftijd: 6 jaar
Ik voetbal bij VOW in de: JO7-3G
Mijn positie op het veld: Ik sta overal graag
Dit vind ik leuk aan voetbal: Op goal schieten
De beste voetbalclub: PSV & VOW
Mijn favoriete voetbalspeler: Robbin Ruiter
Mijn hobby’s zijn: Voetbal, moestuin en zwemmen
Het lekkerste eten vind ik: Pannenkoeken
Favoriete muziek: Captain Jack
Dit wil ik later worden: Metselaar
Mijn ervaring als Pupil van de week:
Ik vond het heel spannend, maar toen ik er eenmaal was,
vond ik het super leuk. Ik vond het heel leuk om met de
scheidsrechter het veld op te lopen. Daarna heb ik met de
jongens in de dug-out gezeten; dit was echt super leuk. Ze
hadden gelijk gespeeld, alleen ik had gescoord.
Dat was gaaf!!! Na de wedstrijd heb ik genoten van de
aandacht van de jongens van VOW. Het was superleuk!!!

1ste prijs 1200
2de prijs 2880
3de prijs 1608
4de prijs 030
5de prijs 0968
6de prijs 2355
7de prijs 2109
8ste prijs 1668
9de prijs 2260
10 de prijs 1100

11de prijs 1511
12de prijs 0947
13de prijs 2653
14de prijs 0865
15de prijs 1303
16de prijs 1561
17de prijs 2006
18de prijs 0243
19de prijs 1038
20ste prijs 2536
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Musicals en diploma-uitreiking van je
kind
Jaarlijks keert het terug: schoolmusicals en
diploma-uitreikingen. Misschien heb jij
ook een puber die een diploma krijgt of
een kind dat van de basisschool overgaat
naar de middelbare school met de
populaire musical. Ben je bang dat je expartner verstek zal laten gaan? Ik zou
zeggen: zorg dat hij/zij uitgenodigd is en
laat het daarna los. Soms zijn er
beperkingen en moet men kaartjes hebben.
En wanneer een natuurlijke vader en een
stiefvader elkaar niet kunnen luchten of
zien, is stiefvader misschien wel opgelucht
dat hij niet mee hoeft. Soms gaan er opa’s
en oma’s mee, soms het hele gezin met
aanhang. Wanneer er een limiet is van
enkele personen is het voor het kind
belangrijk dat zijn beide ouders aanwezig
zijn. Maar dan wel graag zonder geruzie,
zonder lelijke gezichten en zodanig, dat het
kind niet steeds het gevoel heeft dat hij
even veel tijd moet spenderen met
mama als met papa. Het gaat om jullie
kind. Het kind wil laten zien wat het
gepresteerd heeft en wil trots kunnen
zijn op zijn ouders. Het is dus van groot
belang dat het zich vrij voelt om te
genieten van zijn ouders en geen onrust
te ervaren. Kinderen voelen zich niet
op hun gemak als ze weten dat papa en
mama ruzie hebben, of dat de
stiefouder(s) zich niet gedragen. Is je
ex-partner er niet, dan is dat niet jouw
verantwoordelijkheid. Laat het los…
Geniet van datgene wat er wél is.
Ik hoor nogal eens moeders verzuchten
(soms ook vaders) dat hun ex-partner
het belang van het kind niet ziet. De
andere ouder komt vaak niet op
ouderavonden, “vergeet” het, ook al
heb je hem/haar keurig geïnformeerd.
Je kunt hem of haar erop aanspreken,
maar uiteindelijk ben jij niet
verantwoordelijk voor de aanwezigheid
van je ex-partner. Het is niet leuk voor
je kind, maar zeg er niks over tegen je
kind. En als je kind er iets over zegt,
richt je dan op de teleurstelling van je
kind door te troosten, maar zeg niets
over je eigen gevoel van teleurstelling.
Daar heeft jouw kind niks aan.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA
Veghel
tel. 06-21.59.24.35.
www.interpunctie.nl
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Prinsenreceptie
Prins Jeroen d’n urste.
Bedankt aan alle Seitertse mensen (speciaal onze
vriendengroepen, leden van de cv en de Boemelaars. En
ook alle mensen buiten Seitert, want dat waren er ook zat.
Dit om ons te feliciteren of te helpen achter de schermen.
We hebben van ’t begin tot ’t eind genoten! ’s Morgens om
09:00 uur een bakje koffie met z’n allen. Waarna we om
09:30 uur opgehaald werden door de kameraai met een
geweldige prinsenwagen. Na een rundje Seitert en een
bakje koffie of pilske bij Chrisse bij VOW konden we erna
dur naar het dorpshuis, waar we rond half 11 verwacht
werden. Na een kopje koffie werd de receptie geopend door
de fanfare. Daarna kwam de familie van de prins en
adjudant op het podium met een schitterend prinsenlied, dat
we nog veel gaan horen. Daarna zijn er veel buitendorpse
verenigingen geweest om ons te feliciteren en hebben we
verschillende spellen moeten doen. Ondanks dat de receptie
om 11:11 uur begon, was het zo weer 17:30 uur en tijd voor
de vriendengroepen. Met hun mooie zwarte polo’s kwamen
zij het podium op. Met nog een keer de mop over het
behang, sloten we de receptie af met de oude prins en
adjudant en de dansmariekes. Na de receptie zijn we reigers
wezen zetten. Met de Boemelaars voorop zijn we via het
kapelletje, Kleijngeld en de Reiger naar Prins Jeroen en Jill
gelopen. Het spandoek stond er inmiddels mooi bij, in de
door de buurt versierde voortuin. Hier werd onder het genot
van een bakje koffie, flesje bier en een broodje de receptie
afgesloten. Ondertussen werd er met een grote groep van de
cv de gymzaal weer opgeruimd en gepoetst. Dank
hiervoor!! Na een bak koffie en een stuk gebak met de
harde werkers, zijn we erna nog even bij Kleijngeld
geweest. Waar we tot de late uurtjes door zijn gegaan. Het
was een mooie en geweldige dag, waar we van ‘t begin tot
’t eind genoten hebben. Iedereen harstikke bedankt!!!
Ziet um goed te rake!
Prins Jeroen, Adjudant Twan, Jill en Saskia

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)
7 Sweenslag 6, Het Thomashuis (Keldonk)
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