AANDACHT VOOR NATIONALE EN PLAATSELIJKE
DODENHERDENKING
Op radio en TV wordt de laatste weken dagelijks aandacht besteed aan het belang van
herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Met dit artikel vestigen wij ook graag uw aandacht
op deze data.
Reeds vele jaren besteden we vanuit de Zijtaartse gemeenschap aandacht aan de jaarlijkse
herdenking van de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. Dit gebeurt dit jaar op woensdag 4
mei om 16.00 uur bij het monument aan de kanaaldijk.
Voorgaande jaren waren er nog steeds enkele oudstrijders van de meidagen van 1940
aanwezig om hun gevallen kameraden en medesoldaten te herdenken. Zij stonden dan altijd
bewogen en met vele eigen herinneringen bij het monument. Vorig jaar brachten de heer
Ad Helmonds uit Breda en de heer Piet van de Ven uit Den Bosch hun groet en herdenking
aan hun door de oorlog overleden medestrijders. Het ziet er naar uit, dat beide oudstrijders
(resp. in de leeftijd van 95 en 94 jaar) er deze keer niet meer bij kunnen zijn. Het is al jaren
uitgesproken, dat zo’n moment zich eens zal voordoen.
Naaste familieleden en vrienden of kennissen van de oudstrijders zijn uitgenodigd en zullen
wel aanwezig zijn, maar deze groep wordt ook steeds kleiner.
Daarom doen wij met dit artikel een welgemeende oproep aan de inwoners van Zijtaart om
de herdenking bij het monument aan de kanaaldijk bij te wonen. Het tijdstip is mogelijk wat
lastig, maar dit is vastgesteld i.v.m. de genodigden waarvan sommigen op flinke afstand
wonen (o.a. Utrecht).
Het is voor de genodigden heel bijzonder als ook uit onze Zijtaartse gemeenschap een
aantal belangstellenden de herdenking bijwoont. Meisjes en jongens van groep 7 en groep 8
van de basisschool zijn uitgenodigd en een lid van fanfare Sint-Cecilia zal The Last Post
ten gehore brengen. Voorgaande jaren brachten belangstellenden een bloemetje mee om bij
het monument neer te leggen; dit mooie gebaar is ook deze keer weer van harte welkom.
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KERKBERICHTEN
Zondag: 1 mei 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang).
Wij gedenken in deze viering:
Frits van Nunen (vanwege verjaardag); Cor Habraken en overl.fam.; Jrgt. Jan Dortmans;
Henk en Adriaan Brugmans en overl.oud. Brugmans-van den Biggelaar; Overl.oud. van den
Hurk-van Genugten, overl. kinderen en kleinkinderen.
Overleden: Bertha Oppers-van Erp in de leeftijd van 78 jaar.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Huisarts J.M.Bonnet
(0413) 35 22 23
Meldpunt Ouderenzorg
0900-8803
Thuiszorg en Kraamzorg
0900-8803
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Brandweer direct
(073) 612 31 23
Ambulance direct
(0412) 63 15 15
Stadhuis Veghel
(0413) 38 66 44
(0413) 38 66 66
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
(0413) 36 51 68
Tennispark Zijtaart
(0413) 76 90 25
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De genodigden komen in de loop van de middag bij elkaar
ZONDAG 15 MEI
in zaal Kleijngeld en houden daar vanaf 14.30 uur hun
jaarlijkse reünie. Onder de genodigden bevinden zich
EERSTE OPEN-LUCHT-VIERING
burgemeester Adema en wethouder Van Rinssum, die
BIJ MARIA-KAPEL
daarmee het gemeentebestuur van Veghel
vertegenwoordigen en namens de gemeente een krans
Na de officiële opening op zaterdag 30 oktober 2010 van de
zullen leggen bij het monument. De groep genodigden
brengt aan het einde van de middag ook nog een bezoek aan Maria-kapel houden we op zondag 15 mei a.s. de eerste
open-lucht-viering; aanvang 09.30 uur.
de militaire graven op het kerkhof van Zijtaart.
Met medewerking van voorganger pater Van Delden en van
het parochieel dames- en herenkoor
Voor de herdenking bij het monument om 16.00
zal de eucharistieviering van deze zondagmorgen niet in
uur bent u als inwoner van Zijtaart van harte
ons kerkgebouw plaatsvinden, maar bij de nieuwe Mariawelkom. Graag hopen wij u daar te ontmoeten.
kapel. Zoals vaak in de meimaand gebruikelijk is in diverse
plaatsen, zo kunnen wij nu ook in ons eigen dorp een
Evenementengroep Zijtaart
speciale Maria-viering houden.
Wij hopen dat de weersomstandigheden even zo gunstig
BELANGETJES
zijn als dat we de laatste tijd gewend zijn.
Er is al medewerking toegezegd om de nodige
overkappingen te plaatsen indien de weersvooruitzichten
Te koop: John van Zutphen Diervoeders,
Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor minder gunstig lijken..
Ook in het geval van werkzaamheden nabij de kapel wordt
al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk,
er rekening mee gehouden, dat de buitenviering gewoon
moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook
doorgaat.
kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na
Daarom nodigen wij hiermee de Zijtaartse bevolking graag
18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.
uit om deze eerste buitenviering bij te wonen. Na afloop
van de dienst wordt aan de bezoekers een kopje koffie/thee
Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons
aangeboden.
brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid
Tot ziens op zondagmorgen 15 mei.

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.

Stichting Maria-kapel Zijtaart.

Tieners van Zijtaart opgelet.
Zoals de meeste wel weten
zijn we in mei 2009 gestart
met het organiseren van
verschillende activiteiten
voor degenen die op het
voortgezet onderwijs zitten
tot 16 jaar. We organiseren 4 à 5 keer per jaar een activiteit,
zo hebben we al een silentdisco, skeelerdisco en
survivaltocht gehad.
Zoek mee naar een naam!
Hier gaan we uiteraard mee door, maar hebben jullie hulp
nodig om een leuke, stoere naam te verzinnen voor ons
clubje. Stuur je verzonnen naam uiterlijk 16 mei naar
paulschepers334@hotmail.com. Degene die de leukste
naam heeft ingezonden krijgt als beloning hiervoor 2 gratis
bioscoopkaarten. Dus wacht niet langer en bedenk een
goede naam.
Discoavond in Vorstenbosch
Ons volgende activiteit staat op vrijdag 20 mei gepland. Dit
zal een disco avond worden in Vorstenbosch met andere
leeftijdsgenoten. Op die avond zal een dj zijn vetste platen
draaien en zijn al je vrienden van harte welkom.
Groetjes, Ilse, Aniek, Rob en Paul.
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Zomerlidmaatschap Tennisvereniging
Zijtaart
Het bestuur van de tennisvereniging heeft met ingang van
Viering Koninginnedag Zijtaart 2011 2011 onder de naam “zomerlidmaatschap” de mogelijkheid
Zaterdag 30 april wordt Koninginnedag gevierd. Dit jaar zal geopend tot het aangaan van een tijdelijk lidmaatschap voor
de maanden mei tot en met augustus. De kosten hiervoor
het programma er als volgt uitzien:
bedragen € 50,00. Inschrijfgeld is niet verschuldigd.
Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus
13.15 uur
Muzikale tocht met fanfare en
niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden
sierde fietsen.
georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond.
13.40 uur – 16.00 uur Spelenkermis
Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen.
16.00uur
Prijsuitreiking spelenkermis
Voor het overige hebben zomerleden dezelfde rechten als
De muzikale tocht met fanfare St. Cecilia zal wederom een de gewone leden zoals, onbeperkt vrij tennissen, deelname
kleurrijke stoet van deelnemers op versierde fietsen zijn.
aan de inloopavonden en deelname aan specifieke eigen
Kinderen met versierde fietsen kunnen tussen 13.00 uur en verenigingsactiviteiten (b.v.
13.15 uur opstellen in de De Voortstraat bij café Kleijngeld. thuisblijverstoernooi in de
De route is als volgt: De Voortstraat ,Keslaerstraat,
vakantieperiode).
Kapt S Klapwijkstraat ,Pater Vervoortstraat, Mr van
Belangstellenden kunnen zich
de Venstraat, Pastoor Clercxstraat. Het eindpunt is ook opgeven door middel van het
op het Dorpsplein.
inschrijfformulier dat te verkrijgen
Vriendelijk verzoek om geen auto’s langs deze route te
is in het tennispaviljoen en dat ook
parkeren, zodat de kinderen hiervan geen last hebben. Voor is te downloaden vanaf de website
iedere versierde fiets is er een verrassing en voor de leukst www.tvzijtaart.nl
versierde fietsen zijn er nog een paar extra prijzen. Bedenk
iets leuks en doe mee!
13.40 uur-16.00 uur
De spelenkermis is voor alle Zijtaartse kinderen van 0 t/m
14 jaar. Op het dorpsplein staan diverse spellen opgesteld.
Alle kinderen kunnen d.m.v. een deelnemerskaart/envelop
aan deze spelletjes deelnemen. De deelnemerskaart geeft op
het einde van de middag recht op een beloning. Men kan
zich tot 14.15 uur voor deze spelletjes inschrijven. De
kinderen worden verdeeld over 5 groepen en per groep zijn
er ook nog extra prijzen te verdienen. De groepen worden
als volgt ingedeeld:
• Kinderen die nog niet naar school gaan – groep
blauw
• Kinderen van groep 1 en 2
– groep rood
• Kinderen van groep 3 en 4
– groep geel
• Kinderen van groep 5 en 6
– groep bruin
• Kinderen van groep 7 en 8
– groep paars
• Kinderen die de basisschool verlaten hebben –
groep paars
Bij alle spelletjes zijn “Zijtaartse Euro’s” te verdienen en
bij elke groep worden bij twee spelletjes de prestaties
genoteerd voor de extra te verdienen prijzen. Tijdens de
spelenkermis worden er pannenkoeken gebakken en zijn er
enkele versnaperingen, koffie en frisdrank te koop.
Daarnaast zal ook het College van Burgemeester en
Wethouders een bezoek aan de spelenkermis brengen.
Natuurlijk hoopt de organisatie dit jaar op goed weer zodat
we buiten kunnen genieten van alle spelletjes en een mooie
muzikale tocht. Indien de weersomstandigheden niet
meewerken, wordt er een aangepast binnenprogramma
opgezet in de gymzaal/dorpshuis. Graag zien we weer vele
jongens en meisjes als sportieve deelnemers en veel ouders
en andere belangstellenden als spontaan publiek!
Werkgroep Koninginnedag.
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Met 163 kinderen gaan we dit jaar de JAZ dagen
beleven op
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Wanneer: maandag 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni.
Tijd: van 16.30 uur tot 19.30 uur.
Locatie: Fioretti College.
Kosten: € 3,00 per avond.
Voor jongens en meiden vanaf 12 jaar (met dreigend
overgewicht).
Inschrijven: Mieke.pepers@vivaan.nl of te. (0413) 34 08 42
Halal, vegetarisch en andere dieetwensen zijn mogelijk.

VOW/CV De Reigers

16-17-18 augustus 2011.
Het thema zal zijn HOLLAND

A.s. zaterdag 30 april a.s. om 19.00 uur kan iedereen uit
Zijtaart op het VOW terrein meedoen aan enkele gezellige
spelletjes. Tijdens de avond zullen er loten worden
We komen bij boer Jacobus op zijn erf om daar te genieten verkocht, de prijs wordt aangeboden door Praxis uit
Veghel.
van het Hollandse leven .
De opbrengst van de loterij is voor de Stichting Venti
Met zoveel kinderen hebben we ook veel vrijwilligers
Venti. Deze stichting opgericht ter na gedachtenis van Pater
nodig.
Tijdens Koninginnedag kun je jezelf opgeven, maar dit kan Harry v.d. Ven heeft enkele projecten in Afrika. Op de
website www.VentiVenti.nl kunt u zien welke doelen deze
natuurlijk ook bij
stichting nastreeft.
Petra van Gorkum, Keslaerstraat 59.
Het JAZ team

In groepjes van 3 personen gaan we de
volgende spelen doen, elk spel duurt 10
Gezonde kookcursus voor jongeren!
minuten. Doeltrappen, afstand schieten,
Vanaf 9 mei is er op 5 maandagavonden een kookcursus
penalty schieten, kratje van het latje en
gezond koken voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze cursus is
een estafette.
voor jongeren met 'dreigend' overgewicht in het kader van
Je kunt zelf je groepje vooraf
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
samenstellen, anders doen wij dat wel
De gezondste jongeren van Nederland is de doelstelling van
voor je.
JOGG Veghel. Deze kookcursus draagt daar een steentje
Voor de liefhebbers gaan we toch een
aan bij. Op 5 maandagen worden jongeren, die aanleg
wedstrijdje voetballen, dus degene die dit
hebben voor overgewicht, geleerd hoe ze gezonder kunnen willen doen wel voetbalschoenen meenemen en
koken met alledaagse ingrediënten. Kok Alex van Rossum
scheenbeschermers. Dit wordt dan een partijtje voetbal 7
gaat deze kooklessen geven in de keuken van het Fioretti
tegen 7 op een half veld.
College. Je leert wat gezond eten is en wat je beter kunt
Uiteraard alleen als we voldoende spelers hebben
laten. Je leert zelf koken en daarna gaan we gezellig samen
eten.
Kom naar het sportpark op 30
Tijdens de laatste bijeenkomst zijn je ouders ook
april en doe mee, vooral voor de
uitgenodigd en ga je voor hen iets lekkers en gezonds
gezelligheid en natuurlijk om het
koken. Ook komt de diëtiste van Pantein die laatste avond
goede doel te steunen.
om voorlichting te geven aan de ouders. Na afloop krijg je
een receptenboekje mee, met de door jouw gemaakte
Bestuur VOW/CV De Reigers
recepten en leuke foto's.
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V.O.W. senioren zondag 1 mei 2011

KBO
AGENDA:
Maandag 2 mei 10.00 uur: Onderonsje
Maandag 2 mei 13.30 uur: Bedevaart Handel
Dinsdag 3 mei 09.30 uur: Seniorenkoor
Dinsdag 3 mei 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 3 mei 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 3 mei 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 4 mei 09.00 uur: Gym
Woensdag 4 mei 13.30 uur: Kienen
Donderdag 5 mei 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 5 mei 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 5 mei 13.30-14.30 uur: Bibliotheek
Vrijdag 6 mei 13.30 uur: Bridgen

SPORTAGENDA
uit

Boerdonk E1

18:30

V.O.W. Jeugd Zaterdag 7 mei 2011
A-1
MA1 M1
B-1
M11B1 M2
C-1
D-1
D-2
MD1 M3
MD2 M4
E-1
E-2
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

vrij
vrij
vrij
vrij
kamp
kamp
kamp

thuis

uit
uit
thuis

VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4

Uit
Uit
Thuis
Thuis

ASV’33
14.30u
FC UDEN 2
12.00u
SCHIJNDEL/V 6
11.00u
Blauw-Geel’38/OW 12 11.00u

V.O.W. dames zondag 1 mei 2011
VOW D2

Uit

DAMES GVV’57

10.30u

VOW dames donderdag 5 mei 2011
DAMES VOW D1 – HBV

19.00u

SPORTUITSLAGEN
V.O.W. Jeugd woensdag 20 april 2011
MD1 M3
F-2
F-5

Juliana Mill MD1
Erp F2
Boekel Sport F8

1-0
3-5
2-0

V.O.W. Jeugd zaterdag 23 april 2011

V.O.W. Jeugd woensdag 27 april 2011
VOW E-2
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Avanti'31 E4
vrij
vrij
vrij
MULO F7
Ollandia F2
Gemert F11

kamp
kamp
9:30

9:15
10:30
10:30

V.O.W. dames donderdag 28 april 2011
DAMES VOW 2 thuis VORSTENBOSSCHE-B 18.45u

A-1
vrij
MA1 M1
B-1
M11B1 M2
C-1
D-1
D-2
MD1 M3
MD2 M4
E-1
E-2
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5

HVCH MA2
Boskant B1
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
HVCH MD2
Rhode E6
Gemert E7
Rhode F2
vrij
Rhode F9
Rhode F12
ELI F4

2-2
3-2

4-1
4-5
4-3
3-4
5-3
6-2
4-0

V.O.W. senioren zaterdag 23 april 2011
VOW H2
VORSTENBOSSCHE-BOYS 2 0-2
VOW H 4
DVG 5
3-2
VETERANEN VOW 1 PVV
4-3

VOW senioren Maandag 25 april 2011
VOW H1
VOW H3
VOW H4
VOW D 1

EVVC
BOSKANT 4
BOEKEL-SPORT 8
DAMES HBV

1-3
2-1
1-4
3-1
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W.T.C. Zijtaart
Heren: zaterdag 30 april, Oranjetocht, 120 km, vertrek
Horst/Schijndel 8.00 uur.
Dames: zaterdag 30 april, Maasheggen, 110 km, vertrek
Zijtaart 8.00 uur.
Heren: zondag 1 mei, 11de Gebod, pauze in Eersel, 95 km,
vertrek 8.30 uur.
Dames: zondag 1 mei, St. Jacobus, pauze in Vessem, 80
km, vertrek 8.30 uur.
Senioren: woensdag 4 mei, Loonse en Drunense Duinen,
pauze in Giersbergen ‘De 3 Linden’, 87 km, vertrek 8.30
uur.
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Uitstapje kinderen
Gitaarclub Pizzicato

IVN Wandeling 1 mei: een aardbreuk
zien, bergen en voormalige heide
De wandeling voert van Veghel naar Nistelrode en
vervolgens gaat men met de bus weer terug naar Veghel.
Ideaal voor mensen die een langere wandeling willen
maken. Ook voor mensen uit de buurt van Nistelrode. De
route gaat van Veghel naar Nistelrode, via het Duitse lijntje
lopen we richting Uden. Na Mariaheide pakken we een
blauwe lijn: de Leijgraaf. We bewonderen de unieke
Wijstgronden op de aardbreuk tussen slenk en horst en
trekken verder naar de Bedafse Bergen. Van daaruit gaan
we over landbouwwegen en door bosjes op Nistelrode aan.
Een IVN-Natuurgids begeleidt deze wandeling.
Start: 10.00 uur in Veghel, ca. 20 km, looptempo 4 à 5
km/uur, 2 of 3 rustpauzes, met bus 157 terug, ca. 17.00 uur
weer in Veghel. Maximaal 16 deelnemers, graag vooraf
aanmelden (tot zaterdag 30 april) op
landschapswandelingen@ivn-veghel.nl

Koninginnedag 30 april

Op vrijdag 6 mei vind het jaarlijkse uitstapje voor de
jeugdgroepen plaats.
Deze keer gaan we naar Billy Bird park Hemelrijk om daar
een gezellige dag te beleven met z`n allen. Ook zullen we
om 13.00 uur en 15.00 uur een optreden geven.
Iedereen is welkom om te komen luisteren naar de
gitaarklanken en zang van Pizzicato.
De hele week van 2 t/m 6 mei zijn er dagelijks allerlei
feestelijke muziek- en dansactiviteiten te beleven die in het
teken staan van het 25-jarig bestaan van het park.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 20 nr. 31

27 april 2011 – 4 mei 2011

pagina 7

Keldonksebrug 2 dagen
afgesloten.
Van maandagochtend 2 mei 6.00 uur tot
dinsdagmiddag 3 mei 17.00 uur is de
Keldonkbrug afgesloten voor alle verkeer.
Dit in verband met onderhoud aan de brug
en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag
op de weg ’t Hool vanaf de Brug tot de
kruising met het Sweenslag.
Voor automobilisten zijn er omleidingroute
via Veghel en Beek en Donk. De
omleidingroute loopt over de N279,
Rembrandtlaan, Corridor, Corsica,
Reibroekstraat, Zondveldstraat, Hoolstraat
naar Sweenslag en ’t Hool.
Voor fietsers en bromfietsers zullen er deze
2 dagen geen oversteek mogelijkheden zijn bij het de brug.
Ook zij dienen via Beek en Donk en Veghel te rijden.

Gewijzigde openingstijden stadhuis en
milieustraat rondom Bevrijdingsdag
Op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei is het stadhuis
gesloten. Omdat de avondopenstelling van 5 mei komt te
vervallen, is het KlantContactCentrum op dinsdag 3 mei
geopend van 9.00 uur tot 20.30 uur.
De Milieustraat is op 5 mei gesloten en op 6 mei geopend
van 08.00 tot 12.00 uur.
Uitsluitend voor storingen en de aanvraag van graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen is de afdeling Beheer
Openbare Ruimte bereikbaar via het storingsnummer tel.
0413 35 03 63

Heb je niet mee gedaan aan het windkracht 6
project en wil je toch graag een
muziekinstrument leren bespelen? Ook dan ben
je van harte uitgenodigd om naar de
slotuitvoering te komen. Je kunt je ook
aanmelden voor 4 gratis proeflessen (vanaf 8
jaar) door onderstaande strook voor 29 april in
te leveren bij Marij Oppers, Pastoor
Clercxstraat 79.

Ondergetekende geeft zich op voor 4 gratis
proeflessen
Naam:________________________________
Voorletters:____________________________
Adres:________________________________
Postcode:________

Slotuitvoering ‘Windkracht 6’
De leerlingen van groep 4, 5 en 6 van de
basisschool hebben de afgelopen weken
gewerkt met het project ‘Windkracht 6’. In
samenwerking met fanfare Sint Cecilia en MIK
hebben zij veel geleerd over allerlei
instrumenten, hoe je daarop blaast en zelfs
nog wat theorie.
Dit willen zij graag aan u laten horen op de
gezamenlijke slotuitvoering op donderdag 28
april om 18.30uur in de korenmolen.

Woonplaats:___________________________
Telefoon
nummer:______________________________
E-mail:________________________________
Geboorte
datum:________________________________
Instrument:____________________________
Na het inleveren van de strook wordt er zo snel
mogelijk contact met u opgenomen om de
proeflessen in te plannen.
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VOW toont vechtlust maar
kan degradatie niet voorkomen
Vandaag speelde VOW tegen EVVC uit Vinkel. VOW
moest vandaag voor de volle winst gaan om degradatie te
voorkomen. VOW stond 7 punten achter op Mariahout met
nog 3 competitieronden te gaan. VOW startte furieus. Al in
de eerste minuut had het zomaar 1-0 kunnen staan. Uit een
vrije trap van Yoeri Vissers werd Jochem van de Donk naar
de achterlijn gestuurd en die gooide de bal ver bij de 2e
paal waar Maikel van Zutphen de 1-0 kon binnenkoppen.
Helaas kopte Maikel van Zutphen net over. In de 7e minuut
draaide Maikel van Zutphen uit een corner de bal ver bij de
2e paal waar Yoeri Vissers de bal in de korte hoek wilde
schieten maar de bal ging via buitenkant paal achter. Nog
geen 6 minuten later werd voor de tweede keer het
ijzerwerk geraakt. Uit een vrije trap raakte Yoeri Vissers
opnieuw de paal. In de 15e minuut was het EVVC die voor
het eerst gevaarlijk werd. Uit een corner vanaf hun
rechterkant viel de bal via de dubbele kluts voor de voeten
van een EVVC spits, hij miste deze grote kans en schoot de
bal ver over. In de 22e minuut werd Yoeri Vissers perfect
vrij gespeeld door Jochem van de Donk. Yoeri Vissers
haalde beheerst en hard uit en de inzet van Yoeri werd nog
net uit de verre hoek weggewerkt tot corner. In de 25e
minuut counterde EVVC gevaarlijk weg over de
rechterflank. Vanaf de achterlijn werd de bal bij de 2e paal
voorgelegd en daar werd de bal voor open doel overgekopt.
Kort daarna was het wel raak voor EVVC, uit een corner
werd de bal bij de 2e paal teruggelegd voor het doel van
VOW en de bal werd door een EVVC speler nog knap
binnengetikt. Nog geen 10 minuten later trok VOW de
stand weer gelijk. Uit een perfecte uitgevoerde vrije trap
van Ruud van Asseldonk scoorde Yoeri Vissers de 1-1.
Kort daarna had VOW zelfs met 2-1 voor kunnen staan als
Dorus Dortmans wat meer geluk had gehad met z'n
afronding, Dorus kopte de bal op de lat.

Kopbal van Doru Dortmans eindigt op de lat
In de 2e helft werd het helemaal een open wedstrijd. EVVC
strijd mee voor de 3e periode en VOW moest ook voor de
volle drie punten gaan. In de 59e minuut had Roel v.d.
Heijden de opgelegde kans om de 1-2 te scoren maar z'n
volley ging net over. Daarna had VOW nog een opgelegde
mogelijkheid op de 2-1. Jan van der Heijden werd de diepte
ingestuurd maar z'n lob over de keeper miste net wat
precisie, bal kwam tegen uitkomende keeper aan. In de 84e
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minuut liep VOW alsnog tegen een tegentreffer aan. Uit
een spelhervatting kopte een EVVC speler de 1-2 in de
touwen. In de 90e minuut scoorde Vinkel nogmaals, uit een
vrije trap schoot de bal over keeper Remco van den Baar
heen de touwen in. 1-3.
Met deze 1-3 nederlaag degradeert VOW na vijf jaar vierde
klasse, naar de 5e klasse. Volgende week speelt VOW uit
tegen ASV'33.

Gemeente begint met bestrijden
eikenprocessierups
De gemeente Veghel start binnenkort met bestrijding van
de eikenprocessierups en wil u informeren over hoe en waar
de rups wordt bestreden. Ook is het belangrijk dat u weet
welke gevaren de bestrijding met zich meebrengt voor
mens en dier.
Hoe
Er zijn twee manieren van bestrijden: preventief en
curatief. Begin mei gaat de gemeente Veghel de
processierups preventief bestrijden met een
bacteriepreparaat. Het blad van eikenbomen waar eitjes zijn
aangetroffen wordt bespoten. Als rupsen van dit blad eten,
gaan ze dood.
Vanaf eind mei gaat de gemeente bestrijden met een
curatieve methode: branden of zuigen met een soort
rupsenstofzuiger. Deze methode wordt ook toegepast naar
aanleiding van binnengekomen meldingen.
Waar De preventieve bespuiting wordt in 2011 op de
volgende locaties uitgevoerd:
Sluisweg, Trentweg, Boscheweg, Gerecht, Lijnt, Hool,
Bossteeg, Zandkuilen, Driehuizen, Het Wuiten, Pater
Visserlaan, Heesakker, Rijkerbeek, Boekelseweg, Veluwe,
Julianapark, Oderstraat, Vanderlandelaan, Rooseveltlaan en
evenemententerrein Goordreef.
Melden
De gemeente bestrijdt de processierups ook
naar aanleiding van binnengekomen meldingen. Via het
telefoonnummer van het Publieksplein, 140413 of via het
digitale formulier op www.veghel.nl, kan ontdekking van
de processierups gemeld worden.
Meer informatie
Op de websites van het ministerie
van LNV: www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de
GGD: www.gezondbrabant.nl staat meer informatie. Voor
gezondheidsvragen, bel Bureau Gezondheid, Milieu en
Veiligheid van de GGD Brabant/Zeeland: telefoon 0900 36
86 868. Voor informatie over de bestrijding door de
gemeente Veghel, neem contact op met T. Lemmers via
(0413) 38 66 44 of theo.lemmers@veghel.nl.
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Beginnersfouten bij leiding geven
(meer lezen? www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)
1.Onduidelijke afspraken maken.
Bij het aannemen van een medewerker kun je zonodig een
A4-tje geven, wat je met de mensen doorspreekt. Hierop
staan de grote lijnen over werktijden, loon, zaken als
overwerk, ziekmelden, pauzes, vakanties, etc..Men wil nl.
weten waar men aan toe is. Geef aan dat ze bij twijfel alles
kunnen vragen. Onduidelijkheid geeft aanleiding tot
conflicten.
2. De baas spelen (= geen leiding geven).
Bewaak het evenwicht tussen afstand houden en “maatjes
worden” met het personeel. Je bent de baas, maar je hoeft
niet de baas te spelen. Prettig samenwerken is open staan
voor andere visies, nadenken over je eigen houding en
goede communicatie.
3. Niet open staan voor een andere werkwijze.
Als een medewerker een slecht idee heeft, schiet dat niet
meteen af. Stel vragen. Spoor de achterliggende wensen op.
Jij hebt misschien andere plannen en denkt te weten dat zijn
idee niet werkt, maar mogelijk zitten er bruikbare
elementen in of geeft het een antwoord op een ander
probleem. Je komt er bovendien achter wat de wensen van
je medewerker zijn. Nog belangrijker, je medewerker voelt
zich gehoord en aangemoedigd om met andere ideeën te
komen. Als je een idee afwijst, motiveer dat dan en bedank
betrokkene voor het meedenken.
4. Meer kritiek geven dan complimenten.
Zelfs mensen die regelmatig een compliment krijgen,
zeggen vaak: “je krijgt altijd kritiek en nooit een
compliment”. De meeste mensen merken alles op wat fout
gaat, wat goed gaat is logisch en wordt niet opgemerkt.
Kritiek blijft hangen en doet pijn! Een compliment blijft
echter ook hangen. Overdrijf niet, maar laat het weten: zet
hem in de bloemetjes!
5. Niet open staan voor feedback
Feedback krijgen is voor iedereen moeilijk. Voor je

pagina 9

medewerker (zie punt 4) maar ook voor jezelf! Toch is er
niets waar je meer van kan leren. Je ontdekt waar jouw
zwakke kanten zitten. Dat is niet leuk maar wel erg
waardevol. Dus als je feedback krijgt op jouw gedrag:
vraag door! Ga niet in de verdediging, maar probeer te
ontdekken wat die ander precies bedoelt. Ga er niet vanuit
dat er sprake is van boze opzet maar zie het als een gratis
advies.
Mw. N. Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
tel. 06-21.59.24.35. www.interpunctie.nl

Herdenking in de Blauwe Kei
Dodenherdenking in de Blauwe Kei;
vrije entree
Ook dit jaar zijn er weer activiteiten in Veghel
rondom de Nationale Dodenherdenking. Op
woensdag 4 mei start om 18.45 uur een programma
rond herdenken in de Blauwe Kei. De entree is vrij.
De stille tocht naar de drie monumenten aan de
Kolonel Johnsonstraat start om 19.30 uur vanaf de
Blauwe Kei.
Rondom het thema "Handen" treden onder andere op:
de dansers van Dansstudio Locklear, leerlingen van de
Bernadette School, René Habraken, studenten van de
Pabo en muzikanten van de Muziekschool. Andreas
Hetfeld komt vertellen over het gedenkteken 'Stil
Verdriet'. Dit gedenkteken staat langs de Erpseweg in
buurtschap de 3 H's, en bestaat uit twee in elkaar
gevouwen handen.
Iedereen is welkom in de Blauwe Kei op woensdag 4
mei, om 18.15 uur gaat de deur open waarna het
programma om 18.45 uur begint.
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BUURTVOETBALTOERNOOI 2011

Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit
jaar weer een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen
van Zijtaart.
Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 11 mei, woensdag 18 mei en
woensdag 25 mei op sportpark
De Vonders te Zijtaart.
De wedstrijden starten om 20.00 uur.
De deelname is gratis.
Wel wordt gevraagd per team€ 5,00 te betalen per
wedstrijd aan de scheidsrechter.
Men kan zich inschrijven tot 30 april a.s. bij Ad vd
Heijden, Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54 of
tel 06 53 41 53 40.
Enkele spelregels:
‐ elk team zorgt zelf voor shirtjes
‐ er moeten minimaal 2 dames in het veld staan
of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een
combinatie hiervan.
‐ Is dit niet het geval, dan wordt het spel
gespeeld met een speler minder.
‐ Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende
ploeg hesjes aan
Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.

VOETBALVERENIGING V.O.W.
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FAMILIE/VRIENDENVOETBALTOERNOOI 2011

Het is weer zover. Ook het
familie/vriendenvoetbaltoernooi
staat weer voor de deur. Dit
toernooi wordt gehouden op
zondag 22 mei 2011 op sportpark
De Vonders te Zijtaart.
Omdat BZB die dag bij Kleijngeld
komt,
starten we tijdig met de
wedstrijden.
Vriendenclubs en families kunnen zich voor dit
toernooi inschrijven bij Ad vd Heijden, Past.
Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54
of 06 5341 5340.

Men kan zich op geven tot zondag 30 april 2011
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team,
bij opgave te voldoen.
Enkele spelregels:
- elk team zorgt zelf voor shirtjes
- er moeten minimaal 2 dames in het veld
staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15
jaar of een combinatie hiervan. Is dit
niet het geval, dan wordt het spel
gespeeld met een speler minder.
- Bij gelijke kleur shirts moet de
uitspelende ploeg hesjes aan.
Degenen die niet mee voetballen, verwachten
wij natuurlijk om hun favoriete elftal aan te
moedigen.
Dus tot zondag 22 mei 2011

VOETBALVERENIGING V.O.W.

