INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART
Vanaf maandag 27 oktober tot en met vrijdag 7 november organiseren de
biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret voor de 29e keer de Zijtaartse
biljartkampioenschappen libre. Al 28 keer is dit kampioenschap een groot succes geweest
en ook dit keer zal dit ongetwijfeld het geval zijn.
Vorig jaar hadden we 99 deelnemers en dit jaar hopen we dat aantal natuurlijk weer te
halen. We hopen ook dat de Zijtaartse jongeren voor deze kampioenschappen de keu willen
oppakken en de strijd willen aangaan. Of durven ze niet? Aan het te spelen gemiddelde
hoeft het niet te liggen, want men kan al meedoen met een gemiddelde van 0,25. Voor de
mensen die meedoen aan de buurtcompetitie, maar nog niet aan de Zijtaartse
biljartkampioenschappen is het een overweging waard. Doe mee, als is het maar voor de
gezelligheid.
Ook voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar willen we weer proberen een kampioenschap te
houden. Het minimaal aantal deelnemers hiervoor is 4. Als we voldoende deelnemertjes
hebben, zullen zij op zondagmiddag 2 november de strijd met elkaar aanbinden.
Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar
meedoen, alsook de leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook oudinwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud-inwoners van Zijtaart wordt verstaan, zij die het
afgelopen jaar hebben meegedaan en zij die in de jaren 2009 t/m 2013 minimaal 3 keer
hebben meegedaan..
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KERKBERICHTEN
Zondag: 14 september 9.30 u. feest Patroonheilige Lambertus; Pater van Delden
(Gem.Koor). Wij gedenken:
Ties van Zutphen; Jo van de Wetering (vanw.trouwdag); Jrgt. en verjaardag Toon
Wuytenburg; Piet en Tonnie van Heeswijk-van den Acker (nms. de buurt); Jan Timmers
(nms. de buurt); Jans van Eert-Zomers en dochter Tonny (nms. de biljartvrienden)
Overl.oud. Timmers-van Asseldonk en overl.fam.leden; Johan en Anna van SleuwenKetelaars, dochter Riny en zoon Ad (nms.Bert van den Hurk); Richard van Nunen en
Lambertha van Doorn; Anna Bekkers-Bekkers en dochter Marianne (vanw.verjaardag).
Mededelingen:
1.
De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft € 162,65 opgebracht.
Hiervoor hartelijk dank.
2.
Zondag 14 september a.s. feest van onze patroonheilige
Lambertus, na de H.Mis van 9.30 uur wordt iedereen
een kop koffie of thee aangeboden op het kerkplein.

Belangrijke Telefoonnummers:
Kerkberichten C.v. Helvoirt
(0413) 36 58 61
Huisartsenpost:
Avond, nacht en het weekend 0900-8860
Centraal Alarm nummer
112
Politie/Brandweer/Ambulance spoed 1 1 2
Politie
direct
0900 8844
Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct
Ambulance direct
Stadhuis Veghel
Gem. Veghel Storingsnummer
Basisschool "Edith Stein"
Tennispark Zijtaart

(073) 612 31 23
(0412) 63 15 15
14 - 0413
14 - 0413
(0413) 36 51 68
(0413) 76 90 25
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De bedoeling hiervan is dat mensen die helaas genoodzaakt
zijn buiten Zijtaart te gaan wonen en graag mee willen
blijven doen, die kans ook krijgen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 en moet bij het
inschrijven worden voldaan
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan
t/m dinsdag 30 september a.s. bij:
* Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;
* ‘t Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;
* Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.
Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men
verhinderd is. In de voorrondes van maandag 27 oktober
t/m maandag 3 november kunnen we hiermee rekening
houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van
verhindering op te geven, omdat het voor ons anders
onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden.
Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode
moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De
wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag
en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
De Zwijntjes en Poedelpret

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: 0413-300950.
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Zijtaartse Jeugdnatuurvereniging:
Herfstwandeling
Zondag a.s. gaan we met z’n allen naar het
Slabroek voor een herfstwandeling.
Slabroek is een natuurgebied bij Uden waar
veel te zien is. Er zijn bossen, maar ook
open stukken met heide en poelen. Je kunt er allerlei dieren
tegen komen zoals reeën, eekhoorntjes, kikkers en padden,
goudhaantjes, roofvogels en spechten. De meeste dieren
zijn al begonnen zich voor te bereiden op de winter,
verzamelen voedsel of krijgen nieuwe veren om er straks
warm bij te zitten. Maar ook beginnen de bomen te
verkleuren en zullen er al paddestoelen te zien zijn.
Om dit allemaal te zien gaan we zondag 14 september zelf
kijken. Zorg dat je om 08.00 uur bij het Klooster bent. We
vertrekken van daaruit met de auto naar Natuurcentrum
Slabroek.

BYTZ bij VOW
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Entree:

Vrijdag 19 sept.
20.00 – 23.00 u
VOW
€ 2,00

Zin in een gezellige avond met je vrienden en vriendinnen?
Een potje voetbal, darten, biljarten, airhockey, flipperen of
dergelijke? Of juist zin om lekker te relaxen? Kom dan
vrijdagavond 19 september naar BYTZ. We houden deze
avond bij VOW. We zullen deze avond de barbecue
aansteken voor wat lekkers tussendoor. Dus kom met je
vrienden en vriendinnen naar deze avond, dan maken we er
met zijn allen een gezellige avond van.
Hopelijk tot dan!
Organisatie BYTZ

(werkgroep EGZ)

Daltonhoeve deelnemer weekend van
het varken.
Voor de 5e keer bent u welkom tijdens het weekend van het
varken om bij ons op de boerderij naar de varkens en
biggen te komen kijken. Komend weekend zaterdag 13 en
zondag 14 september zetten in Nederland 31
varkensbedrijven hun deuren open om burgers kennis te
laten maken met de varkenshouderij.
Bij ons kunt u elke dag varkens en biggen komen kijken
maar speciaal dit weekend is er de mogelijkheid om evt
vragen te stellen onder het genot van een hapje en een
drankje. Keten duurzaam varkensvlees serveert er kleine
hapjes gemaakt van varkensvlees. Voor de kinderen is er
een springkussen een zandbak met speeltoestel en er kan
geknutseld worden.
Wilt u meer weten over de Daltonhoeve. Kijk dan eens op
www.stapindestal.nl en of op www.zijtaart.nl onder het
kopje bedrijven vindt u de Daltonhoeve met alle informatie
en filmpjes.
Graag tot ziens
Eric en Jacqueline van Zutphen van Krieken

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 48

KBO
AGENDA
Maandag 15 september 13.30 uur:Fietsen
Maandag 15september 13.30 uur:Kaarten
Dinsdag 16 september 12.00 uur: Eetpunt
Dinsdag 16 september 13.00 uur: Vrij biljarten
Dinsdag 16 september 14.00 uur: Line dansen
Woensdag 17 september 1.30 uur: Kienen
Donderdag 18 september 09.00 uur: Wandelen
Donderdag 18 september 12.00 uur: Eetpunt
Donderdag 18 september 13.00 uur: Competitie biljarten
Donderdag 18 september 13.30 uur: Kaarten
Vrijdag 19 september 13.30 uur: Bridgen
KAARTEN
Donderdag 4 september 2014:
Jokeren:
1.Mientje Raaijmakers
Rikken:
1.Henk v.d.Linden
2.Jan v.Zutphen
Poedelprijs: Mieke v.Boxmeer
Loterij:
Riek v.Sleuwen.

151 Pnt.
130 Pnt.
77 Pnt.
- 83 Pnt.

Zijtaartse Bridge Club (ZBC’01)
Uitslag van dinsdag 2 september 2014.
A Lijn
1.Riet v.Hout & Corry Kastelijn
2.Hilly v.Bosbeek & Mien Verhoeven
3.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen
4.Anneke Jans & Maria Pepers
5.Jana & Harrie v.d.Acker
6.Cor v.d.Berg & Cor Mollen
7.Bert & Diny Kanters
8.Cees v.Hout & Jo Verhoeven
9.Toos v.Berlo & Jan Rijkers
10.Tonny Rijkers & Mien Vermeulen

67,19 %
63,02 %
55,73 %
52,60 %
52,08 %
46,35 %
45,31 %
43,23 %
37,50 %
36,98 %

B-lijn:
1.Harrie & Marietje v.d.Wijgert
2.Fien Rooijakkers & Mientje v.d.Tillaart
3.Clasien Nolle & Riet Koevoets
4.Chris & Christien v.Helvoirt
5.Ad Koevoets & Jacqueline Brus
6.Noud & Toos v.Zutven
7.Adriaan v.d.Tillart & Jack Sebrechts
8.Joke Petiti & Maria Rijken
9.Henk v.d.Linden & Mien Vissers
10.Annie & Josien v.d.Berkmortel

59,90 %
58,85 %
55,73 %
53,65 %
51,04 %
47,40 %
46,35 %
43,75 %
42,19 %
41,15 %

Bridge Club KBO.
Uitslag van vrijdag 5 september 2014.
A-lijn:
1.Bert & Diny Kanters
2.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers
3.Wim & Tiny v.Lieshout
4.Manus Berkelmans & Jos Sanders
5.Ben & Tiny v.d.Steen
6.Piet Thijssens & Riek Rijkers
7.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven
8.Piet v.Schaijk & Cor Mollen

57,08 %
55,42 %
53,33 %
52,08 %
50,83 %
50,00 %
49,17 %
48,75 %
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9.Tonnie Kivits & Jan Langenhuijsen
10.Toos v.Berlo & Willemien Verhoeven
11.Mien Verhoeven & Mien Vissers
12.Chris & Christien v.Helvoirt

47,50 %
46,67 %
45,83 %
43,33%

B-lijn:
1.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk
2.Mien v.d.Crommenacker & Maria Rijken
3.Ad & Riet Koevoets
4.Tijn & Mientje v.d.Tillaart
5.Adriaan v.d.Tillart & Petra v.d.Hurk
6.Henk v.d.Linden & Fien v.Boxmeer
7.Martien v.Cleef 7 Marietje v.d.Horst
8.Mies & Jo v.d.Burgt
9.Jo v.Boxtel & Mien Vermeulen
9.Harry v.Boxmeer & Tonn Verbruggen
11.Tonny Rijkers & Pieta Verbakel
12.Harrie & Marietje v.d.Wijgert
13.José v.Kempen & Fien Rooijakkers

67,50 %
62,92 %
60,42 %
56,50 %
53,00 %
50,42 %
48,75 %
48,00 %
42,00 %
42,00 %
40,42 %
40,00 %
39,58 %

Senioren Biljartcompetitie Regional
Maandag 8 September 2014 Zijtaart – Nijnsel
Wim v.d.Sanden 49 37 - Martien v.Schijndel
Frans v.Leuken
37 33 - Martien v.Schijndel
Tonnie v.Uden
30 40 - Rien der Kinderen
Rien v.Tiel
27 46 - Rien v.Eertwedh
Tonn Verbruggen 21 21 - Martien Versantvoort
Cor Coppens
20 13 - Ad Hurkmans
Jan v.Uden
18 14 - Martien v.Nuland
Johan v.Zutphen 15 11 - Jo Biemans

Bibliotheekpunt Zijtaart
Dorpshuis 'Het Klooster
dinsdagmiddag
dinsdagavond
donderdagmiddag

openingstijden
13.45 – 15.15 uur
18.00 – 19.00 uur
13.15 – 14.30 uur

29 52
29 11
42 34
24 26
22 17
23 13
16 15
15 25
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SPORTAGENDA
Heren: zaterdag 13 september, Bommelerwaard, 120 km,
vertrek Zijtaart 8.00 uur.
Heren: zondag 14 september, Bossche Kastelen, pauze in
Heusden, 90 km, vertrek 8.30 uur.
Dames: zaterdag 13 september, Kapellekestocht, 110 km,
vertrek Zijtaart 8.00 uur.
Dames: zondag 14 september, Bossche Kastelen, pauze in
Bokhoven, 80 km, vertrek 8.30 uur.

VOW Jeugd Zaterdag 13 september
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis

Mariahout A1
Blauw Geel'38/JUMBO A5
WEC C1G
Nijnsel/TVE Reclame D1
Rhode D5
ASV'33 E1
Gemert E7
ASV'33 F1
Blauw Geel'38/JUMBO F7
ELI F2G
Schijndel/DE WIT MB1
Gemert MB1
Schijndel/DE WIT MD1
UDI'19/Beter Bed MD1
Blauw Geel'38/JUMBO ME2

14:30
14:30
13:00
11:30
10:30
9:30
9:15
10:30
10:15
10:30
14:30
13:15
12:30
11:00
9:30

VOW Jeugd Zondag 14 september
VOW
E2

locatie tegenstander
thuis Ollandia E2

aanvang
13:30

LET OP MOGELIJK KOMEN ER NOG
WIJZIGINGEN IN DE AANVANGSTIJDEN IVM
HERDENKING MARKET GARDEN OP ZONDAG 14
SEPTEMBER, HOUD DE MEDEDELINGEN IN DE
GATEN.

VOW Veteranen 13 sept 2014
17:00u

Boekelsport

VOW

VOW Senioren 14 sept 2014
VOW H1
VOW H2
VOW H3
VOW H4
VOW VR1
VOW VR2

thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit

Ollandia
DVG 3
RKVV Keldonk 4
WHV 3
Prinses Irene VR2
Gemert VR2

14.30u1
12:00u
11.00u
11.30u
0.00u
10.00u

SPORTUITSLAGEN
VOW Veteranen 6 sept 2014
VOW Vet
Gemert
VOW Senioren 7 sept 2014
NLC'03 1
VOW H1
VOW H2
UDI'19/Beter Bed 7
Avanti'31 VE1 VOW H3
Erp VR1
VOW VR1
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Ruitersport Zijtaart - Glenn van de
Ven in top 5 op NK.

W.T.C. Zijtaart

A1
A2
C1
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
MB1
MB2
MD1
MD2
ME1
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2-2
1-1
0-4
2-1
2–3

Voor Glenn van de Ven begon afgelopen vrijdag de
Nederlandse Kampioenschappen. Via de Brabantse
Kampioenschappen heeft hij zich hiervoor gekwalificeerd.
Hij mocht in de klasse Zwaar rijden met zijn paard Ziezo.
Al een prestatie op zich!
Op de eerste dag reden zij twee maal foutloos in zowel het
basisparcours als in de barrage. Met een voorlopige 4de
plaats mochten zij door naar de tweede dag. Op de tweede
dag moesten er weer twee manches verreden worden. Beide
manches bleven zij foutloos waarna een barrage volgde met
slechts zes deelnemers van de totaal 54 gestarte
combinaties van de eerste dag. Het was een spannende
barrage waarin slecht één deelnemer foutloos wees te
blijven en Glenn met Ziezo helaas een balk hadden. Dit
resulteerde echter wel in een hele knappe 5de plaats.
Namens Ruitersport Zijtaart felicitaties voor deze super
prestatie!
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Cosponsor voor VOW 2
Afgelopen week zijn de nieuwe tenues
overhandigd aan het tweede herenteam
van VOW. De sponsoring van VOW 2 is
voor de komende jaren aangegaan door twee Zijtaartse
ondernemers. De Zijtaartse ondernemers Bouwadvies
Van der Zanden van Frens van der Zanden en
Schilderwerken Van de Ven van Mark van de Ven
hebben met het bestuur van VOW een overeenkomst
getekend voor de komende drie jaar. Zij hebben met
deze sponsoring willen aangeven dat ze VOW een
warm hart toedragen en dat men het verenigingsleven
in het dorp Zijtaart erg belangrijk vindt. De spelers van
het tweede en de begeleiding gaven aan blij te zijn met
deze mooie geste. Na een dankwoord aan Frens van
der Zanden en Mark van de Ven, uiteraard vergezeld
van bloemen voor de partners, is het eerste shirt
officieel overhandigd. Het bestuur en de spelers van
VOW willen hierbij de beide bedrijven nogmaals
bedanken voor dit spontane initiatief. Het is en blijft
een goed, maar ook noodzakelijk gebruik binnen de
voetbalsport dat teams gesponsord worden en gelukkig
kennen we ook bij VOW zulke sponsors.
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LEZING IVN OPENBAAR GROEN
donderdag 18 september 20.00 uur – 22.00 uur
Steeds vaker lezen we in de krant over het belang van groen
om ons heen. Behalve dat mensen zich gezonder voelen in
een ‘groene’ omgeving, speelt groen een rol bij o.a. fijnstof
en waterafvoer. Groen is ook biodiversiteit, flora en fauna.
De gemeente Veghel koestert haar groen.
Natuurvereniging IVN Veghel heeft Theo Lemmers van
afdeling Groene Zaken, gemeente Veghel gevraagd om op
donderdagavond 18 september de visie van de gemeente
over het openbaar groen toe te lichten. Aanvang 20.00 uur
in de verenigingslokaal van IVN Veghel in de
Bundersschool, Buitendonk 3. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Vragen die IVN heeft zijn welk belang hecht de gemeente
aan natuur binnen de stad en in de natuurgebieden, welke
doelen streeft zij na (bevoordelen specifieke soorten?), zijn
er al concrete resultaten? En natuurlijk komt ook het beheer
ter sprake; zeker in de stad is het voor de gemeente
manoeuvreren tussen de wensen van burgers en wat
wenselijk is voor de natuur.
Beheer in de natuurgebieden gebeurt deels door schapen.
Op zondag 21 september is er een excursie waarbij de
schaapskudde centraal staat. Vertrek vanaf het
Stadhuisplein om 10.00 uur en rond 12.30 uur weer terug in
Veghel.
Informatie bij Karin Koppen tel. 0413- 210216 en
www.ivn-veghel.nl.

Méér aandacht voor mantelzorgers
Alzheimer Nederland vraagt aandacht voor toenemend
aantal mantelzorgers
Mantelzorgers van mensen met dementie zijn zwaar
belast. Dat is de centrale boodschap van de
Dementiemonitor Mantelzorg 2014. In het werkgebied
Oss-Uden-Veghel werkten de plaatselijke afdelingen van
Alzheimer Nederland mee aan het tweejaarlijkse,
landelijke onderzoek. Met de onderzoeksresultaten
hopen de afdelingen de beleidsbepalers en –uitvoerders,
verzorgers en financiers te stimuleren de
dienstverlening te optimaliseren.
Het goede nieuws is dat mantelzorgers in de regio OssUden-Veghel over het algemeen redelijk tevreden zijn over
het totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie.
Zij beoordelen dit met een gemiddeld cijfer van 7,8. Maar
er zijn ook zorgen. Het aantal mensen met dementie neemt
immers gestaag toe. De zorg voor deze groeiende groep
komt steeds meer voor rekening van mantelzorgers.
Komend jaar worden gemeenten verantwoordelijk voor hun
ondersteuning, bijvoorbeeld door dagbesteding, maar
minstens één derde van de mantelzorgers weet de weg naar
het gemeentelijke Wmo-loket nog niet te vinden.
Belangenbehartiging
Als belangenbehartiger van mensen met dementie en hun
verzorgenden stelt Alzheimer Nederland zich ten doel de
mantelzorger te steunen door mondelinge en schriftelijke
informatie; door hen te stimuleren om deel te nemen aan
gespreksgroepen voor lotgenoten en het Alzheimer Café.
Daarnaast roept de afdeling gemeenten en hun Wmo-raden
op om het loket meer bekendheid te geven.
De afdeling biedt op korte termijn de uitgewerkte
onderzoeksresultaten en aanbevelingen aan bij
beleidsbepalers en –uitvoerders van de gemeenten in het
werkgebied van Uden-Veghel en Oss Maasland.
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Pabostudenten van de Fontys Hogeschool
Kind & Educatie uit ’s-Hertogenbosch
komen naar
Zijtaart op woensdag 24 september
Beste inwoners van Zijtaart,
Een vijftigtal studenten van de Pabo in Den Bosch komen
23, 24, 25 en 26 september op werkweek naar Heeswijk.
Zij gaan aan de slag met “omgevingsonderwijs” een manier
van onderwijs waarbij ze in de directe omgeving gaan
kijken hoe het historisch, aardrijkskundig, sociaal ,
biologisch en technisch in elkaar zit.
Voor de onderdelen geschiedenis en aardrijkskunde zoeken
we mensen in Zijtaart die iets kunnen vertellen over de
ligging van het dorp, de samenleving met al zijn
vrijwilligerswerk, de leefbaarheid in een klein dorp en de
invloed daarop van de industrie en het kanaal vlakbij het
dorp. Voor biologie en techniek zoeken we plaatsen voor
een kleine excursie en iemand die hier graag iets over wil
vertellen.
Het kan zijn dat studenten u zelf bellen voorafgaand aan de
week, dan weet u waarom ze bellen. Als een paar studenten
op woensdag 24 september bij u langs mogen komen voor
een gesprek, wilt u mij dan een bericht sturen op
j.vangalen@fontys.nl.
We hebben vooral heel aardige studenten waar u met
plezier een gesprek mee voert. Het zou geweldig zijn als u
wilt meewerken. Een telefoontje of een briefje zou fijn zijn.
Annie van Galen-Derks,
docent natuuronderwijs aan deze pabo
Tel. (06) 126 000 59
Tel. (0493) 31 76 77
j.vangalen@fontys.nl

Voorlichtingsavond WITKAMP & LOS
Donderdag 18 september a.s. organiseren medewerkers
van de praktijk WITKAMP & LOS in wijkgebouw de Spil
(de Bunders 5 in Veghel) een voorlichtingsavond.
Er wordt uitleg en een demonstratie gegeven over wat
coaching, training en/of therapie is vanuit de werkwijze
Gestalt. Zo kan direct worden ervaren wat met deze
werkwijze in korte tijd kan worden bereikt. Gestalt is
geschikt als je lichamelijke en/of geestelijke ontspanning
wilt bereiken, stress wilt verminderen of je vrijer wilt leren
uiten. Wanneer je last hebt van angsten, lusteloosheid of
depressiviteit kan het volgen van een Gestalttraject al vrij
snel veel verlichting brengen. Speciale aandacht wordt
besteed aan de ‘Open Je Hart - groep’ die binnenkort weer
zal starten. Tenslotte: in Gestaltwerk valt wel eens een
traan; er valt ook veel humor te beleven.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Kosten: € 2,00
p.p.. Zaal open vanaf 19.45 uur.

Lange tenen
Mensen met lange tenen kennen we allemaal. Het gaat om
mensen waarvan we er tegenop zien om ze ergens op aan te
spreken. Je weet uit ervaring dat de feedback persoonlijk
wordt opgevat, dat hij zich aangevallen voelt. De
boodschap komt niet over.
Vaak zeggen mensen daarom maar niks. Om de ander te
sparen of zichzelf. Het is niet leuk als de ander zich
aangevallen voelt. Je kunt de boodschap proberen te
“verpakken” maar dan wordt deze vaak onduidelijk en leidt
dit tot nog meer ellende.
Tips:
1. wacht niet te lang met het geven van feedback
2. concentreer je niet alleen op de dingen die fout gaan
3. geef alleen feedback over dingen waar je collega iets
aan kan veranderen
4. verwoord de feedback positief en neutraal
5. praat vanuit jezelf en vraag of jouw mening kan
kloppen
6. waardeer de persoon en zijn gedrag als geheel, en geef
alleen feedback over dat ene stukje waar je last van hebt
7. laat de ander reageren op je feedback
8. als de reactie erg heftig is, vraag dan hoe het komt dat
hij zo emotioneel reageert
9. luister goed naar de reactie
10.als het gesprek niets oplevert, spreek dan af dat je er
later nog op terugkomt.
Oprechte en respectvolle feedback is niet onvriendelijk: je
investeert in je relatie of het nu om vrienden, collega’s of je
partner gaat. De ander zal niet meteen veranderen, maar als
jij voldoende begrip toont voor zijn gevoeligheden, is de
kans groot dat de ander steeds beter leert feedback te
accepteren. Daar doe je ook de ander een groot
plezier mee!
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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Veghel
onderdeel van
Liberation
Route
Bij het Airborne
Monument aan de
Kolonel Johnsonstraat
en bij de Eerdse Molen
aan het Zandvliet
komen luisterplekken
(luisterkeien). Dat zijn
veldkeien met daarop
een plaquette waarop
wordt uitgelegd wat
zich in de laatste fase
van de Tweede
Wereldoorlog op die
plek heeft afgespeeld.
Ook zijn in de
toekomst bij de veldkeien hoorspelen met indrukwekkende,
persoonlijke verhalen over hetgeen zich op die plek heeft
afgespeeld. Met het installeren van de luisterplekken wordt
Veghel onderdeel van de Liberation Route Brabant.
Liberation Route Europe
De Liberation Route Brabant maakt deel uit van de Liberation
Route Europe en verbindt de gebieden waardoor de geallieerden
in de Tweede Wereldoorlog trokken om Europa te bevrijden. De
route begint in Normandië en loopt via Noord-Brabant,
Nijmegen, Arnhem en de Zuid-Veluwe richting Berlijn.
Voor meer informatie zie www.Liberationroute.nl.
Operatie Market Garden
In Veghel worden de komende maand tal van activiteiten
georganiseerd in het kader van de herdenking van ‘Operatie
Market Garden’. De gemeente is bovendien het middelpunt van
een grootschalig evenement dat door de Stichting Operatie
Market Garden wordt georganiseerd. Dit om te blijven herdenken
wat 70 jaar geleden in onze regio is gebeurd. De luisterplekken
dragen bij aan het levend houden van die herinnering. Ook de
generaties na ons weten zo dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Meer informatie over Operatie Market Garden vindt u via:
www.omg2014.nl en www.veghel.nl/omg2014
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De openingstijden zijn van 10-17 uur
en de entree bedraagt 2.50 Euro per
persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben
gratis toegang. Parkeren rondom het
terrein is gratis.
Dus maak er een gezellige dag van
op zondag 21 September .a.s. en kom
lekker snuffelen. Voor nadere
informatie kunt u bellen met Hans
Kohl van de Reddingsbrigade 0161456291

Om de clubkas te spekken van de
Reddingsbrigade Uden zal er een
gigantisch grote
Buiten-VLOOIENMARKT georganiseerd
worden op Zondag 21 September
Let Op :
Al jaren werd deze markt georganiseerd in het
Bevrijdingspark te Uden.
Maar de gemeente heeft dit park opnieuw ingericht, met als
resultaat dat het niet meer geschikt is om daar onze markten
te organiseren : Het park is te klein geworden.
Daarom hebben we uit moeten wijken naar een ander groot
park : Het Sportpark aan de Parklaan – 5404NH te
Uden. Het park is gelegen nabij de Volkelseweg.
De Reddingsbrigade Uden heeft in totaal zo’n 120 leden.
Ruim 40 leden zijn actief m.b.t. het concreet uitvoeren van
beveiligings-werkzaamheden, waaronder in het
waterrecreatiegebied van Recreatiepark Hemelrijk te
Volkel. Hier heeft de reddingsbrigade de beschikking over
een aantal reddingsboten met de daarbij behorende
communicatie-middelen.
De opbrengst van de vlooienmarkt zal aangewend worden
voor de aanschaf van extra oefen- materiaal. Zo kan men
dan praktisch oefenen m.b.t. reddingswerkzaamheden in of
rondom het water.
Tijdens het evenement zullen er 250 marktkramen
opgesteld staan, waarbij particulieren uit Uden e.o. hun
gebruikte overtollige huisraad zullen verkopen.
Dus kom ook op deze gigantische buiten- vlooienmarkt, en
steun de Reddingsbrigade Uden.
U zult er werkelijk duizenden en duizenden koopjes
tegenkomen : ruim 1 km aan planklengte ligt gevuld met
leuke spullen !! Zo zal er van alles te vinden zijn :
speelgoed, aardewerk, dvd’s, audio-apparatuur, fietsen,
kleding, gereedschappen, meubilair, boeken, sierraden,
keuken- apparatuur, etc.
Ook zullen er een aantal standhouders aanwezig zijn met
decoratieve spullen. Het gaat dan voornamelijk om
landelijke en nostalgische spullen uit grootmoeders tijd.

De Watersteeg opent week Operation Market
Garden met optreden van ‘The Triolettes’
Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat Operation Market
Garden plaatsvond. In de week van zondag 14 tot vrijdag
19 september worden in Veghel diverse activiteiten
georganiseerd om deze gebeurtenis te herdenken. Op
zondag 14 september trakteert Stichting Zuivere Kunst
Veghel inwoners die de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt op een optreden van ‘The Triolettes’ onder
begeleiding van bigband ‘BBF’.

Muziek Phloxen 5C
niet onder één
noemer te vangen
VEGHEL- In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade
in Veghel is op zondagmiddag 14 september weer live
muziek te zien en te beluisteren. Het is de formatie
Phloxen5C uit Deurne. Zij maken jazz georiënteerde
muziek die niet zo gemakkelijk onder één noemer te vangen
is. Muzikale virtuositeit en veel ruimte voor improvisatie is
het uitgangspunt. Het optreden begin om 15.00 uur, de zaal
is open om 14.00 uur. De toegang is gratis, een vrije gift is
altijd welkom.

2bike4alzheimer,
BrabantZorg
fietst mee
Op 20 en 21 september vindt de sponsorfietstocht
2bike4alzheimer plaats. In teams van 5 tot 7 personen
wordt een estafettetocht van 401 kilometer in ruim 24
uur gereden op tandems. Deze fietstocht wordt
gereden om meer aandacht en begrip voor dementie te
vragen. Dementie is hard op weg om volksziekte
nummer één te worden maar te weinig mensen kennen
de impact van de ziekte.

"Zijtaarts Belang"

Jaargang 23 nr. 48

10 sept. – 17 sept. 2014

pagina 10 - 10

