Graag willen wij de volgende mensen /zaken/organisaties
bedanken voor het mede mogelijk maken van de Koningsspelen
op 12 april:
 De Jumbo, voor het beschikbaar stellen van het Koningsontbijt,
 Slagerij Antonis, voor de vleeswaren.
 UNA en zijn vrijwilligers, wederom mochten wij de gehele dag gebruik maken van hun
sportpark, geweldig!
 En alle ouders/verzorgers die meegeholpen hebben om de spelletjes of groepjes te
begeleiden.
 De EHBO-vrijwilligers
 Rober de Bruin voor de broodjes!
 De Oudervereniging.
Sportieve groeten,Commissie Koningsspelen

In samenwerking met de gemeente Veldhoven en andere instanties
op het gebied van verkeer en veiligheid, willen wij het fietsen en lopen
van kinderen en (groot)ouders van en naar school stimuleren. Doel is
om de verkeersveiligheid rondom school te bevorderen.
In de voorbereiding hier naar toe zal daar de komende tijd mogelijk
wat van te merken zijn in en buiten de klassen.
_____________________________________________________________________________
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven organiseert elk jaar de herdenking van
alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter
wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de
Veldhovense burgers en militairen die in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies
zijn gevallen en naar de slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944.
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei
en de herdenking bij het monument "Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op 17

september.
Zie voor meer informatie bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
Van harte aanbevolen.
Team
___________________________________________________________________________

Tekenseizoen van start
Afgelopen maandag is de Week van de Teek begonnen. Dat betekent dat het
tekenseizoen van start is gegaan. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar
kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten zit in uw huid. De app
Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u op de hoogte van de
actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen voor. Ze leven tussen bladeren en in hoog gras
en struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lymebacterie die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit bestaat de
kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica.
Zonder behandeling kan deze ziekte klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelstel, gewrichten
en huid.
De GGD Brabant Zuidoost adviseert u om uw huid en kleding altijd goed te controleren op teken
als u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen met
een pincet of een tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer waar en waar u op de
huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60 graden of doe ze in de
wasdroger.
Naar de huisarts?
Als een teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, dan adviseren we een overleg met uw
huisarts of een behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot
drie maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een
rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u klachten? Ga
naar de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.

De app Tekenbeet helpt u te controleren op teken. U kunt een tekendagboek aanleggen en de
tekenbeet registreren. De app is te downloaden voor Android in de Google Play Store en voor
Apple-gebruikers in de App Store.
Zie voor meer informatie bijlage 2 van deze nieuwsbrief.

Meivakantie
Van maandag 22 april (Tweede Paasdag) tot en met
zondag 5 mei is het meivakantie. Uw kinderen zijn dan vrij.
We wensen u mooie Paasdagen en een fijne ontspannende
vakantie met mooi weer.
Graag zien we alle leerlingen weer terug 6 mei om 8.20 uur
op school.
Team
____________________________________________________________________________

Tip
Abonnement op de nieuwsbrief van de bibliotheek.
Ga naar: Bibliotheek Veldhoven

<nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl
U bent dan snel op de hoogte van de activiteiten, vaak gratis, van de
bibliotheek. Zie ook: www.bibliotheekveldhoven.nl.
_____________________________________________________________________________

Gemeentelijke werkgroep Herdenkingen Veldhoven
nodigt u uit op zaterdag 4 mei 2019
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven organiseert elk jaar de
herdenking van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en
militairen die in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn
gevallen en naar de slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944.
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en de
herdenking bij het monument "Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op 17 september.
4 mei-herdenking 2019.
Gezamenlijke STILLE TOCHT naar het Klokmonument om 19.40 uur
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het College van
burgemeester en wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. Caecilia, leden
van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om tezamen met andere
belangstellenden te voet te gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef.
Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument om 19.50 uur
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de klok worden twee minuten stilte in acht
genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de burgemeester een
toespraak. Hierna volgt een voordracht door kinderen van Veldhovense basisscholen en wordt de World
Peace of Flame aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel.
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore brengen en er klinkt koraalmuziek. Het
gilde neigt onder tromgeroffel de gildevlag.
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan door leden
van de Scouting St. Stanislaus Kostka.
Komt u ook?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op zaterdag 4 mei 2019 om 19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse
voor de gezamenlijke stille tocht naar het Klokmonument.
De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur.
U bent van harte welkom!
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/overveldhoven/dodenherdenking

Het tekenseizoen is in volle gang! Schoolreisje of schoolkamp in het groen?
Een teek? Pak ‘m beet!
Van een tekenbeet kun je ziek worden. In Nederland zijn veel teken besmet met de
ziekte van Lyme. Controleer op tekenbeten!
Controleer uw lichaam en kleding op teken als u in het groen bent geweest. Teken kunnen zich overal
vastbijten, maar hebben voorkeur voor liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het
ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek.
Teken zijn erg klein!
Kijk goed, want ze zijn bijna niet te zien. Gebruik eventueel een vergrootglas. Maak
afspraken met het team over het controleren van teken! Krijgt u de teken niet uit de
kleding was ze dan op 60°C of doe ze in de wasdroger.
Haal teken snel weg!
Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen voordat u de teek verwijdert.
Hoe haalt u de teek weg?
Pak de teek met een stompe pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast, draai deze
rechts of linksom en trek hem er langzaam uit. Als een stukje van de kop achterblijft, is dat
ongevaarlijk. Gebruikt u een andere tekenverwijderaar?
Volg de gebruiksaanwijzing. Ontsmet vervolgens het beetwondje. Schrijf op wanneer en
waar op het lichaam u gebeten bent.
Click voor meer informatie:
RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
GGD Brabant-Zuidoost: www.ggdbzo.nl
Nog vragen? Neem dan contact op met het team Infectieziekten van GGD Brabant-Zuidoost,
telefoonnummer 0880031333 of mail naar: infectieziekten@ggdbzo.nl

ENKELE WEETJES OVER PASEN
Vind jij het ook zo lastig om te onthouden op welke datum Pasen valt? Dat is niet zo gek, want
het valt elk jaar op een ander moment: de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.
Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer
Lees hieronder weetjes rondom Pasen; misschien heb je straks een leuk feitje voor aan het
paasontbijt!

Pasen is afgeleid van het Hebreeuwse woord Pesach. Met Pesach wordt het einde van
de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte (zoals beschreven in het
Bijbelboek Exodus) en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij. Een andere
benadering is dat “Pasen” waarschijnlijk afgeleid van ‘Passah’: het Arabische woord dat dansen
of huppelen betekent.

