TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 13 – Week 26 (29 juni )

-

Met in deze uitgave onder meer:
*Website Wintelre in nieuw jasje
*Bedevaart Kevelaar
*Eindelijk: DE DORPSZESKAMP

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonnie Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt in week 30 (27 juli)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 19 juli om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t Blaaike heeft
dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste inleverdatum en
-tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de brievenbus van het
gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 29 EN
30 JUNI

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 13 EN
14 JULI

Zaterdag 19.00 uur
Wilhelmina v. Gerwen - v.d. Velden
Overleden ouders Coppelmans - Kroot
Harry Kuijlaars [mnd]
Anna en Hannes v. Asten en de kinderen Lies, Jo, Karel en Jan
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Graard v.d. Sande [namens KBO]
Antoon Klessens
Ouders v. Gerwen - v.d. Sande Wim en Harry
Harrie, Willie en Tim v.d. Ven
Tinus v. Mol[ vanwege processie naar Scherpenheuvel]

Zaterdag 19.00 uur
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Kees v.d. Sande [jgt]
Overleden ouders Janus en Riek v. Mol - Beerens
H. mis uit dankbaarheid
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Graard v.d. Sande [mnd]

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor een bijzondere intentie

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 6 EN 7
JULI
Zaterdag 19.00 uur
Ad v. Gerwen
Tinus v. Mol [mnd]
Antonius v. Gerwen [jgt]
Vader, moeder en Koos v. Loon
Frans v. d. Ven [vanwege processie naar Scherpenheuvel]
Francien Snelders - Couwenberg [vanwege processie naar
Scherpenheuvel]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 20 EN
21 JULI
Zaterdag 19.00 uur
Vader en moeder Lemmens - v. Oirschot
Alida Oorthuizen - v.d. Meij [ namens buurtvereniging "De
Vreemdelingenhoek"]
Graard v.d. Sande [vanwege processie naar Scherpenheuvel]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
Als dit Blaaike verschijnt hebben alle scholen vakantie.
We wensen iedereen dan ook een hele mooie vakantie.
Alle verenigingen die een kamp of een sportief evenement
organiseren heel veel succes toegewenst.
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Het kinderkoor en het gemend koor ook een fijne vakantie
toegewenst, daarna kunnen we weer luisteren naar de mooie
muzikale verzorging van de weekendvieringen
De medewerkers van " 'T BLAAIKE " ook voor jullie een goede
vakantie, daarna kunnen de inwoners van Wintelre weer het
dorpsnieuws lezen.
Verder wensen we iedereen enkele gezellige en ontspannen weken
op vakantie of thuis.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

De redactie wenst

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Actief zijn we wel. Een veertigtal van onze leden maakten een
prachtige busreis. De vierdaagse-wandelaars genoten van het mooie
weer, de buitenlucht en de natuur.
Misschien een leuke opmaat voor ons zomerprogramma. Binnenkort
krijgt ieder een programma voor de zomermaanden thuis. Men hoeft
de stille vakantietijd dus niet doelloos thuis te blijven zitten. Dus
maak een keus en meld je aan voor een of meerdere activiteiten.
Omdat busreizen niet erg aantrekkelijk lijken te zijn is het nu ook
mogelijk om een reis met een buitendorpse groep mee te maken.
Misschien weer eens wat anders.
Zo kan men zich aanmelden voor de KBO-busreis van Vessem.
Deze gaat o.a. naar Giethoorn en bezoekt een palingkwekerij. Koffie,
lunch en diner zijn inbegrepen.
Kosten € 60.- Aanmelden bij Mien Heeren tel. 0497 591475
Ook KBO Duizel vraagt deelnemers voor hun busreis. Deze reis gaat
o.a. naar de Belgische Ardennen. De kosten zijn € 60,50 Info bij
Frans Mollen tel. 0497 516291
Elke dinsdag gaan we fietsen. Om één uur bij de Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
langere route.

iedereen ’n fijne

Elke donderdag van de oneven weken; Wandelen rondom
Wintelre. We vertrekken 4 juli om 14.00 uur bij de Mariakapel.
Woensdag 4 juli is het koffiemorgen voor alle senioren van Wintelre.
Vanaf 10.00 uur in Kempkeshof
Boeken uitleen; dinsdag van 15.00 -16.30 en op woensdag van
19.00 – 20.30 uur
In de maand juli is De Rosdoek gesloten, dus het koersbal,
volksdansen en gym zal in augustus weer beginnen.
Maandag 5 aug. 9.30 uur koersbal
15.00 uur ouderengym
Maandag 12 aug.13.30 volksdansen

en zonnige vakantie.
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Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst: Cees van de Sande 040 - 2051829
Piet Wilting 040 – 2051819.Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst: Betsie Snelders 040 - 2051678

GEZOCHT
Poetsadressen en/of huishoudelijk werk gezocht.
Voor meer informatie graag bellen naar: 040-2052792

BEDEVAART KEVELAAR
Op donderdag 22 augustus gaat weer de jaarlijkse bedevaart van
Eindhoven en de Kempen naar Kevelaar, Maria de troosteres der
bedroefden.
Dit jaar als thema: In geloof gaan wij op weg.
Maria, troosteres der bedroefde.
Spreek ten beste voor ons allen, maar in het bijzonder voor hen die
gebukt gaan onder het leven: de zieken en stervenden, verslaafden
en moedelozen, de treurenden en alle mensen die lijden.
Gij, moeder met het grote hart, zie neer op alles en allen die we aan
uw zorg toevertrouwen.
Blijf over ons waken zoals gij gezorgd hebt voor uw Zoon, van kribbe
tot kruis.
Onkosten volwassenen € 16,-. Kinderen € 8,-.
Opgeven tot 1 augustus bij:
W. v.d. Sande
Kuilenhurk 16a, 5512 BC Vessem
tel: 0497-592124
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ONGENEESLIJK ZIEK: WAT NU?
Als je geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte, verandert
je leven ingrijpend. Het vechten voor genezing maakt plaats voor
leren omgaan met klachten en het vinden van een nieuw evenwicht
in je leven. Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen veel
mensen zelfstandig blijven wonen. Het is zelfs mogelijk, met een
goede levensstijl, het verloop van sommige ziekten te beïnvloeden.
Voorbeelden van ongeneeslijke ziekten zijn hartfalen, dementie, de
longziekte COPD en kanker. Sommige ziekten veranderen het leven
geleidelijk, zoals vaak bij dementie het geval is. In andere situaties,
zoals bij hartfalen, verandert alles van de één op de andere dag.
Ellie Tholen werkt als wijkzuster in Vessem. Ellie: ‘We kijken naar de
gevolgen van een ziekte voor het dagelijks leven van de cliënt en
zijn of haar naasten. Bij welke zaken is ondersteuning nodig? Daar
hebben we eerst samen een goed gesprek over. We zetten alles
samen op een rij. Uiteraard is er ook goed overleg met de huisarts.
Die bepaalt de medicatie en geeft richting aan de zorg.’
Van luisterend oor tot praktische hulp
Ellie: ‘De wensen voor zorg en ondersteuning kunnen heel
verschillend zijn. De één heeft genoeg aan advies en een luisterend
oor, de ander heeft intensievere begeleiding nodig.
Klachtenvermindering, pijnbestrijding, rust en ondersteuning zijn de
belangrijkste aandachtspunten. Mensen leren omgaan met hun
ziekte en vinden met de juiste begeleiding vaak een bepaalde mate
van stabiliteit. Heel belangrijk voor de kwaliteit van leven. We
bespreken ook alle praktische zaken, zoals hoe gaat het met de
boodschappen? Wie houdt er een oogje in het zeil? Waar nodig kan
de vrijwillige mantelzorg worden ingeschakeld, om ook de naasten
wat ruimte te geven.’
De laatste levensfase
ZuidZorg biedt ook gespecialiseerde zorg voor mensen in hun
laatste levensfase. Ellie: ‘In deze fase kun je ontzettend veel voor
iemand betekenen.
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Met praktische hulp en verzorging om klachten en pijn te
verminderen. Maar ook met een gesprek. De rust om alles wat er
gebeurt te kunnen delen is heel belangrijk, zowel voor de cliënt als
voor naasten. Voor de nachtzorg kan het gespecialiseerde
nachtzorgteam worden ingezet. Ook het verpleegtechnisch team
staat klaar, mochten er specialistische medische handelingen nodig
zijn. Deze fase is heel intensief voor alle betrokkenen. We
ondersteunen hen om op een goede manier afscheid te kunnen
nemen. Dat is heel bijzonder en dankbaar werk.’
Gratis inloopspreekuur
Vanaf april 2012 zijn wij gevestigd bij de huisarts op de
Servatiusstraat 6a. Daar kunt u iedere vrijdag van 11 tot 12u gratis
en vrijblijvend terecht voor al uw vragen over thuis zorg.
Wilt u graag meer informatie maar bent u niet in de gelegenheid om
bij ons langs te komen? Belt u dan voor een afspraak met de
wijkzuster van Vessem naar 040-2308408 of mailt u
vessem@zuidzorg.nl.

17-07-1973

-

17-07-2013

Wij,

Gerard en Truus Straatman-Van der Tol
zijn op 17 juli 2013 40 jaar getrouwd.
En op 18 juli 2013 wordt Truus 90 jaar.
Wij vieren het in familiekring.
Zorgcentrum Antoniushuis Amstelstraat 112
5626 BH Eindhoven
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Aanbieding: Luxe rundvlees‐pakketten á +/‐ 20 kg.
Dinsdag 9 Juli as. te leveren
Pakketprijs: € 9,25 per kg. (incl. 6% btw.)
(vooraf reserveren!)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en worden
verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden jonge vrouwelijke
runderen van het Belgisch Witblauwe Rundvee‐vleesras. Het 1e kwaliteit
rundvlees is per onderdeel verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:
1.

6.

Braadvlees

2.

Biefstuk van de haas,
kogelbiefstuk
Rosbief

7.

3.
4.

Runderlappen
Entrecote

8.
9.

5.

Stooflappen

10.

Soepvlees (onder voorbehoud, afhankelijk van
rund)
Schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van
rund)
Rundergehakt voor o.a. overheerlijke
gehaktballen of ingrediënt van een heerlijke
(Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief VERS kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht
binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving.
Bij het afhalen van het vleespakket wordt het exacte pakketgewicht
bepaald en krijgt u een factuur mee, geen contant geld, wel zo makkelijk én
veilig !

(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
Kempische Vee‐ en Vleeshandel
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na 17.00 uur)
E‐mail: info@kempischevee‐envleeshandel.nl
Website: www.kempischevee‐envleeshandel.nl
Heeft u uw vriezer vol, maar heeft u wel interesse!
Laat het ons dan weten en dan houden wij u op de hoogte voor de
volgende aanbieding!!
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SPONSORS ALPE D’HUZES BEDANKT!!!
Graag wil ik op deze manier alle mensen en bedrijven die mij
gesponsord hebben voor Alpe d’HuZes heel erg hartelijk bedanken
voor hun steun.
Een aantal wil ik met naam noemen:
Hunland impex B.V., Doetinchem
Loonbedrijf J. Reniers, Wintelre
Handboogvereniging Amicitia, Hilvarenbeek
Evax B.V., Duizel
Rifra Sneltransport, Wintelre
De klanten van Bakkerij Driessen, Wintelre
Coop Tholen, Wintelre
Veehandelaar Toon de Brouwer, Wintelre
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs, Eersel

Je hebt voor een seminar minimaal een halve golfset nodig. Dit
bestaat uit een tas, vier ijzers en een putter. Indien u deze niet heeft
kunt u die bij ons huren, met de mogelijkheid als het seminar is
afgelopen er een te kopen. Een starterspakket krijgt u bij de eerste
les en bevat een aantal zaken die je in de loop van het seminar
nodig gaat hebben. Het is niet nodig om speciale kleding te dragen
op onze golfbaan. Wel dient men te zorgen voor schoenen met een
vlakke rubberen zool of golfschoenen.
Wat kost een seminar
Een seminar kost € 195,00 dit is inclusief starterspakket en gebruik
drivingrange ballen. Tijdens het seminar kunt u gratis en onbeperkt
gebruik maken van de drivingrange en Pitch & Put baan.
Huur golfclubs € 5,00 per week, borg € 150,00.
Opgeven

Daarnaast hebben nog verschillende mensen persoonlijk mij en mijn
actie ondersteund.
Ook hen wil ik heel erg hartelijk bedanken!
Dankzij uw steun is er ruim 25 miljoen euro opgehaald voor
onderzoek naar kanker.
Een fantastisch bedrag voor een fantastisch mooi doel.

Kunt u de dagen van een seminar (zie pag. 12):
vul dan onderstaande strook in en lever deze bij ’t Caves in.

Michel van Mol.

Woonplaats:_________________________Tel:________________

GOLF SEMINARS ’T CAVES 2013

E-mail:_____________________________Geb.datum:__________

Dit najaar zijn er weer golfseminars voor beginners. Je leert hier in
12 lessen wat je moet weten voor je Internationale golflicentie.

Huur golfset
Bent u:
Wilt u seminar

Wat heb je nodig en hoe kom je eraan.
- golfset
- starters pakket
- vlakke schoenen of golfschoenen

Kampeerboerderij ’t Caves, Veneind 5, 5513NE, Wintelre,
Tel. 0402051805, fax. 0402051125
E-mail caves@iae.nl,
www.hetcaves.nl
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Naam :________________________________________M/V*
Adres:______________________________Postcode:___________

ja/nee,
rechts / links handig
A / B / C
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Les
1+2

3+4

5+6

7+8

9+10

11+12

Seminar
A
Dinsdag
20 augustus
19.00 uur
Dinsdag
27 augustus
19.00 uur
Dinsdag
3 september
19.00 uur
Dinsdag
10 september
19.00 uur
Dinsdag
17 september
19.00 uur
Dinsdag
24 september
19.00 uur

Seminar
B
woensdag
21 augustus
15.00 uur
Woensdag
28 augustus
15.00 uur
Woensdag
4 september
15.00 uur
Woensdag
11 september
15.00 uur
Woensdag
18 september
15.00 uur
Woensdag
25 september
15.00 uur

Seminar
C
Zaterdag
24 augustus
10.00 uur
Zaterdag
30 augustus
10.00 uur
Zaterdag
7 september
10.00 uur
Zaterdag
14 september
10.00 uur
Zaterdag
21 september
10.00 uur
Zaterdag
28 september
10.00 uur

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Renovatie accommodatie
Sinds begin mei zijn we volop bezig met de renovatie van onze
accommodatie. Dat was na 27 jaar ook hard nodig. We zijn
begonnen om een luik te maken in de muur van de keuken, zodat de
balie die in de ontmoetingsruimte staat weg kan.
De scheuren in de vloer zijn gerepareerd en de elektrische leidingen
in de keuken zijn verlegd. Het water in de keuken is afgesloten en
het keukenblok is gesloopt. De plafonds in alle ruimte zijn wit
gespoten. Dus ook de plafonds in de kleedruimtes.
Als u dit leest is de nieuwe vloer in de keuken en ontmoetingsruimte
gelegd. Komende week zal er een nieuwe keukenblok geplaatst
worden. Daarmee is het eerste en belangrijkste gedeelte van de
renovatie gedaan. Deel twee zal na de vakantie plaatsvinden, maar
de accommodatie hopen we over een week weer te kunnen
gebruiken.
Foto’s van de renovatie zijn terug te vinden op de volgende
webpagina: www.mijnalbum.nl/Album=OYPC3G3M.

AAN DE INWONERS VAN WINTELRE
In het weekend van 12,13 en 14 juli zetten wij, Dorpszeskamp
Wintelre, onze tent op aan de Biemeren. Wij hopen dat weekend een
mooi, gezellig en sportief feestje neer te zetten.
Bij deze willen wij jullie laten weten dat wij er alles aan doen om
rekening te houden met de buurt. Wij hopen op jullie begrip en
nodigen jullie allemaal van harte uit om ook aanwezig te zijn.
Voor alle deelnemers, coaches en de rest van Wintelre:
Tot ziens op de Biemeren voor de jaarlijkse Dorpszeskamp!!!
Met vriendelijke groet,
Dorpszeskamp Wintelre
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NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL

NIEUWSBRIEF#12

JOC, seizoen 2013-2014
Helaas is het bij de JOC nog steeds niet zo druk als dat we zouden
willen. De tijd dat wekelijks ruim 500 jongeren aan de deur van de
Rosdoek stonden te rammelen lijkt echt voorbij. Toch zijn wij van de
JOC vastberaden om door te gaan. De vraag is alleen, hoe? We
hebben hiervoor flink wat vergaderingen gehouden en hebben
ervoor gekozen komend seizoen 6 grote evenementen te
organiseren, zoals een schuimparty, black & white party e.d. Voor
deze avonden wordt entree gevraagd en meer informatie hierover
zal in het Blaaike, regionale dagbladen de website en Facebook
worden geplaatst. Daarnaast worden ook een aantal ‘gewone’ jocavonden georganiseerd, zodat we komend seizoen minstens één
maal per maand JOC houden. Aan de jongeren het verzoek om
onze website en facebook goed in de gaten te houden, zodat jullie
geen van deze leuke activiteiten gaan missen. Zodra er nieuws is,
zullen we dit uiteraard ook melden in ’t Blaaike.

BIBLIOTHEEKNIEUWS

JOC vakantieweek 2013
Dit jaar hebben we onvoldoende aanmeldingen voor de
vakantieweek om een volle week te draaien. We organiseren
daarom een JOC vakantieweekje. We starten traditiegetrouw op
zondagavond 30 juni om 18:00u met het kennismakingsspel. Op
maandag, dinsdag en woensdag overdag organiseren we diverse
activiteiten, waarbij een bezoek aan een museum, visvijver of
speeltuin in de Kempen uiteraard niet zal ontbreken. Ook in de
avond staan diverse spellen op het program en natuurlijk is er dan
ook tijd voor de vakantieweekdans en kusjesdans. Woensdagavond
sluiten we het vakantieweekje af met een barbecue en de
prijsuitreiking. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle
gang en wij zijn ervan overtuigd dat ook dit jaar weer een
onvergetelijke editie gaat worden!
We zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com
of bellen op 040-2051444 (op zaterdagavond).
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Het moet niet gekker worden. De vorige keer vertelde ik jullie dat we
prachtige nieuwe aanwinsten hadden, te weten een mooie 15-delige
serie over de Kempen, de dagboeken van schoolmeester Panken en
een twintigtal grote letterboeken.
Wie schetst onze verbazing dat we nu ook de beschikking hebben
over een twaalftal luisterboeken. Dit zijn boeken die op een c.d. zijn
opgenomen en die middels een c.d.-speler waar dan ook beluisterd
kunnen worden. Ik noem enkele titels en schrijvers: Bezeten van mij
van Nicci French, Nieuwe buren en Terug naar de kust van Saskia
Noort, Hoe God verdween uit Jorwerd van Geert Mak, Het verloren
symbool van Dan Brown, Trassie Tantes van Yvonne Keuls en ook
een liedjes c.d. voor moeder van o.a. Annie M.G. Schmidt, Drs. P.
en Hans Dorrestijn.
De grote letterboeken hebben de weg naar hun eerste lezers
gevonden. We hopen dat de luisterboeken ook in de smaak zullen
vallen.
Voor wie het Blaaike op tijd in de bus valt: Donderdag 27 juni is
het vanaf 20.00 uur filmavond in de bieb. Oude gedigitaliseerde
films over Wintelre.
Naast veel kijk ook veel leesplezier.

De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl
Leefbaar Wintelre, Tel : 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com , Website: www.wintelre.info
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WINTELRE.INFO IN EEN NIEUW JASJE
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2008 werd de eerste versie
van onze dorpswebsite www.wintelre.info gepresenteerd door
wethouder Ria van der Hamsvoord. Nu, een vijftal jaren later, was de
site intussen toegekomen aan een stevige revisie beurt. Dit revisie
proces liet ons niet veel keuzes over dan dat we de site geheel van
de bodem opnieuw zouden op bouwen.
Dat dit een moeizaam proces zou gaan worden hadden we niet
helemaal voorzien, maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen.
Vorige week dinsdagavond 18 juni werd de stekker uit de oude site
gehaald en na enkele uurtjes offline te zijn kwam de nieuwe site
beschikbaar.
De nieuwe site biedt ons meer up-to-date mogelijkheden om
informatie te presenteren. Deze zijn weliswaar nog maar
mondjesmaat zichtbaar, maar zullen de komende tijd zeker meer
beschikbaar komen dan wel meer zichtbaar worden. Wat betreft de
inhoudelijke zaken is de nieuwe site vnl. een kopie van de oude. Het
proces van vernieuwing zal dus voorlopig nog steeds doorgaan,
want ook daar moet op vele plaatsen de bezem nog stevig
doorheen.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
DORPSTENNISTOERNOOI met BBQ en
FEESTAVOND BIJ DE MEPPERS
Omdat we 30 jaar bestaan organiseren we op 17 augustus een
dorpstennistoernooi.
Lijkt het je leuk om eens een partijtje te spelen tegen je dorpsgenoten?
Of ben je oud-lid en wil je nog wel eens proberen of je het tennissen nog
niet verleerd bent?
Vraag dan je familie, vrienden, collega’s, buurtgenoten en/of kennissen en
maak een team van 4 dames, 4 heren of 2 dames/2 heren.
Individueel aanmelden kan ook. Dan delen wij je in bij een team.
Ervaring is niet nodig; iedereen kan meedoen.
Aansluitend (vanaf 18.00 uur) is er een BBQ met feestavond.
De kosten voor de BBQ bedragen € 5,00.
De feestavond is voor alle toernooideelnemers, leden en oud-leden.
Meld je aan voor het toernooi, BBQ en/of de feestavond voor 30 juli via;
30jaardemeppers@gmail.com.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijd?

De komende tijd zullen we dan ook niet alleen pogingen doen om
meer functionaliteit toe te voegen, maar ook proberen, met de hulp
van de diverse beheerders, de inhoud op vele plaatsen vernieuwd te
krijgen of uit te breiden. .
Hopelijk kunnen we met deze nieuwe site weer vele jaren verder.
Blijf de site dus regelmatig bezoeken, want de veranderingen blijven
doorgaan, maar bovenal zijn we ook zeer geïnteresseerd in
opmerkingen van uw kant zodat we kunnen blijven verbeteren.

Tennisbaan te Wintelre.
Zaterdag 17 augustus
Iedereen vanaf 16 jaar
Toernooi vanaf 10.30/11.00 uur
BBQ vanaf 18.00 uur
Feestavond vanaf 19.00 uur

.

Stichting Dorpsfeesten Wintelre.
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WIVAK KEETWEEK 2013
“WIVAK IN DE OERTIJD”
Met ruim 100 aanmeldingen voor alweer de 9e WIVAK Keetweek
belooft het weer een hele leuke week te worden.
De 3 commissies zijn al hard aan het werk, de laatste puntjes
worden op de i gezet, het bestuur is er klaar voor en op 5
augustus gaan we een week lang terug in de oertijd!
Alle kinderen hebben ondertussen een tas gekregen die ze naar
eigen inzicht mogen pimpen.
Je hoeft je dus niet te vervelen in de vakantie!
Lees het boekje ook maar vast een keer door, dan kom je alles
te weten over de leukste keetweek van Wintelre.
Fijne vakantie en tot ziens bij de 9e WIVAK Keetweek.

WIVAK ZOEKT BESTUURSLEDEN
De organisatie van een activiteitenweek voor ruim 100 kinderen
heeft naast de dagcommissies ook een bestuur nodig voor de
algemene zaken. Van de vijf huidige bestuursleden gaan er 2 na dit
jaar stoppen.
We zijn dan ook op zoek naar opvolging! Vele handen maken licht
werk, dus lijkt het je wat, spreek dan gerust iemand van het huidige
bestuur (Rob Loeffen, Esther van Ooijen, Marc Kouwenberg, Katja
Kruetz en John Hoeks) aan tijdens de komende keetweek.
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VIERDAAGSE WANDELAARS GENIETEN VAN DE
MOOIE TOCHTEN
Tijdens de 45ste avondwandelvierdaagse van Wintelre hebben wij
als organisatie veel complimenten in ontvangst mogen nemen voor
de mooie wandelroutes die wij als Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre hebben uitgezet. Dank je wel.
Omgekeerd is de organisatie trots op alle wandelaars die hebben
deelgenomen aan de 45ste wandelvierdaagse van Wintelre.
Allemaal proficiat met de mooie medaille. Wij hopen dat de winnaars
van onze vierdaagse korfbalvereniging Winty, KBO en De Kleppers
anderen weten te stimuleren om volgend jaar ook deel te nemen. De
totale uitslagen van de 45ste Avondwandelvierdaagse zijn als volgt;

KUNST IN UITVOERING OP BRABANTSE
KEMPENFESTIVAL IN EERSEL
Op zondag 30 juni wordt de Markt in Eersel voor één dag
omgetoverd tot hét kunstpodium van de Brabantse Kempen. Tijdens
het Brabantse Kempenfestival, dat die dag tussen 11.00 en 17.00
uur in Eersel plaatsvindt, vertonen maar liefst 20 portrettekenaars,
beeldhouwers, schilders en muzikanten hun kunsten aan de
bezoekers. Doel van het festival is om inwoners bewust te maken
van de bijzondere producten en activiteiten die dichtbij huis te
verkrijgen of te doen zijn. Kinderen hoeven zich op het festival niet te
vervelen. Terwijl hun ouders genieten van lekkere streekhapjes en –
drankjes op het boomstammenterras leven zij zich uit met diverse
doe-activiteiten.
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De 15 km werd dus gewonnen door De Kleppers met het hoogste
aantal punten van alle deelnemende groepen 128pnt. De 10 km
werd overduidelijk gewonnen door de Bond van Ouderen met
122.7pnt. Groep 8 van de Distelboom werd met 105.3pnt keurig
tweede en De Huifnarren werden met 100pnt derde.
Op de 5km ging zowel de eerste als tweede prijs naar
korfbalvereniging Winty. Winty E + D mocht de wisselbeker
geschonken door COOP in ontvangst nemen met 126pnt. Winty F +
Welpjes werden tweede met 124.3pnt.
Van Alles Wa behaalde een derde plaats met 113.3pnt, KBO vierde
met 104.3pnt, Dees F1 vijfde met 102.3pnt, zesde DEES F2 met
95pnt en de families Strijbos en Voerman werden zevende met
86.3pnt. De aanmoedigingsprijs ging naar F 1 en F 2 van
voetbalvereniging DEES. Alle prijzen die zijn gevallen tijdens de
loterij zijn afgehaald en de organisatie bedankt Ans en Peter die het
mogelijk maakte dat wij zo’n leuke prijzen tot onze beschikking
hadden.
Stichting Avond Wandelvierdaagse Wintelre bedankt iedereen die
een bijdragen heeft geleverd aan de 45ste vierdaagse en hoopt dat
jullie allemaal van 1 t/m 4 juli 2014 van de partij zijn.
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AGENDA
Juni
30 t/m 6 juli
Juli
12-13-14 juli
Augustus
3
5
7
9
10
11
11
17
18
21
24

AGENDA
Vakantieweek JOC

Dorpszeskamp

Hollandse-avond in en om de gildelocatie
Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoetocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Dorpstennistoernooi tgv 30 jaar de Meppers.
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

September
3
8
9
14
16 t/m 20
19
24

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Cursus Reanimeren/AED EHBO Vereniging

Oktober
9
19
20
21

EHBO Algemene ledenvergadering
Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
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November
10
19
24

Willibrordusdag
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.

December
14/15
18
21
21
26
29
31

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
19
April
11/12 /13

Mei
25

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.

Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.

Juni
14

ELErally

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.
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Oud papier hier…
Zat 13 juli:
Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

papier brengen van 9.00-11.00 uur
(ivm vakantie gewisseld met juni)
papier brengen van 9.00-11.00 uur.
papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00 uur
papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00

Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
28 juni 2013
26 juli 2013
30 augustus 2013
27 september 2013
25 oktober 2013

SINT JORIS
Verpleegkundig spreekuur vinden plaats iedere maandagochtend
plaats met uitzondering van de schoolvakanties.
In de Rosdoek van 10.00 tot 11.00 uur
In Kempkeshof van 11.00 tot 12.00 uur
Adres: Hofpad1, 5512 AC Vessem. Tel: 0499-577457 (Kies 2)
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