TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 8 – Week 16 (20 april)

-

Met in deze uitgave onder meer:
*Koninginnedag
*Rode Kruis zoekt collectanten
* Veel verenigingsnieuws

-

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. 9) verschijnt in week 18 (4 mei)
-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 26 april 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
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 20 EN
21 APRIL
Zaterdag 19.00 uur [ gemengd koor]
Overleden ouders Coppelmans - Kroot
Overleden familie v.d. Ven - Soetens
Alida Oorthuizen - v.d. Meij [namens buurtvereniging "De
Vreemdelingenhoek"]
Maria v.d. Broek - Coolen
Lies v. Aaken - Tholen
Herman Wilting [jgt]
Corrie Snelders - v. Selst
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 27 EN
28 APRIL
Zaterdag 19.00 uur Knegsel
Zondag 9.30 uur Vessem
Zondag 11.00 uur Wintelre 1e Communieviering [ KIWI]
Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]
Simon Kwinten
Maria v. Gerwen - Snelders [jgt]
Hans Wagemakers [namens buurtvereniging "Bijsterveld"]
Frans v.d. Ven [namens KBO Wintelre]
Francien Snelders - Couwenberg [ namens KBO]
Maria Snelders -v.d. Velden [ namens KBO]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Harry Kuijlaars [mnd] opa van Rinske en Cas
Karin de Fouw - v. Oort [ tante van Cas]
Martien Heijneman en Harrie v. Ham [ opa's van Bente v. Ham]
Corrie Snelders - v. Selst
Overleden Fam. van Ham -van de Ven
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Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
Op zondag 28 april in de eucharistieviering van 11.00 uur doen de
jongens en meisjes van groep vier hun eerste H. Communie.
We wensen iedereen een hele mooie viering en daarna een
gezellige dag.
Namens de parochie bedanken we de werkgroep die de
voorbereidingen heeft verzorgd.
In de meimaand nodigen we iedereen uit voor het bidden van het
rozenhoedje voor de H. mis op donderdagmorgen.
In de meimaand zal de siergroep extra aandacht schenken aan de
versiering bij het Maria-altaar.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

15 KANJERS
Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. 15 kinderen
ontvangen op 28 april om 11.00uur hun eerste communie.
Tijdens de afgelopen maanden hebben ze op de kindermiddagen
geluisterd, gekeken, gepraat, gelezen, geschreven, gekleurd,
geknutseld en gezongen. Thuis hebben ze goed in de map gewerkt
en heel veel in de kinderbijbel gelezen.
Kortom, ze zijn heel goed voorbereid en willen dat ook laten zien.
Kom dus allemaal kijken en luisteren.
Wij wensen iedereen een fijne viering en een gezellige dag.
Werkgroep Eerste Communie en kindergezinsvieringen.
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AAN ALLE DAMES VAN WINTELRE
Wij zijn een enthousiaste groep vrouw en in de leeftijd van ± 40jr
–65jr die elke w eek op w oensdagavond tussen20.30u en
21.30u, op een fijne manier samen sporten.
We krijgen les van Maria Klessens die er voor zorgt dat al onze
spieren aan de beurt komen. Elke w eek geeft Maria gevarieerd
les, zodat het nooit saai of voorspelbaar w ordt.
Een dergelijk avond ziet er als volgt uit; w e beginnen met w at
oefeningen om onze spieren w at w arm te krijgen.
Vervolgens gaan w e onze arm- been en buikspieren tergen w ant
het is natuurlijk w el de bedoeling dat w e ons w at soepeler gaan
bew egen. Deze spieroefeningen doet ieder naar haar kunnen. Het
is geen moeten maar het is de bedoeling dat eenieder doet w at zij
kan en/of w il.
Na deze ‘ zw are’ inspanningen eindigen w e met een spel, w aarna
w e moe maar meestal erg voldaan, naar huis keren.
Voor w at betreft de kosten hoeft u het niet te laten deze zijn
slechts € 7,- per maand (€ 70,-- per jaar).
Dus w ie een keer vrijblijvend w il komen meedoen: 17 april
houden
w e een open les!!!
Tot ziens op onze fitgymclub!!!
oor het dorpse karakter.

GILDE NIEUWS
Op zondag 21 april is er zijner schiet en jeu de boule wedstrijden bij
het gilde in Wintelre
Men kan hieraan deelnemen en proberen een van de prachtige
prijzen te veroveren of men kan zijn geluk beproeven bij de loterij.
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Wil je een keer kennis maken met het gilde dan heb je nu de kans.
Het begint om 13:00 uur en vind plaats op ons schietterrein.
De afdeling Joris Thuis Vessem de Kempen is op zoek
naar een enthousiaste en zelfstandig werkende

Verpleegkundige in de Wijk
(Uren in overleg / vacaturenummer 13.07)
Jouw nieuwe baan in het kort
In de functie van Verpleegkundige in de wijk kan je voor alle soorten
diensten worden ingezet en heb je als primaire taak het verplegen
en verzorgen van cliënten.
Je komt te werken in een zelfsturend team dat verantwoordelijk is
voor de planning, kwaliteit, aanname en scholing van personeel.
Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de aanname en
verdeling van cliënten. Het team bepaalt haar eigen doelen en
werkwijzen binnen het strategisch kader van Joris Zorg waardoor het
werkplezier groot is. Joris Thuis staat voor het leveren van
hoogwaardige zorg. De cliënttevredenheid is zeer groot.
Heb jij wat wij zoeken?
- Je hebt minimaal een afgeronde (of bijna afgeronde) opleiding
Verpleegkundige niveau 4;
- Je ziet jezelf als zorgprofessional en voelt je verantwoordelijk voor
je eigen deskundigheid;
- Je staat stevig in je schoenen en kan met ad hoc situaties omgaan;
- Je voelt je thuis in een organisatie waar hoge zelfstandigheid
gevraagd wordt en kunt intensief samenwerken in een klein team
met een zelfregelend karakter;
- Je bent creatief en hebt een oplossingsgerichte werkhouding;
- Je hebt een flexibele werkhouding en bent als verpleegkundige in
staat zelfstandig bereikbaarheidsdiensten te werken;
Hebben wij wat jij zoekt?
- Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd
van twee maanden;
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- Salaris Verpleegkundige in de wijk: CAO VVT (FWG 45, max
€ 2901,30);
- Werktijden in samenspraak met je collegae;
- Voor starters bieden we begeleiding om het werkveld te betreden;
- Een organisatie waarin je de meeste beslissingen zelf kunt nemen
door het zelfregelende karakter;
- Invloed op jouw eigen ontwikkeling door scholing, cursussen en
symposia;
- Dorpse en eigentijdse werkomgeving;
Ben je geïnteresseerd?
Mail je sollicitatie met C.V. onder vermelding van vacaturenummer
13.07 voor 10 april 2013 naar de afdeling P&O: werken@joriszorg.nl.
Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met
Yolande Vercammen (manager) via telefoonnummer 06-33 34 68 44
of team Vessem de Kempen via telefoonnummer 0499-577457
(optie 2).

MOOI VOOR JOU IS KLAAR VOOR DE LENTE!
Het mooie w eer is in aantocht en w ie w il er dan niet schitteren
met mooi verzorgde handen en voeten!
Mooi voor Jou verzorgd soak off gellak op zow el handen en
voeten, combineer dit bijvoorbeeld met een uitgebreide manicure
of een heerlijke voetmassage om het geheel compleet te maken.
Soak off gellak blijft 3 tot 4 w eken perfect zitten en je kunt toch
je dagelijkse w erkzaamheden prima blijven uitvoeren!
Ook ideaal voor nagelbijters, mensen met slappe, broze of
splijtende nagels! Uw handen en nagels knappen er zichtbaar van
op.
Neem eens een kijkje op de nieuw e w ebsite
w w w .mooivoorjou.simpsite.nl of bel voor een afspraak op
040-8421450 (afspraken zijn zow el overdag als in de avonduren
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mogelijk).
Tot ziens bij Mooi voor Jou!

INSCHRIJVING AUDITIES ZANGERS EN
DANSERS NEDERPOP 2014
Na het grote succes van het Eurovisiesongfestival ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan van de Rabobank, nu alweer 5 jaar
geleden, hebben Fanfare Sint Willibrordus uit Wintelre en Harmonie
St. Cecilia wederom de handen in elkaar geslagen voor een nieuw
spektakel: Nederpop2014. De officiële aftrap van dit project zal
plaatsvinden op het Pinksterconcert op 20 mei a.s. in de bossen van
Oerle, waar beide muziekkorpsen alvast een voorproefje zullen
geven.
Nederpop.
Onder Nederpop vallen alle liedjes die op Nederlandse bodem
ontstaan zijn:
Van BZN tot Golden Earring, van George Baker tot Ilse de Lange,
van Acda en de Munnick tot Anouk, van Guus Meeuwis tot Kane of
Direct.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de stemlijst, waarmee
alle inwoners hun eigen top 10 kenbaar kunnen maken. Dat wordt
uiteindelijk de basis voor de Top 40, welke we in April 2014 zullen
uitvoeren.
Auditie.
Voor deze grote show zijn we op zoek naar zang en danstalenten.
Uit ervaring weten we dat beide dorpen veel van deze talenten
herbergen en we nodigen je hierbij dan ook uit om in te schrijven.
Onder leiding van ervaren zang- en danscoaches worden jullie
begeleid om uiteindelijk te kunnen schitteren op dit evenement voor,
door en met het hele dorp.
7

Inschrijven
Inschrijving staat open voor alle inwoners uit beide dorpen, en allen
die een directe verbinding hebben met Oerle of Wintelre.
Lijkt het je leuk, en wil je onderdeel zijn van een mooi team?
Schrijf je in op auditie@nederpop2014.nl. en stuur een korte mail
met je gegevens en een foto. Wij nodigen je dan uit voor de
auditierondes.
Ons doel is om er voor beide dorpen weer een ware happening van
te maken. Zing, dans en feest met ons mee, en geef je op!
Team Nederpop2014

HELP AFDELING DE ZALIGHEDEN VAN HET
NEDERLANDSE RODE KRUIS,
WORD COLLECTANT!
In de kern Reusel en in de gemeenten Bladel, Bergeijk en Eersel
is afdeling De Zaligheden op zoek naar collectanten, die in de
nationale collecteweek van 9 t/m 15 juni met de collectebus
langs de huizen gaan om geld in te zamelen. Met 1 tot 2 uurtjes
tijd kunt u iets betekenen voor het goede doel.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de
collectecoördinator mevrouw
M. Heesbeen-Swanenberg, telefoonnummer: 0497- 386797 of mail
naar heesbeen-swanenberg@planet.nl .
Afdeling De Zaligheden telt ruim 100 vrijwilligers die zich inzetten op
het gebied van de noodhulp en de sociale hulp. Voorbeelden zijn:
onze welfare / activiteiten groepen, busreis en bijzondere vakanties,
waar mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, genieten
van een onbezorgde week. Uiteraard is voor deze activiteiten veel
geld nodig.
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De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan het Rode
Kruis, afdeling De Zaligheden. Met deze gelden worden de
activiteiten van de afdeling bekostigd.

INSCHRIJVEN DEELNEMERS WIVAK
KEETWEEK 2013
Op 5, 7 en 9 augustus organiseren we de 9e WIVAK keetweek. Het
thema is ; Wivak in de oertijd.
Het voorlopige programma is;
Maandag 5 augustus
12.00-17.00 uur
Zeskamp
Woensdag 7 augustus
9.15-16.00 uur
Bivakdag
Vrijdag 9 augustus
13.00-20.30 uur
Keetdag
Inmiddels zijn de inschrijfformulieren uitgedeeld. Iedereen uit
Wintelre in de leeftijd van basisschool groep 3 t/m 8 mag meedoen.
Inschrijven kan uiterlijk tot en met woensdag 24 april.
Geen inschrijfformulier ontvangen?? Meld u dan bij iemand van het
bestuur.
INSCHRIJVEN VRIJWILLIGERS WIVAK KEETWEEK 2013
Zonder vrijwilligers kunnen wij natuurlijk geen WIVAK Keetweek
organiseren. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor;
groepsleiding (vanaf 18 jaar), spelleiding, catering, opbouwen en
opruimen.
Ook kan de maatschappelijke stage van het Sondervick bij de
WIVAK gevolgd worden. Voor andere scholen moet je dit zelf even
navragen.
Iedereen (vader, moeder, opa, oma, oom, tante, neef, nicht,
oppas, buurman, buurvrouw) vanaf 13 jaar is van harte
welkom als vrijwilliger.
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Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar
huis gekregen hebben, of door bijgaand formulier in te vullen en
voor 24 april in te leveren bij iemand van het bestuur.
Graag tot ziens bij de 8e WIVAK Keetweek,
Rob Loeffen, Kloosterstraat 47
Mark Kouwenberg, Bijsterveld 6
Katja de Bresser, Akkerweg 18
Esther van Oijen, Kerkstraat 19
John Hoeks, Engelenburg 9

INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGER
WIVAK 2013
Ja, ik …..……………………………………………………(naam)
…………………………………………………….….(adres)
……………………… ………………………………(tel.nr.)
……………………… ………………………………(e-mail)
wil helpen op;
0 maandag 5 augustus
0 woensdag 7 augustus
0 vrijdag 9 augustus
wil helpen als/bij;
0 Groepsleiding
0 Spelleiding
0 Catering
0 Opbouwen (indien nodig)
0 Opruimen
Maatschappelijke stage;
0 Ja, ik zit in klas ………….
0 Nee
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(meer info op www.wintelre.info bij WIVAK nieuws)
Let op: in tegenstelling tot wat op het inschrijfformulier staat
kunnen we ook groepsleiding op vrijdag gebruiken!
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K.O.K. NIEUWS

KONINGINNEDAG 2013.

Dit jaar is er een bijzondere Koninginnedag, namelijk de
troonswisseling.
Het K.O.K. wil jullie informeren over 30 april 2013.
In Wintelre zullen wij geen ander programma draaien dan in de
voorgaande jaren, dit betekend dat er in de middag een fietstocht is
met vertrek en terugkomst bij de Rosdoek.
Ongeveer halverwege is een pauze voor verzorging van de
inwendige mens. Inschrijven is mogelijk tussen 12.30 en 13.30 uur in
de MFA De Rosdoek. Voor kinderen in de leeftijdscategorie tot en
met de basisschool is het gratis, voor de overige deelnemers vragen
wij een bijdrage van € 1,50 per persoon. Uiteraard zijn er weer leuke
geldprijzen te winnen in twee categorieën namelijk groepen t/m 4
personen en 5 of meer personen.
Graag tot ziens op 30 april

HUISWERKBEGELEIDING & EXAMENTRAINING
Heb jij moeite met de volgende vakken? Of wil je juist net een punt
hoger halen op je examen?!
Economie - Administratie / M&O - Duits - Wiskunde
Nederlands (VMBO)
En zit je op het VMBO of op de HAVO, ik kan je helpen!!
Over enkele maanden komen de examens eraan, samen kunnen we
naar een goed resultaat op het examen toe werken.
Niet alleen examentraining maar ook huiswerkbegeleiding om net
dat puntje extra te halen, om over te gaan naar het volgende
leerjaar?!
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Heb je interesse neem dan even telefonisch contact op!
06-31959362
Chloe Verheij. Studente lerarenopleiding economie

EEN TEEK? PAK ‘M BEET
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als
de teek lang vastgebeten in uw huid zit. Er zijn eenvoudige
maatregelen om dat te voorkomen.
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen
bladeren en in hoog gras en struikgew as. Ze lijken op kleine
platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lymebacterie die de ziekte van Lyme kan 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 chronische
klachten veroorzaken aan hart, zenuw stelsel, gew richten en huid.
De GGD Brabant -Zuidoost adviseert om altijd goed t e controleren
op teken, als u in de natuur bent gew eest. Vindt u een teek? Dan
kunt u die eenvoudig zelf verw ijderen met een pincet of
tekentang. Ontsmet daarna het beetw ondje en noteer w anneer
en w aar u op de huid gebeten bent.
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team
Infectieziekten via telefoonnummer
088 0031 333 of mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer
informatie vindt u op de w ebsite van de GGD Brabant -Zuidoost,
w w w .ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, w w w .rivm.nl/tekenbeet.

CHANT’OERS IN CONCERT!
13

Op zondag 21 april geeft Chant’ Oers een concert samen met het
Deurnes Mannenkoor.
Naast optredens van beide koren apart staat er ook een
spetterend gezamenlijk nummer op het programma. Het begint
om 14.00 uur in Dorpscentrum d’ Ouw School in Oerle en duurt
tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis.

NIEUWSBRIEF#8
BIBLIOTHEEKNIEUWS
NIEUW EXPERIMENT IN HET DORP!!!!

De bibliotheekcommissie heeft samen met haar vrijwilligers
besloten een nieuw experiment te starten. We stellen voor een
tijdschriftenruil te beginnen. Dit houdt in dat we alle
dorpsgenoten vragen gelezen tijdschriften in te leveren bij de
bibliotheek. Iedereen die daarvoor interesse heeft, kan
tijdschriften lenen. Na lezing worden de tijdschriften
teruggebracht. Zo kan er een permanente ruil van tijdschriften tot
stand gebracht worden. Iedereen kan natuurlijk op zoek gaan
naar een vertrouwd tijdschrift maar het zou ook een uitdaging
kunnen zijn iets anders te lezen dan je gewend bent. Als er te
veel dezelfde tijdschriften worden gebracht, behoudt de
bibliotheekcommissie zich het recht om een schifting aan te
brengen en de tijdschriften die er teveel zijn op te ruimen. We
stellen voor om niet meer dan 10 tijdschriften tegelijkertijd in te
leveren en ook niet meer dan 10 mee naar huis te nemen. In de
bibliotheek staat een mand waarin de tijdschriften verzameld
worden. Het inleveren en meenemen van tijdschriften kan alleen
op openingstijden van de bibliotheek. Het inleveren kan beginnen
vanaf aanstaande dinsdag. Veel leesplezier!!
Openingstijden van de Bibliotheek
op Kempkeshof zijn:
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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
VERKEERSHINDER EVERSTRAATJE
I.v.m. het herstraten van het Everstraatje wordt deze weg afgesloten.
De werkzaamheden zijn gepland van 15 april tot 3 mei.
PARKEER BELEIDSPLAN GEMEENTE E E R S E L
De gemeente gaat voor alle kernen een nieuw Parkeerbeleidsplan
ontwikkelen. Dit mede n.a.v. diverse klachten van inwoners. Ook
wordt gekeken naar de verkeersveiligheid wat betreft parkeren,
huidige parkeernormen en het voorkomen van blokkering van straten
(bij onjuist parkeren) voor hulpdiensten.
Inwoners van Wintelre hebben bij de gemeente de volgende
klachten gemeld:
 Doorgang op de Korenbloemlaan wordt geblokkeerd doordat aan
weerszijde wordt geparkeerd.
 Er wordt geparkeerd op het voetpad op de Kerkstraat en
Kempkesveld.
Of dit veroorzaakt wordt door te weinig parkeerruimte of door niet
juist parkeren is niet aangegeven.
Als het veroorzaakt wordt door niet juist / fout parkeren kunnen we
daar zelf iets aan doen door op de juiste manier te parkeren en er
rekening mee houden dat de voertuigen van de hulpdiensten vaak
breder zijn dan een personenauto.
Als er te weinig parkeerruimte is kunt u dat op woensdagavond 24
april van 18.00 – 20.00 uur, tijdens de inloopavond op het
gemeentehuis, kenbaar maken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
die inloopavond te bezoeken kunt u het ook doorgeven aan een van
de leden van Werkgroep Verkeer van Leefbaar Wintelre.
Jan Coppelmans, Oostelbeersedijk 20
tel: 013 5141623
Karin van Esch-Dijkmans, Groenstraat 2A, tel: 040-2052532
Jan Heuveling, Margrietlaan 11 ,
tel: 040-2052151
Henk van der Heijden, Willibrordusstraat 4, tel: 040-2051858
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Indien u klachten heeft over het wegdek / voetpaden gelieve dit te
melden via de Meld- en Herstel knop op de website van de
gemeente Eersel. Telefonisch kan ook tijdens kantooruren via het
nummer: 0497 - 531300
Leefbaar Wintelre, Tel : 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

STG JEUGDBELANGEN / JONG NEDERLAND
50 JAAR!!
REUNIE
Ben je oud-leiding of oud-stichtingslid? Dan heb je als het goed
is een uitnodiging ontvangen voor de reünie op zaterdag 24
augustus 2013.Mogelijk hebben we niet alle correcte adressen
achterhaald. Dus mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben
dan is dat een foutje en ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Meld je aan via jnwintelre@gmail.com of bel naar Lia
Lemmens 040-2052484. De kosten bedragen 10 euro per
persoon. De aanmeldtermijn is verlengd naar 15 mei.
SPELENDAG
Op zondag 18 augustus 2013 is er een spelendag voor
kinderen t/m de 3 e klas van de middelbare school. Formulieren
zijn via school uitgedeeld of thuis bezorgd. Mocht je het niet
ontvangen hebben dan kun je het formulier downloaden via
Wintelre.info onder het kopje Vereniging & Stichting bij Stg.
Jeugdbelangen / Jong Nederland. Zie ook op de site voor
overige info. We verlengen de inschrijftermijn tot 23 april.
Doe mee!!!
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Kennismaken met TV De Meppers
Er zijn verschillende manieren om kennis te maken met TV De
Meppers. Afgelopen weken hebben we samen met de KNLTB Open
Tennisdagen georganiseerd. Maar het is ook mogelijk om eens te
gaan tennissen met een ervaren Meppers-lid. Dit kan via de
introducé-regeling die wij hebben.
Ook is het mogelijk om éénmalig een gratis vijfrittenkaart te krijgen,
zodat je meerdere keren kunt gaan tennissen, om te kijken of dit een
sport voor jou is.
Wil je alleen maar in de zomermaanden (juni t/m september) spelen,
dan hebben we daar het zomerlidmaatschap voor. Ook goed te
combineren met andere buitensporten zoals voetbal en korfbal
omdat in deze periode deze sporten vaak stil liggen.
Natuurlijk kun je ook gewoon lid worden. We hebben een zeer lage
contributie voor een heel jaar want tennissen is een sport die
iedereen moet kunnen beoefenen en daarom houden wij de tarieven
laag. Ook ten opzichte van veel andere tennisverenigingen in de
omgeving is onze contributie laag. De contributie voor 2013
bedraagt:
 senioren
€ 80,00
 junioren 13 t/m 16 jaar
€ 35,00
 junioren t/m 12 jaar
€ 27,50
17




€ 35,00
€ 15,00

zomerlidmaatschap senioren
zomerlidmaatschap jeugd

Om dat we dit jaar 30 jaar bestaan hebben wen een jubileumactie:
Ieder tennislid dat een senior jaarlid aanbrengt in ons jubileumjaar
krijgt een vergoeding van € 30,00.
Ieder tennislid dat een junior jaarlid aanbrengt in ons jubileumjaar
krijgt een vergoeding van € 10,00.

Interne competitie
Komend weekend is het alweer inhaalweekend voor ronde 1 van de
interne competitie. In het weekend van 3 mei starten we alweer met
ronde 2. Leden die niet meegedaan hebben aan ronde 1, kunnen
zich nog tot aanstaande zondag 21 april aanmelden voor ronde 2.
We spelen heren enkele en dubbel, dames enkel en dubbel en niet
te vergeten de mix.

TE KOOP
Kawasaki EN 500 VULCAN 1998 24000km diverse acc. o.a.
topkoffer ,windscherm, sissybar.
Wegens einde motorhobby € 1650,-.
Gazelle Maxinette lage instapfiets 3 versnellingen, trommelremmen,
nieuwste type, heeft geen 500 km gelopen.
Nieuwprijs € 700,-, nu omdat hij overbodig is geworden € 295,-.
Voor inl. en afspraak bel: 040-2052017

PLANTENBEURS
Zaterdag 27 april is er weer een plantenbeurs bij Net en Jan
Klessens op het Kekkeneind 8 in Wintelre.
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Vanaf 13.30 uur zijn er mooie planten en plantjes te koop voor een
leuk prijsje.
Advies voor het verzorgen ervan krijg je er gratis bij.
Natuurlijk kan je dan ook de mooie tuin bezichtigen een kopje koffie
drinken met een stukje cake erbij en een praatje maken.
Deze plantenbeurs wordt georganiseerd door KVO Wintelre en is
voor iedereen toegankelijk.
Graag tot dan.

LEDEN VAN DE KVO
Dinsdag 23 april: Voorjaarsbijeenkomst.
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek.
We hebben dit jaar Tottumet uitgenodigd om de avond te verzorgen.
Tottumet bestaat uit 20 mensen die samen voor een leuke show
zorgen.
Ze brengen liedjes op een ludieke wijze in een modern jasje.
Het beloofd een gezellige avond te worden en voor een hapje en
drankje wordt gezorgd.
Zaterdag 27 april: Plantenbeurs.
Aanvang 13.30 uur bij Net Klessens op Kekkeneind 8.
Iedereen die stekjes heeft deze graag 14 dagen voor de beurs
opgepot bij Net brengen.
Op zaterdag staat de koffie met een lekker stuk kruidkoek of cake
klaar.
Dinsdag 14 mei: Libellezomerweek
We gaan een dagje naar het Almeerderstrand waar we de
Libellebeurs gaan bezoeken.
Kosten: € 36,-- Dit bedrag komen we ophalen bij degene die zich
opgegeven hebben.
Meer informatie volgt in het het volgende Blaaike.
Woensdag 15 mei: Kringbedevaart
Aanvang 19.00 uur in de kerk van Meerveldhoven.
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We vertrekken om 18.00 uur op de fiets bij de kerk van Wintelre.
Leden die graag met de auto meegaan dit graag even contact
opnemen met Ans Smetsers.
Na afloop gaan we koffie drinken bij Oersgezellig.

Het bestuur

OPGELET!!!!!!!
Uw keuken nog niet aan vervanging toe, maar wel een deurtje, lade
of scharnier stuk.
Bel dan naar van de Ven Keukenmontage
040-2052717 of 06-5134 0992
Ook voor een nieuw kleurtje of een nieuw blad.
Voor meer informatie, neem contact op met bovenstaand
telefoonnummer
van de Ven Keukenmontage
Johan van de Ven
Molenweg 5

GEVONDEN
Vrijdag 12 april is rond het middaguur in de Akkerweg een blauwe
"turkensjaal" gevonden.
Deze is af te halen bij:
Familie van der Hamsvoort
Tel: 040-2051144

BESTE VETERANENSPORTERS.
Volgens traditie gaan we ook dit jaar weer op bedevaart naar de
Heilige Eik in Oirschot en wel op 9 mei (Hemelvaartsdag)
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We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Rosdoek en om 9.30 uur vanaf
Oostelbeers.
Daarna fietsen we gezamenlijk verder. Op de terugweg is er
koffie/thee met zelfgebakken appeltaart van de eigenaresse bij De
Nachtegaal in Oirschot.
Laat je even bij Mien weten als je hier mee naar toe gaat?
Tel: 205 2307.
Graag vóór 1 mei dit i.v.m. het doorgeven bij De
Nachtegaal.
Jeanne en Mien.

NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL

JOC Avonden
Sinds het begin van dit seizoen houden we niet iedere week, maar
om de week JOC. De JOC avonden vinden in de even weken plaats,
maar afgelopen tijd is het soms wat anders gelopen i.v.m. toneel en
dergelijk. Vanaf nu loopt de planning weer zoals gebruikelijk, maar
voor de zekerheid staan hieronder de JOC avonden voor komende
weken vermeld, zodat iedereen weet wanneer ze bij De Rosdoek
moeten zijn!
20 april:
27 april:
4 mei:
11 mei:
19 mei:

JOC Avond
Geen JOC
JOC Avond, laatste dag om je op te
geven voor vakantieweek!
Geen JOC
Thema avond!!

Thema-avond organiseren
Als je zin hebt samen met wat vrienden en de hulp van de JOC een
leuke thema-avond te organiseren, dan kan dat! Laat het ons weten
en we bouwen samen een groot feest!
JOC vakantieweek 2013
21

Zoals jullie in het vorige Blaaike hebben kunnen lezen is de
inschrijving voor de leukste week van het jaar weer van start
gegaan. In het midden van vorig Blaaike vond je het
inschrijfformulier. Vul deze snel in en lever het formulier in op een
van de JOC-avonden of bij De Rosdoek. De week wordt natuurlijk
het leukst als al je vrienden en vriendinnen ook meedoen, dus geef
je snel op! Inschrijven kan t/m 4 mei 2013.
Bestuurswissel en toekomst JOC
Vanaf 1 maart 2013 is Jacklien Quirijnen afgetreden als voorzitter en
heeft zij tevens het bestuur verlaten.
Sylke van der Velden neemt haar plaats als voorzitter over en het
bestuur wordt binnenkort aangevuld. Meer info volgt dus nog.
Daarnaast hebben wij met de leiding van de JOC al een aantal
vergaderingen gehad om te brainstormen over de toekomst van JOC
de Fakkel Wintelre. Hoe we het precies gaan vormgeven is nog niet
duidelijk, maar veranderingen die er (mogelijk) gaan komen zullen
ingaan vanaf het volgend seizoen (aug. 2013) en wij laten dit op tijd
aan jullie weten! Ideeën en tips zijn uiteraard altijd van harte welkom!
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).
Tot zaterdag!
JOC de Fakkel Wintelre

KONINGINNEDAG VOOR DE BASISSCHOOL
Het is bijna koninginnedag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren. Op dinsdag 30 april
worden de kinderen om 9.30u verwacht bij het gemeenschapshuis;
groep 1 en 2 binnen, groep 3 t/m 8 buiten.
Allemaal graag verkleed in rood – wit – blauw – oranje.
22

Om 12.00u is het voor groep 1/2 afgelopen en om 12.30u voor groep
3 t/m 8. Wij vinden het fijn als je van te voren opgeeft, dat kan bij
Loes Huijbers (Biemeren 2a) doormiddel van een briefje met naam
en groep van het kind in een envelop inclusief €1,50
deelneemkosten in de bus te doen.
Tot ziens!

Jong Nederland Jongens en Meisjes

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Mensen zijn net vogeltjes, toen de winterzon knipoogde en plaats
leek te maken voor de lente, werden de ‘schoefels, schuppen en
griesels,’ voor de dag gehaald om ijverig in de tuin te werken. Net
als de vele vogels die vlijtig met materiaal sjouwden om hun nesten
te bouwen. Maar toen hun nest bijna voltooid was en de zon zich
terugtrok, hield de aanhoudende kou hun paringsdrift tegen.
Of dat laatste ook gold voor ons mensen is niet te zeggen, feit is wel
dat wij door diezelfde kou naar binnen werden gedreven. Zittend
achter glas hebben wij klagend en mopperend het voorjaar
afgewacht. Sommige eksters bleven intussen maar bouwen aan hun
nest, zodat er enorme takkenbossen ontstonden in de nog kale
bomen.
Maar eindelijk daar is hij dan; de langverwachte lente. Nu kunnen de
fietsen weer van stal en de wandelschoenen gepoetst. Als
teruggekeerde trekvogels waaieren we uit over het land. Buurtend
als tjilpende mussen nemen we bezit van het buitengebied, nestelen
ons kwetterend op banken, boomstronken en zachte bermen. We
vallen op een leeg terras neer als hongerige spreeuwen op een
kersenboom.
De natuur opent zich als een bloem en toont ons haar mooiste
kleuren.
Dat doet denken aan de versregels van een andere Bloem; [of was
het van Eeden?]
Eindelijk is het voorjaar dan gekomen
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De warme zon wringt zacht de knoppen los
De lente luwt door het zonnig bos
En vult mijn hoofd met duizend zoete dromen.
Want anders dan vogeltjes kunnen wij mensen dromen. Dromen
over een lange tijd die achter ons ligt, over vandaag en over een
zonnige toekomst. Droom ze.
Omdat de groep erg klein was hebben onze volksdansers voor hun
optreden op de jaarlijkse culturele dag van kring de Kempen, een
beroep moeten doen op enkele dansers uit Veldhoven. Dansen lijkt
niet meer ‘in’ te zijn. Maar het was heerlijk om te zien hoeveel
‘ouderen’ afgelopen weekend genoten van een samenzijn met
muziek en beweging.
Dansen is een mooie, gezellige manier van ontspannen en
bewegen.
Op 24 juni organiseert de KBO een dagreis voor minder validen. De
liftbus is toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Partners en
begeleiders mogen natuurlijk ook mee, maar ook mensen die met
een gewone reis niet goed genoeg uit de voeten kunnen zijn welkom
zolang er plaats is. De kosten zijn € 54,- per persoon.
Diegenen die interesse hebben in deze tocht met de liftbus kunnen
dit laten weten aan Jan v.d.Ven. tel. 2052869.
Wel voor eind april opgeven.
Op 16 mei vindt de jaarlijkse kringbedevaart plaats in
Meerveldhoven. Deze bedevaart wordt extra aan onze leden
aanbevolen, temeer daar het dan voor de vijftigste keer is.
Hopelijk zijn alle afdelingen [en hun vaandels] van KBO kring De
Kempen aanwezig.
Om 10.30 wordt men verwacht voor de H.Mis met aansluitend een
grootse Maria hulde.
Op donderdag 25 april gaan we weer wandelen. Om twee uur bij de
Mariakapel.
Elke week in de Rosdoek;
Maandagmorgen om 9.30 uur koersbal
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Maandagmiddag om 13.45 uur volksdansen.
Maandagmiddag om 15.00 uur ouderengym.
Activiteiten in Kempkeshof;
Iedere woensdagmiddag om 13.30 kaarten. [er is nog plaats vrij,
rikken en jokeren]
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst;
Cees van de Sande 040 - 2051829
Wel graag een dag van te voren bellen.

AGENDA
April
21
22

AGENDA

27
28

Vleesw edstrijd WINTELRE 13:00 u
Mega Muziek Manifestatie Fanfare/Drumband
en basisschool
Lezing "De familie van Herk" door Ger de
Wind. (Jacobushoeve Vessem)
Discoavond met DJ Jelle (D’n Babbel)
Eerste Communie

Mei
2
3
5
5
9 en 12 mei
11
13
21
25
31

DEES finale toepen seizoen 2012-2013
Verbroedering Kapel Zand-Oerle
DEES afsluiting seizoen 2012-2013
Wenterselse Mert
DEES Hemelvaartstoernooi
DEES vrijwilligersavond
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Ouderavond Eerste Communie
DEES mixed-toernooi
Vrijwilligersfeest Winty.

Juni
1
2

ELE-rally.
Rabobank fietstocht voor leden
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25

2
8
8
10

Gildefeest EERSEL
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
Rabobank ledenbijeenkomst

14-15-16
16
18 t/m 21
18
22
22
23
30 t/m 6 juli

Welons
Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
Avondw andelvierdaagse
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Buurtconcert Fanfare/Drumband in
Heiligenhoek
Pubquiz (d’n Babbel)
Kind/oudertoernooi De Meppers
Vakantieweek JOC

Juli
12-13-14 juli

Dorpszeskamp

Augustus
3
5
7
9
10
11
11
17
18
21
24
September
3
8
9
14

Hollandse-avond in en om de gildelocatie
Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoetocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Activiteit voor het gehele dorp - De Meppers
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
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16 t/m 20
19

Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

Oktober
19
20
21

Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

November
10
19
24

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

December
14/15
18
21
26
31

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
DEES kerstwandeling
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
19

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

April
11/12 /13

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

Oud papier hier…
Zat 11 mei:

papier ophalen met kraakpersw agens
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Zat

8 juni:

papier ophalen met kraakpersw agens
(ivm vakantie gew isseld met juli)
Zat 13 juli: papier brengen van 9.00 -11.00 uur
(ivm vakantie gew isseld met juni)
Zat 10 aug: papier brengen van 9.00 -11.00 uur.
Zat 14 sept: papier ophalen met kraakpersw agens
Zat 12 okt: papier brengen van 9.00 -11.00 uur
Zat 9 nov: papier ophalen met kraakpersw agens
Zat 14 dec: papier brengen van 9.00 -11.00
Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
26
31
28
26
30
27
25

april 2013
mei 2012
juni 2013
juli 2013
augustus 2013
september 2013
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)

Openingstijden van de bibliotheek op
Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
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