TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 9 – Week 18 ( 4 mei )

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Bedevaart Scherpenheuvel
* Voetballertjes gezocht!
* 1 jaar Hoeve “de Nachtegaal”

-

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. 10) verschijnt in week 20 ( 18 mei )
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 10 mei 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 4 EN 5
MEI
Zaterdag 19.00 uur
Tinus v. Mol [mnd]
Familie P. Senders- Bartels, Piet, Jo en Koos
Vader, moeder, Andrë en Zus Smetsers
Henk v.d. Sande
Cor v. Boxem
Jos v.d. Ven [jgt]
Pieta v.d. Ven - v. Hoof en Frans v.d. Ven
Wim v.d. Ven
Sjaak en Mina Tholen - Aarts
Jo Senders - v. Asten
Bart en Cisca Hermans [i.v.m. trouwdag]
Overleden ouders Bartels- de Vooght, Toos en Sjaak
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag Hemelvaartsdag
9.30 uur te Wintelre
9.30 uur te Knegsel
11.00 uur 1e Communieviering te Vessem

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 11 EN
12 MEI
Zaterdag 19.00 uur te Wintelre
Zondag 9.30 uur te Vessem
Zondag 11.00 uur 1e Communieviering te Knegsel

Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Tante Drieka Tholen [vanwege moederdag]
Toos Kapteijns - Bartels [namens K.B.O.] en Jan Kapteijns
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Harry Kuylaars [namens Z.L.T.O.]
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Giel v. Mol [verjaardag]
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Henk v. Ham
Wim Oosterbosch
Vader en moeder Mandus en Annie Klessens [namens kinderen en
kleinkinderen]
Vader en moeder Hoppenbrouwers- v.d. Sande en overleden familie
leden
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:
In de meimaand nodigen wij u uit voor het bidden van het
rozenhoedje op donderdagmorgen om 8.15 uur
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
Op zaterdag 15 juni 2013 houdt de Beerse Processie haar jaarlijkse
bedevaart naar onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
De reiskosten bedragen voor volwassenen € 17,50 per persoon en
voor kinderen tot 12 jaar € 11,00.
Als u belangstelling hebt om mee te gaan, kunt u zich opgeven tot
15 mei a.s. bij:
Sjaan Oosterbosch, Hemelrijksestraat 3, Telefoon 040- 2052164
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AAN DE MENSEN BOVEN 55+

VAKANTIESLUITING KANTOOR WINTELRE

Om onze biljartclub te versterken, zoeken wij mensen die graag
biljarten. Wij spelen competitie in de Kempische Recreanten Biljart
Bond.
We spelen libre en drie banden. Heb je interesse, meld je dan aan.
Dit kan door te bellen naar onze voorzitter Franz Kreuz, telefoon
0497-591788, bij geen gehoor 06-29381901, of naar de secretaris
van onze club, Wim Wilting, telefoon 040-2051695, bij geen gehoor
06-53419889. Ook kunt u binnen lopen in de zaal bij Kempkeshof.
Er wordt op donderdagmiddag competitie gespeeld in libre en op
maandagmiddag 3 banden.
Ook kunt u zich opgeven tijdens de oefenmiddagen en avonden op
dinsdagmiddag en avond, woensdagmiddag en avond en op
vrijdagmiddag en avond.
Het is een leuk tijdverdrijf en gezelligheid staat bij onze club hoog in
het vaandel.
Graag tot ziens bij BC Kempkeshof, Kerkstraat 14
Met vriendelijke groet.

Ons kantoor in Wintelre zal van maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei
gesloten zijn. Tijdens deze week kunt u voor onze normale
dienstverlening uitsluitend terecht op ons kantoor in Oerle van
maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.
De avondopenstelling in Oerle is op vrijdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.
Uiteraard blijven wij telefonisch tijdens kantooruren normaal
bereikbaar en zijn wij met onder andere internetbankieren en onze
geldautomaten ook buiten die tijden bereikbaar.

Rabobank Oerle-Wintelre
Willibrordusstraat 29, Wintelre
Zandoerleseweg 10, Oerle
Tel: 040 – 205 58 60

Franz Kreuz, voorzitter.
Wim Wilting, secretaris.

COLLECTE HARTSTICHTING
Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte.
Per dag zijn dat 107 mensen.
Iedereen kent dus wel iemand die te maken heeft met deze ziektes.
Een goede reden om te geven aan de Hartstichting !!!!
Dus zolang levens te vroeg stoppen blijven wij doorgaan.
De collecte in Wintelre heeft dit jaar € 1071,73 opgebracht.
Hiervoor namens de Hartstichting: Hartelijk bedankt.
Natuurlijk ook een bedankje aan onze collectanten!
Namens de Hartstichting,
Joke Hoeks

VOOR ALLE (BASIS)SCHOOLKINDEREN VAN
WINTELRE
Ben je op zoek naar een leuke sport en heb je altijd al een balletje
willen trappen? Kom dan eens meedoen met een jeugdtraining of
kijken bij een wedstrijd van voetbalclub DEES!
Je bent altijd welkom om vrijblijvend kennis te maken met onze club.
Dat geldt zowel voor meiden als jongens!
Misschien weet je nu al dat je graag wil voetballen. Meld je dan
z.s.m. aan als nieuw lid bij onze vereniging. Hiervoor kan je contact
opnemen met Hein van de Bosch (h.bosch31@chello.nl).
Tot gauw!
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LEDEN VAN DE KVO
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. De vertrek tijd is nog niet bekend. Deze laten
we zo snel mogelijk weten.
Woensdag 15 mei: Kringbedevaart
Aanvang 19.00 uur in de kerk van Meerveldhoven.
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 Oers gezellig.
Woensdag 29 mei: Bedevaart naar de Heilige Eik in Oirschot
Vertrek 9.00 uur splitsing Rouwven-Mostheuvel-Oirschotsedijk.
We fietsen over het fietspad door de Oirschotse Heide naar
Oirschot. Na afloop is er koffie in “de Nachtegaal”.
Het bestuur

“VRIENDJES EN VRIENDINNETJESTRAINING
VOETBALVERENIGING DEES”
Samen met je vriendje of vriendinnetje, die lid is van DEES, kan je
een keertje komen uitproberen hoe leuk voetbal kan zijn. Je bent van
harte welkom op sportpark de Meren, op zaterdagochtend 18 mei
van 10 tot 11 uur. Je mag dan meedoen met een voetbaltraining en
voetbalspelletjes. Alleen kijken mag natuurlijk ook.
Trek sportkleding aan en als je hebt ook voetbalschoenen. Heb je
geen voetbalschoenen, dan is dat geen probleem.
Voor alle kinderen, dus ook voor de leden, is er een kleine
verrassing!Kom je ook?!

LEKKERE GEROOKTE PALING

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mark Smits
(tel.nr. 06‐30098926)

Marc Walravens.
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Na mijn bedrijfsongeval heeft het even geduurd.
Nu ben ik zover hersteld dat ik de rookton op 11 mei nog eens vol
hang met paling.
Wie wil bestellen graag voor 8 mei een telefoontje naar 0651401052.
Prijs € 17.50 per pond.
Uw bestelling wordt thuis gebracht.
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Interne competitie ronde 2
Aanstaande vrijdag 3 mei start alweer ronde 2 van de interne
competitie. Dat betekent weer 8 weken lang spannende
tenniswedstrijden in de nieuwe poule indeling. Na deze acht weken
is het alweer vakantietijd. Ronde 3 start pas na Wintelre kermis.
Tiener tennis en disco
Op vrijdag 17 mei is er weer tiener tennis en disco. Dit keer
organiseert de tennisvereniging uit Westerhoven deze avond voor de
jeugdleden van het voorgezet onderwijs. Van 19.00-21.00uur wordt
er getennist en van 21.00-23.00uur is er een Disco met DJ. Maar
ook niet leden zijn van harte welkom om mee te doen! Dus nodig
ook de vrienden en vriendinnen uit om er een super gezellige avond
van te kunnen maken. Opgeven mag via: wtcjeugd@gmail.com.
Dorpentoss
Op zondag 19 mei (Pinksteren) is er weer een dorpentoss in
Knegsel. Opgeven bij de jeugdcommissie voor donderdag 16 mei.
Vertrek 9.30 uur bij het gemeenschapshuis.
KNLTB pasjes afhalen
De KNTLB pasje kunnen nog afgehaald worden bij Hans Vrijsen, De
Steenoven 6.
Accommodatie
Sinds eind 2010 zijn we met de gemeente in gesprek over het
(achterstallig) onderhoud van onze accommodatie en hebben we
actief deelgenomen aan de discussies omtrent de nieuwe sport- en
accommodatiebeleid van de gemeente. Met als resultaat dat de
baanverlichting nu tot de basisvoorziening behoort. De verwarming
in de kleedlokalen behoort nu ook tot de basisvoorziening, maar
helaas door de kredietcrisis heeft de gemeente geen geld
beschikbaar voor deze voorziening.
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Wel heeft de gemeente de buitenkant van de accommodatie
geschilderd wat behoort tot de basisvoorziening. Helaas behoren de
ramen en deuren van onze ontmoetingsruimte daar niet toe en deze
moeten we zelf schilderen. In 2013 zal het dak vernieuwd worden,
maar wij moeten zelf het gedeelte betalen boven onze
ontmoetingsruimte en boven ons keukentje. Vorig jaar heeft de
gemeente de vloer van onze tennismuur geheel vernieuwd en onze
vrijwilligers hebben de muur geplamuurd en geschilderd.
Ons jaarlijkse klusjesdag werd in het verleden slechts bezocht door
ongeveer 5 vrijwilligers. Sinds vorig jaar hebben we ons klusjesdag
aangemeld bij het Oranjefonds (NLdoet) en om in aanmerking te
komen voor een financiële vergoeding van het Oranjefonds moeten
we minstens 10 vrijwilligers hebben. Door hier specifiek aandacht
om te vragen op onze ledenvergadering is het ons gelukt om hiervan
een zeer productieve en gezellige dag te maken waarbij gemiddeld
20 vrijwilligers aanwezig waren. Heel hartelijk dank. Hierdoor hebben
we veel klusjes kunnen aanpakken.
We willen voor ons feestweekend in augustus nog de volgende
klusjes aanpakken:
 Grotere mededelingenbord buiten
 Mededelingenbord binnen ter vervanging van het schoolbord
 Aflakken kozijnen buiten
 Aflakken kozijnen binnen
 Bijwerken scheuren vloer ontmoetingsruimte
 Coating over de vloer ontmoetingsruimte/keuken
 Vervanging keukenblok
 Verwijderen barretje
 Luik (ter vervanging barretje) in keukenmuur
 Plafond keuken/ontmoetingsruimte wit maken
 Schilderen binnendeuren
 Verwarming kleedlokalen (tevens vervanging boiler door een
combi ketel) en vervanging verwarming ontmoetingsruimte
 Indeling/opruimen verwarmingslokaal
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WINTELRE ZINGT UNIEK IN ZIJN SOORT
Op zondag 1 september zal de kermisfeesttent t.o de kerk het decor
vormen van alweer de zesde editie van Wintelre Zingt. Het
gezamenlijk zingen van liedjes waarvan de teksten staan in de
unieke krant is en blijft de rode draad. Liedjes met een groot
herkenbaarheids gehalte hebben de voorkeur maar ook die minder
vanzelfsprekend zijn bevinden zich elk jaar wel op de elk jaar wel op
de songlist. Dit om te laten zien en horen dat Wintelre van elk lied
een meezingfeest weet te maken.
Uniek in zijn soort was vorig jaar de kop van een plaatselijk blad. In
onze eigen taal, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans of wat dan
ook het kan allemaal en we doen het allemaal. Heeft u een lied
waarvan je zegt dat is echt iets voor Wintelre Zingt of een lied wat
naar jouw mening niet mag ontbreken laat het ons weten met een
berichtje naar info@wintelrezingt.nl De liedjes commissie zal alle
aanmeldingen beoordelen om te komen met een songlist welke aan
de voorkant al zoiets heeft van daar moet ik bij zijn.
Een evenement als Wintelre Zingt is niet denkbaar zonder de
financiële ondersteuning van bedrijven. Gelukkig mogen we elk jaar
rekenen op de ondersteuning van vele Wintelrese bedrijven,
waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Sponsoring van Wintelre Zingt is o.a. mogelijk door een van de
meezing liederen te adopteren. Als het ware bent u dan de eigenaar
van het lied. Kan zijn dat een bedrijf zelf een lied heeft waarvan het
adoptiesponsor wil worden, ook dat behoort tot de mogelijkheden.
Als tegenprestatie zal uw bedrijfsnaam presentatie komen direct
onder de tekst van het lied in de meezingkrant. De meezingkrant
welke dit jaar huis aan huis zal worden verspreid in de gehele
gemeente Eersel, O.W. & Middelbeers, Oerle en Veldhoven dorp.
Naast adoptie sponsoring is er de mogelijkheid tot het plaatsten van
een advertentie in de meezingkrant. De organisatie van Wintelre
Zingt zal in de maand mei bij de bedrijven langs gaan.
Wij hopen op uw aller medewerking.

MERENWEG 1B 5513NZ WINTELRE
WWW.HOEVEDENACHTEGAAL.NL

OMDAT WIJ ALWEER ÉÉN JAAR OPEN ZIJN MET
ONS BOEDERIJTERRAS EN ZICHTSTAL,
ORGANISEREN WE OP ZONDAG 26 MEI EEN
GEZELLIGE MIDDAG WAAR IEDEREEN WELKOM
IS.
VANAF 12.00u. IS ER LIVE MUZIEK VAN EEN
ORKESTJE UIT ONS EIGEN WINTELRE.
GRAAG TOT ZIENS, FAM. HUIJBERS

Stichting Wintelre Zingt
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SPLINTERFESTIVAL 31E EDITIE

49E ELE RALLY 1 JUNI

10, 11 en 12 mei 2013 is het Middelbeerse Doornboomplein decor
voor alweer de 31ste editie van het Splinterfestival; een muzikaal,
cultureel festival voor jong en oud. Met een gevarieerd programma
met o.a. VOF de Kunst, Kraantje Pappie, De Kraaien, Lekke Band
en Navarone.

Inwoners van Wintelre,

Vrijdagavond wordt het festival afgetrapt met ClubSplinter. Op twee
podia zullen verschillende internationaal bekende artiesten hun
opwachting maken. Op de Roche mainstage verzorgen Kraantje
Pappie, The Flexican & MC Sef, Dem Slackers en Chili Con Fusion
de beats. In de Discontainer zullen El Pajaro, Ultimate Soul en Pulse
Zero hier zorg voor dragen.
Zaterdag begint de dag om 14:00 uur voor de kleinste splinterleden.
De tent is dan een grote speelplaats. Zo kunnen kinderen hier
proefjes doen, dansen in de kinderdisco of de
superheldenvoorstelling bijwonen en zelf een superheld worden.
S ’avonds start rockabillyband Bang Bang Bazooka, gevolgd door
De Kraaien. De knallende Feest- en rockcoverband, Lekke Band
sluit splinterzaterdag af. Voor dance liefhebbers is er op zaterdag de
Silent Disco DJ Battle. Welke DJ verdient jouw stem?
Zondag is een echte familiedag. Vanaf 12:00 uur is iedereen welkom
op de veelzijdige derde festivaldag. Met o.a. Splinter’s Got Talent,
muziek van Trashbeatz, Pyrates, Beef Jerkey, Navarone en
afwisselende activiteiten voor kinderen en volwassenen i.s.m. lokale
verenigingen en hobbyisten. Vanaf 18.00 uur sluiten VOF de Kunst
en Elvis Tributeband ‘Calling Elvis’ Splinterfestival 2013 in stijl af.
Informatie en V.V.K. adressen vind je op: www.splinterfestival.nl.

De ELE Rally begint voor Wintelre een bekend evenement te
worden. Ook voor dit jaar hebben we weer een vergunning gekregen
voor een klassementsproef in Wintelre.
Middels deze brief willen wij u verder informeren over de stand van
zaken.
De klassementsproef zal dit jaar twee keer verreden worden en wel
op zaterdag 1 juni tussen 16.00 uur en 21.00 uur.
Voor de klassementsproef worden tussen 15.00 en +/- 21.00 uur de
volgende wegen geheel of gedeeltelijk afgezet voor het doorgaande
verkeer: Koemeer, Koemeersdijk, Den Bijert, Mostheuvel,
Hemelrijksestraat, Smidspad, Margrietlaan, Kekkeneind, Merenweg,
Oude Bredasebaan, Veneind, Roestenberg, Groenstraat, Biemeren,
Molenweg en Everstraatje.
Wintelre blijft normaal bereikbaar via Slikdijk/Bijsterveld.
Door u nu al te informeren hopen wij dat u tijdig eventuele
maatregelen kunt treffen en dat u begrip kunt opbrengen voor dit
tijdelijk ongemak.
Als u meer informatie over de klassementsproef wilt hebben, kunt u
contact opnemen met Jan Leermakers, Mostheuvel 30, tel 0402051897.
Namens de organisatie van de 49e –ELE rally,
Jan Leermakers, Coördinator KP Wintelre

HULP IN DE HUISHOUDING GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar hulp in de huishouding.
Het is voor ongeveer 3 uur in de week.
Tijden en dagen zijn in overleg.
Met vriendelijke groet,
Fam. v. d. Bosch (0408426846)

13

14

STICHTING HARAPAN: acties voor renovatie
kindertehuis op Flores

OPROEP AAN ALLE WINTELRESE
VERENIGINGEN EN BUURTSCHAPPEN

Een van de speerpunten van Harapan is, in samenwerking met
Stichting Nativitas uit Horst, de ondersteuning van kindertehuizen op
Flores. Dit is een van de armste eilanden van Indonesië. In het
bijzonder wordt actie gevoerd voor het kindertehuis Nativitas in
Watublapi dat op korte termijn gerenoveerd moet worden.
De capaciteit van het huis in Watublapi is 40 kinderen. De
(pleeg)moeder woont samen met het kind in het tehuis. Daar leert zij
hoe ze kinderen moet verzorgen, hoe belangrijk hygiëne is, hoe
goed voedsel te bereiden, op welke manier ze ziektes als malaria,
polio, aids e.d. kan onderkennen en krijgt ze informatie over
geboortebeperking. Kind en (pleeg)moeder gaan zo snel als dat
mogelijk weer naar huis. Het tehuis in Watublapi is sterk verouderd:
er is o.a. een nieuw dak nodig, de slaapzalen, wc’s, waslokalen
alsmede de keuken voldoen absoluut niet meer aan de minimale
voorwaarden. In totaal is hier € 33.500,-- voor nodig. Een gedeelte
van het geld is er al, er is echter nog ruim € 10.000,-- tekort. De
organisatie Wilde Ganzen vermeerdert de opbrengsten van de
Harapan acties en die van Nativitas uit Horst met 55%.
Harapan wil zich inzetten om het resterende tekort € 6.535,-- nog dit
jaar bij elkaar te brengen.

Van 18 tot en met 21 juni organiseert Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre voor de 45ste keer haar
wandelevenement.
De organisatie wil dit jaar zoveel mogelijk Wintelrese verenigingen
en buurtschappen aan de start van de 45ste
avondwandelvierdaagse krijgen omdat je te voet door Wintelre meer
ziet dan wanneer je met een voertuig door ons mooie dorp scheurt.

Burgemeester Severijns startte de wijnactie
Door de verkoop van een fles wijn aan burgemeester R. Severijns
van Oirschot ging onlangs de Harapan wijnactie officieel van start.
Deze actie, verkoop van heerlijke Spaanse rode wijn voor
€ 5,-- is opgezet in samenwerking met de Plus supermarkt Erwin
Kenter uit Best. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de
inzet van de stichtingen Harapan en Nativitas. Theo Dinnissen,
voorzitter van Nativitas, nodigde hem uit om een keer mee te gaan
naar Flores om met eigen ogen te zien hoe hard de hulp daar nodig
is. De wijn kunt u bestellen bij Ellen van Aaken 040-2053114 of via
stharapan@hotmail.com . Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met: Jos van der Heijden 0499-373779.
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Als je samen met je eigen vereniging of buurtschap een ommetje
maakt door Wintelre zul je ontdekkingen doen die je wellicht allang
wist maar die je uit het oog bent verloren omdat je te weinig samen
op pad gaat. Te voet door Wintelre zie je nog veel meer dan
wanneer je er op uit trekt met de fiets of een ander vervoersmiddel.
In de volgende uitgave van ’t Blaaike verschijnt meer informatie over
de 45ste wandelvierdaagse van Wintelre. Maar bespreek uw
mogelijke deelname alvast met uw leden zodat je straks goed
vertegenwoordigd bent bij dit sportieve gebeuren.
Stichting Avondwandelvierdaagse hoopt dat u als Winterse
vereniging of buurtschap dit jaar de stoute schoenen eens aantrekt
en wenst u daarbij veel wandelplezier en veel gezonde boslucht.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.

TE KOOP
Trampoline (diameter 3,7 meter). Buizenframe en springdoek zijn
goed.
Voor meer informatie:

Bellen met 0622457439.
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NIEUWSBRIEF#9

De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
In het vorige Blaaike heb ik aangekondigd dat de bibliotheek wilde
beginnen met een tijdschriftenruil. Daartoe werd een oproep gedaan
om gelezen tijdschriften naar de bibliotheek te brengen. Inmiddels
hebben we een groot aantal tijdschriften op voorraad.
Ik zal er enkele noemen:
 Landleven, maandblad over buitenwonen en buitenleven
 Bloemschikken, kwartaalblad met informatie over
bloemschikkunst
 Seasons, ‘het dikste buitenleven lifestyle magazine van
Nederland’
 Vogels, maandblad over vogels en natuurbescherming
 De Gildetrom, kwartaalblad van de Noord-Brabantse
schuttersgilden
 360, tweewekelijks blad met het beste uit de internationale
pers
 Ons, maandblad voor senioren van de KBO
 Brabants Landschap, kwartaalblad over de Brabantse natuur,
flora en fauna
 HP/De Tijd, maandblad over politiek en cultuur
 Onze Taal, maandblad over de Nederlandse taal
 Fuchsiana, tweemaandelijks blad van de Nederlandse kring
van Fuchsiavrienden
De oproep om gelezen tijdschriften naar de bibliotheek te brengen
geldt overigens nog steeds!!
Op donderdagmiddag 25 april, ik was er toch, liep ik op Kempkeshof
bij de ‘dagbestedingsgroep’ binnen. Ik heb daar wat verteld over de
bibliotheek en voordat ik er erg in had, kon ik zomaar een drietal
boeken en een hoop tijdschriften kwijt, wel om te lenen natuurlijk.
Een mooi resultaat.
Veel leesplezier!
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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
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
13 mei besloten bijeenkomst, de verdere vergaderdata voor 2013
zijn op www.wintelre.info te vinden.
Leefbaar Wintelre, Tel: 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

DEES DAMES ZOEKT ENTHOUSIASTE COACH
Het dameselftal van voetbalvereniging DEES zoekt voor het nieuwe
seizoen een coach en/of een trainer. Het elftal bestaat uit 22 dames,
ze trainen op woensdagavond van 19.30 uur – 21.00 uur. De
wedstrijden worden op zondagochtend om 10.00 uur gespeeld. Het
dameselftal staat bekend om haar sportieve prestaties maar
tegelijkertijd is het ook het gezelligste dameselftal van de Kempen!
Dus… Wie is beschikbaar als gedreven coach om de dames op
zondagochtend op weg te helpen? Of lijkt het je iets om trainingen te
verzorgen? Of vind je het leuk om zowel te trainen als te coachen?
Bel of mail dan naar Silke Hoeks:
06-13071390, silkehoeks1@hotmail.com
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Het was donderdag 25 april ideaal weer om een ommetje te lopen.
Een tiental wandelaars genoten van de zon, stapten over een
gloednieuw verharde weg en door stoffig zand, en rustten uit op het
terras van de Oerse molen. Volgende ommetje op 9 mei; om twee
uur.
Wist u dat er in 1988 door de gemeente Vessem t.g.v. de vijftigste
verjaardag van Beatrix een “Koninklijke” boom in Wintelre is
geplant?Deze boom is inmiddels tot ver boven de huizen uitgegroeid
maar wie hem goed bekijkt zal constateren dat er vele dooie takken
aanzitten. Zou Beatrix nou echt haar beste tijd gehad hebben op
haar retour zijn?

Diegenen die interesse hebben in deze tocht met de liftbus kunnen
dit laten weten aan Jan v.d. Ven. tel. 2052869
Opgeven kan nog tot 5 mei.
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.
Om 10.30 wordt men verwacht voor de H. Mis met aansluitend een
grootse Maria hulde.
Op maandag 6 mei is het kaarten in Vessem om 13.30 uur.
Op donderdag 9 mei gaan we weer wandelen. Om twee uur bij de
Mariakapel.

Er zijn onlangs weer een zestal mannen begonnen aan de cursus;
hoe word ik chef-kok in eigen keuken. Succes.

Elke week in de Rosdoek;
Maandagmorgen om 9.30 uur koersbal
Maandagmiddag om 13.45 uur volksdansen.
Maandagmiddag om 15.00 uur ouderengym.

Voordat op 5 mei de bevrijding wordt gevierd vindt op zaterdag 4 mei
in Knegsel de dodenherdenking plaats. Vanaf 19.00 uur in de kerk.
Overigens is het gemeentelijk 4-5 mei comité nog op zoek naar
iemand uit Wintelre.
Men hoeft de oorlog niet te hebben meegemaakt om het nut van
herdenking te onderschrijven. Wie voelt zich geroepen?

Activiteiten in Kempkeshof;
Iedere woensdagmiddag om 13.30 kaarten. [er is nog plaats vrij,
rikken en jokeren]
Boeken uitleen; dinsdag van 15.30 -17.00 en op woensdag van
19.00 – 20.30

Op de braderie op 5 mei zal op het grote podium ook een optreden
zijn van onze volksdansgroep. Behalve een drietal dansen die
uitgevoerd worden, zullen alle toeschouwers worden uitgenodigd om
samen met hen een [losse] dans te wagen.
Kom dat zien. Kom meedoen.
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.

19

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.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst;
Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO
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NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL

JOC Avonden
De JOC avonden vinden vanaf dit seizoen één keer in de twee
weken plaats, in de even weken. Het programma van komende
weken ziet er als volgt uit:
4 mei:
11 mei:
18 mei:

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

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!
Ibiza Beats, 18 mei
Op zaterdag 18 mei organiseren wij van JOC de Fakkel de themaavond Ibiza Beats! Nu het zonnetje zich weer vaker laat zien,
dachten wij, we halen de zomer in huis! Denk aan cocktails,
strandballen, bikini’s en lekkere beats. We gaan er een gezellig
feestje van maken, dus zorg dat je deze avond niet mist!
JOC vakantieweek 2013, aanmelden tot 4 mei!
Zoals jullie in het vorige Blaaike hebben kunnen lezen is de
inschrijving voor de leukste week van het jaar weer een tijdje van
start gegaan. Het inschrijfformulier kun je vinden op onze Facebook
pagina, www.facebook.com/jocdefakkel. Je kunt deze inleveren op
een van de JOC-avonden of bij de Rosdoek in Wintelre. We kunnen
nog wel wat inschrijvingen gebruiken, dus geef je samen met al je
vrienden en vriendinnen op! Inschrijven kan nog tot 4 mei 2013, dus
wees er snel bij!

www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com
of bellen op 040-2051444 (op zaterdagavond).
Tot zaterdag!
JOC de Fakkel Wintelre

AGENDA

AGENDA

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
2
8
8
10

ELE-rally.
Rabobank fietstocht voor leden
Gildefeest EERSEL
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
Rabobank ledenbijeenkomst

14-15-16
16
18 t/m 21

Welons
Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
Avondwandelvierdaagse

We zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) Facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
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22

18
22
22
23
30 t/m 6 juli
Juli
12-13-14 juli
Augustus
3
5
7
9
10
11
11
17
18
21
24

Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Buurtconcert Fanfare/Drumband in
Heiligenhoek
Pubquiz (d’n Babbel)
Kind/oudertoernooi De Meppers
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

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

Oktober
19
20
21

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
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:
Zat 8 juni:
Zat 13 juli:
Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

papier ophalen met kraakperswagens
papier ophalen met kraakperswagens
(i.v.m. vakantie gewisseld met juli)
papier brengen van 9.00-11.00 uur
(i.v.m. 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
24

Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
31 mei 2012
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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