TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 10 – Week 20 ( 18 mei )

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Welons
* Zeskamp
* Buitenoefening EHBO

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Wim v. Gerwen
Tonnie Tholen
De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt in week 22 ( 1 juni )
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 24 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 18 - 19
EN 20 MEI
Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor] [ Hoogfeest van Pinksteren]
Zondag 1e Pinksterdag geen H. mis
Maandag 2e Pinksterdag 9.30 uur Woord en Communiedienst
Frans v.d. Ven [namens familie v. Hoof]
Jos v.d. Ven [namens familie v. Hoof]
Anna en Frans v. Dooren en Jan
Tim v.d. Ven
Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis.

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 25 EN
26 MEI

MEDEDELINGEN:
In de meimaand nodigen we u uit voor het bidden van het
rozenhoedje op donderdagmorgen voor de H. mis.
Pastoor Verschure is van 20 t/m 28 mei afwezig i.v.m. de bedevaart
naar Lourdes. We wensen de pastoor en de bedevaartgangers
mooie en goede dagen in Lourdes.
Pastoor Vissers zal in deze periode waarnemen en is dan te
bereiken op nr. 0497-591931
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen Saar, dochtertje van Mark Kouwenberg en Lisan v.
Diessen. Saar woont aan de Koemeersdijk op nr. 4
In onze parochiegemeenschap is op 26 jarige leeftijd overleden,
Tim v.d. Ven, partner van José v. Ham.
Tim woonde in de Pastoor v.d. Heijdenstraat op nr. 3

Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor]
Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]
Jan Huijbers
Harry Kuylaars [mnd]
Frans v.d. Ven [namens buurtvereniging "Drieslag in 't Akkerveldje"]
Maria Snelders - v.d. Velden [ namens de buurtvereniging]
Maria Adriaans - Dooren [mnd]
Frans v. Ham en overleden familie
Tim v.d. Ven

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

Michel v. Mol een van onze vaste acolieten gaat voor het goede doel
[kankerbestrijding] in juni een aantal keren de Alpe d'HuZes
beklimmen. Namens de parochie wensen we hem heel veel succes.
Als er mensen zijn die dit initiatief financieel willen steunen kunnen
ze dat door een bijdrage te storten op een rekening nummer.
Elders in het Blaaike leest u meer hierover.

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
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ALPE D’HUZES
Kanker.
Een verschrikkelijke ziekte.
1 op de 3 mensen krijgt er mee te maken.
Direct, dan wel indirect.
Als eenmaal de diagnose gesteld is,
volgt een traject van knokken, knokken en
nog eens knokken.
En die strijd is helaas lang niet altijd eerlijk.
Maar in de laatste jaren is de strijd iets eerlijker geworden.
Er is veel onderzoek gedaan, en op dit moment gebeurt dat nog
steeds.
Succesjes zijn er al een paar geboekt.
Maar er is nog veel meer onderzoek nodig om deze ongelijke strijd
om te draaien naar een strijd die nauwelijks meer te verliezen is!
Hier wil ik mij graag voor inzetten.
Mijn naam is Michel van Mol. Komende zomer ga ik meefietsen bij
Alpe d’HuZes. Ik fiets daar voor alle kankerpatiënten en speciaal
voor alle kankerpatiënten uit Wintelre. Een dag knokken op de berg
Alpe d’Huez om zo vaak mogelijk boven te komen en zoveel
mogelijk geld in te zamelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
568404513 t.n.v. MWWM van Mol
Vermeld dan even als referentie: sponsoring AD6.

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Zomerlidmaatschap
Wil je een keer kennis maken met tennis om de sfeer te proeven en
te genieten van onze all-weather banen?
Of wil je alleen met mooi weer buiten tennissen?
Of wil je tijdens de zomerstop van voetbal/korfbal gewoon sportief
bezig blijven?
Dan kan. Speciaal daarvoor hebben wij als tennisvereniging De
Meppers sinds enkele jaren een zomerlidmaatschap, welke geldig is
tijdens de maanden juni, juli, augustus en september. Het
zomerlidmaatschap kost slechts € 15, - voor de jeugd t/m 16 jaar en
€ 35, - voor overige geïnteresseerden. Men dient vooraf contant te
betalen maar men is geen inschrijfgeld verplicht. Bij aanmelding krijg
je als bewijs van lidmaatschap een zomerlidmaatschapspas. Als
zomerlid word je echter niet aangemeld bij de KNLTB en het
lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september.
Een goede tip is om samen met iemand anders (je beste vriend(in)
partner, familielid) zomerlid te worden, zodat je altijd iemand hebt om
mee af te spreken.
Neem voor meer informatie contact op met Hans Vrijsen. (Telefoon:
205 2057)

Dorpentoss
Op zondag 19 mei (Pinksteren) is er weer een dorpentoss in
Knegsel. Vertrek 9.30 uur bij het gemeenschapshuis.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Michel van Mol.

Renovatie ontmoetingsruimte
De renovatiewerkzaamheden van onze ontmoetingsruimte en
keuken zijn in volle gang. We proberen te zorgen dat dit zo min
mogelijk overlast geeft tijdens de interne en externe competitie, maar
dat zal niet altijd helemaal lukken. Vandaar onze excuses, maar we
doen het natuurlijk voor ons allemaal.
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EVEN VOORSTELLEN: UW WIJKZUSTERS

TE KOOP

Graag stellen wij aan u voor het wijkteam Verpleging en Verzorging
van ZuidZorg voor Vessem, Duizel en Wintelre.

4 mooie boerenfoxpuppies, drie kleurig.
2 teefjes en 2 reutjes.
Geboren op 30 maart, en mogen eind mei het nest verlaten.
Ze worden ingeënt, ontwormd en krijgen een paspoort.

Ons team bestaat uit 16 deskundige medewerkers die te allen tijde
graag voor u klaar staan.
Vanaf april 2012 zijn wij gevestigd bij de huisarts op de
Servatiusstraat 6a. Daar kunt u iedere vrijdag van 11 tot 12u geheel
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.

Bel gerust om een kijkje te komen nemen.
Tel: 040-2052792.

KRAP BIJ KAS?..... LEERGELD HELPT!!


Is uw kind tussen 4 en 18 jaar oud?



Woont u in de gemeente Veldhoven,
Eersel, Bladel, of Reusel-de Mierden ?



Hebt u minder dan € 1500,00 per maand te besteden?



Is er geen geld voor: schoolbenodigdheden, contributies,
sportkleding, schoolreisje, excursie, fiets, computer, enz. ?



Neem dan contact op met:
Leergeld Veldhoven en De Kempen



 06-12 88 06 01
 Postbus 46 * 5500 AA * Veldhoven
@ leergeld.veldhoven.eo@gmail.com
W www.leergeldveldhovendekempen.nl


DOEN HOOR!!!
Want alle kinderen mogen meedoen!!
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EHBO
BUITENOEFENING
Jaarlijks vindt als afsluiting van het EHBO-seizoen een
buitenoefening plaats. Het voornaamste doel van deze oefening is
het in de praktijk brengen van de opgedane kennis en kunde.
Ongevalsituaties worden in scene gezet met behulp van geoefende
slachtoffers, zogenoemde lotusslachtoffers. Voor onze hulpverleners
verhoogt dit het realistische gehalte van de oefening. Dit jaar vindt
de buitenoefening op donderdag 6 juni a.s. plaats in Knegsel
(omgeving D’n Alleman/Kranenpoel) en zal zich richten op de meer ‘
alledaagse’ ongevallen. Iets waar wij, maar ook u, elke dag tegen
aan kunt lopen. De buitenoefening begint om 19.30 uur. Indien u
interesse heeft om deze oefening bij te wonen, heten wij u graag van
harte welkom. Graag tot 6 juni a.s.
Eric Oosterbosch
Voorzitter EHBO Vessem c.a.

PROEFMAAND BIJ NUMMEREEN
KINDEROPVANG
Bent u al bekend met het proefmonster van Nummereen
Kinderopvang? Hij representeert de nieuwe mogelijkheid die er is om
de opvang een maand laagdrempelig uit te proberen. Ouders die
hun kind(eren) aanmelden voor Duimelot, De Paraplu en/of Clup
Hasta la Pasta en de eerste maand niet tevreden zijn, kunnen de
opvang per direct stopzetten. Zonder opzegtermijn. En de kosten
van die betreffende maand worden dan ook niet in rekening
gebracht!Een soort van niet-goed-geld-terug-garantie dus. Meer
informatie over deze proefmaand is te vinden op
www.nummereen.com. Of neem telefonisch contact op:
0497-51 78 14.
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AUDITIES VOOR NEDERPOP2014
In eerdere uitgaven heeft u al iets
kunnen lezen over het gezamenlijke
project van Harmonie St. Cecilia uit
Oerle en Fanfare/Drumband St.
Willibrordus uit Wintelre:

NEDERPOP 2014
Auditie
De auditie inschrijving voor plaatselijke zangtalenten is nog open en
velen hebben daarvan al gebruik gemaakt. We zijn er dan ook trots
op dat de eerste auditie dag daarmee al vol is.
Omdat we weten dat er nog veel meer talenten aanwezig zijn, die als
solist, achtergrondkoor of groepje mee zouden willen doen, hebben
we besloten er een tweede dag aan toe te voegen. Kijkend naar het
aantal zanggroepen en koren welke in ons dorp actief zijn, houden
we er al rekening mee dat een derde dag misschien ook nog wel
nodig zal zijn.
U kunt uw inschrijving nog steeds sturen aan:
auditie@nederpop2014.nl. Doe er een leuk fotootje bij en laat even
weten wat uw motivatie is.
Misschien heeft het succesvolle Songfestival feest van 5 jaar
geleden u wel geïnspireerd, of de gezelligheid om met anderen zo’n
mooi feestje te bouwen. Of misschien dat Idols, The Voice, X-Factor
of George Baker u wel op het idee gebracht om uw verborgen
zangtalent eindelijk eens te delen met andere dorpsbewoners.
Aarzel niet, en meldt u aan.
We verwachten in april 2014 onder deskundige begeleiding van een
zangcoach uiteindelijk een keur van plaatselijke artiesten te kunnen
presenteren: jong, ouder, alleen, duetjes groepjes, maar vooral:
allemaal enthousiast en gekend.
Aftrap.
Op het Pinksterconcert van Harmonie St. Cecilia op 20 mei a.s. in de
bossen op Sittard kunt u alvast een voorproefje beleven.
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De fanfare uit Wintelre is uitgenodigd om samen met de Oerse
Harmonie alvast een tipje van de sluier op te lichten.
Op die middag zal de officiële start gegeven worden van
Nederpop2014.
De website Nederpop2014, de eigen Facebook pagina, en het twitter
account zullen dan officieel in gebruik genomen worden.
Stemmen favoriete TOP 10.
Vanaf de aftrap op 20 mei kunt u op de website Nederpop2014 de
voorgeselecteerde Top 100 vinden, waaruit u uw persoonlijke TOP
10 kunt samenstellen. Ook extra/andere muzikale
Nederpopsuggesties zijn daar welkom.
Uiteindelijk komen de meest gekozen liedjes in de Top 30 terecht,
die we in het weekend van 12 en 13 april 2014 aan u gaan
presenteren.
Dus U hebt het voor het zeggen.
Win gratis kaarten.
Onder alle Top 10 inzenders zullen 5 vrijkaarten verloot worden voor
dit spektakel.
Zodat die alvast zeker kunnen zijn dat ze niks hoeven te missen!
Schrijf in, doe mee, stem en zegt het voort!

KLUS- OF TUINHULP NODIG?
Hoi,
Mijn naam is Luuk Veldman.
Ik ben 15 jaar en op zoek naar een baantje.
Als u wilt kan ik u helpen bij het werk in de tuin bv. grasmaaien,
schoffelen en dergelijke. Ik help u ook graag bij andere klusjes indien
gewenst (opruimen, auto wassen, et cetera).
U kunt mij bereiken op tel.nr. 06-43462486.
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
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 Heuveling
Noteer alvast op de kalender; 19 juni KBO reis.
Binnenkort meer bericht hierover.
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 donderdag 23 mei gaan we weer wandelen. Om twee uur bij de
Mariakapel.
Elke dinsdag gaan we een vijftig km fietsen. Om één uur bij de
Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
lange route.
Elke week in de Rosdoek;
Maandagmorgen om 9.30 uur Koersbal
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]
Elke eerste woensdag van de maand vanaf 10.00 uur staat de koffie
klaar.
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Boeken uitleen;
dinsdag van 15.30 -17.00
woensdag van 19.00 – 20.30
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

WELONS BLUES ROCKFESTIVAL WINTELRE
Op 14 juni gaat alweer de 15e editie van het Welonsfestival van
start. Drie dagen lang superbands op het Wintelrese podium.
Heel belangrijk voor de bluesliefhebbers is dat de bluesavond is
verzet van de zaterdag naar de vrijdag, dus 14 juni gaat Welons van
start met de bluesnight.
De bands op deze avond zijn:
The Blues Vision, King Mo en the Ruben Hoeke Band.
Aanvang 20.00 uur.
Op 15 juni is het Rockday, 10 uur lang stevige rockmuziek. De
zaterdagmiddag is voor het aankomend talent. 8 bands laten vanaf
14.00 uur zien wat ze waard zijn.
De bands zijn : Afternoon by art 4 you, New Bands in Town, Refills,
Royal 6, Final Strike, Restore en The Fields.

LEDEN VAN DE KVO
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”.
Dinsdag 4 juni: Koken met kruiden
’s middags om 13.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur bij Stevig
gekruid.
Kosten € 10,-- te voldoen bij Yvonne
De datum van de tuinexcursie is verzet i.v.m. met de jaarvergadering
van de Rabobank.
Een andere datum volgt in het volgende Blaaike.
Dinsdag 25 juni: Fietstocht.
Voor deze fietstocht kun je, je nog opgeven tot 10 juni bij een van de
bestuursleden.

Zaterdag vanaf 20.00 Rock Tribute Night. 5 supergoeie bands
spelen muziek van hun idolen.
De line up : Cats on the Corner, Calling Elvis, Veul Jam, Foo
Fighters Tribute en Prins Klauz.
Zondag belooft weer een supergezellige festivaldag te worden. In de
morgen worden de kraampjes en eettentjes weer opgebouwd. Voor
de kids worden springkussens en draaimolen klaargezet, want bij
Welons worden ook de kids niet vergeten.
Prachtige Amerikaanse auto's komen het terrein op en worden
gepoetst en gereed gemaakt voor de Amerikanenmeeting. Om 12
uur begint de livemuziek , Rock' n Roll en Rockabilly van de
bovenste plank met optredens van: The Toothpicks, Ignition, Mary
Lee and the Sideburn Brothers, Chris Almoada en Craic Haus.
De Amerikanenmeeting organiseert tevens op zaterdagmiddag vanaf
15.00 uur een ride out.
Voor deze 15e editie geld zeker, SEE YOU ON WELONS, dit mag u
niet missen !!!!!!
Entree op alle dagen is zoals u gewend, gratis.

Het bestuur
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STICHTING HARAPAN:
ACTIE VERBANDMIDDELEN VOOR
KINDERTEHUIZEN IN INDONESIË.
Van ESE international uit Veldhoven kregen wij ook dit jaar weer een
aantal zakken (bijna) overjarige verbandmiddelen. Vanwege allerlei
voorschriften zijn in Nederland verbandmiddelen gebonden aan een
uiterste gebruiksdatum. In sommige andere landen gelden deze
regels niet of zijn ze minder streng.
Nadat alles goed gesorteerd is gaat een gedeelte via de Stichting
Nativitas uit Horst naar kindertehuizen op Flores. Ook gaat een
gedeelte naar het weeshuis Pak Toraja in Bua Tallulo op Sulawesi.
In dit tehuis worden kinderen uit gebroken- en probleemgezinnen,
(half)wezen en kinderen uit zeer arme gezinnen ondersteund door
hun onderdak te bieden, te zorgen voor eten en vooral door liefde te
geven. Ook worden werkende ouders ( m.n. moeders) ontlast door
kinderen op te vangen in de kindercrèche, zodat moeder en/of vader
een paar uur per dag kunnen werken om zo een beetje geld te
verdienen voor het gezin.
Er wordt de mogelijkheid geboden aan mensen vanuit de hele
wereld om op eigen kosten vrijwilligerswerk te doen. De kinderen
maken daardoor kennis met mensen uit andere landen en culturen.
Dat is leerzaam en beïnvloedt hun persoonlijke ontwikkeling. Manon
de Bresser uit Best heeft hier in 2012 enkele weken vrijwilligerswerk
gedaan.
Zij gaat in samenwerking met de Stichting Harapan inzetten voor dit
weeshuis.

UITSLAG KONINGINNENRIT KOK 2013
Groepen tot en met 4 personen
Aantal deelnemers 48
Overzicht van diegene die de oplossingen ingeleverd hebben:
1. Groep Bartels
31 punten
2. Groep Gerard van der Heijden 26 punten
3. Groep Ten Brink
23 punten
4. Groep vd Ven – Kroonenburg
23 punten
5. Groep Jan Heuveling
21 punten
6. Groep Twan Verspandonk
21 punten
7. Marcel van Hest
14 punten
Groepen vanaf 5 personen
Aantal deelnemers 138
Overzicht van diegene die de oplossingen ingeleverd hebben:
1. Groep Veldman / Loeffen
33 punten
2. Groep Huibers (korenbloemlaan) 33 punten
3. Groep Spanjers – vd Velden
32 punten
4. Groep M v d Bosch / B v d Berk 32 punten
5. GroepFam Duif
32 punten
6. Groep Toon v d Heijden
30 punten
7. Groep van Hest
17 punten
8. Groep Erik Beex
17 punten
9. Groep van Hoof
14 punten

FIETSEN NAAR DEN BOSCH
Allen hartelijk dank voor jullie deelname en tot volgend jaar :
Dinsdag 28 mei gaan we naar de St. Jan in Dn Bosch fietsen.
We vertrekken om 9.00 uur bij de kerk.
Bij twijfel over het weer neem contact op met
Jelle van Asten 2051649 of Wim Verhagen 2051831.
15
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HALLO WINTELRE!
Hier weer een update vanuit de Dorpszeskamp!
De Kwisavond is in de maak en belooft een leuke avond te worden.
Zowel voor deelnemers als publiek, dus zorg dat je erbij bent en
meedoet. We zijn er ondertussen ook uit met welke spellen we jullie
conditie en behendigheid gaan testen! Ook dit jaar weer volop
plezier, variatie en natuurlijk een aantal nieuwe spellen. We hopen
dat jullie er klaar voor zijn!
Heb je je trouwens al opgegeven voor Dorpszeskamp 2013???
Zo niet? Wees er dan snel bij! Hieronder de contactpersonen van de
verschillende groepen en hun mailadres. Er zijn altijd nieuwe
deelnemers welkom. En mocht je je geroepen voelen om zelf een
contactpersoon te zijn? Om een team voor de Klaarmakers en
50/60+ bij elkaar te krijgen, zijn er 2 Open Vacatures! Meld je aan
via de Zeskamp zelf. Sprokkel een team bij elkaar en ding mee naar
de titel: Winnaar Dorpszeskamp 2013!
Heiligenhoek
Suzanne van Eeten
Vreemdelingenhoek
Bart de Lepper
Drieslag i/h Akkerveld
Wendy Stroosma
Kreielt
Bregje Senders
Kpj
Corne Smetsers
Bokkers
Twan Lunenburg
Bijsterveld
Henri vd Ven
De Hut
Martine v Ham
J.O.C.
Peerke Lunenburg

suzannevaneeten@hotmail.com
bartdelepper@live.nl
wendystroosma@live.nl
bregje_senders@hotmail.com
jokencorne@planet.nl

Bluumkesbuurt
Paul Smetsers
Mostheuvel
Eric v Gestel
Verekte verekus
Huib v Asten
Kat en Hond
Mark Groenen
Import/Export
Gijs Leermakers
Klaarmakers
Open Vacature
50/60+ Team
Open Vacature

p.smetsers4@chello.nl
mostheuvel@yahoo.com
asten207@planet.nl
groenen.mark@gmail.com
g.leermakers10@upcmail.nl
dorpszeskampwintelre@hotmail.com
dorpszeskampwintelre@hotmail.com

Tot zover en tot snel weer!
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

BEDANKT!
Ik wil iedereen graag bedanken voor jullie bijdrage aan stichting naar
de top voor kika.
Ook wil ik de COOP bedanken voor het mogen plaatsen van de
emballagezuil, daarmee is ruim €130,- opgehaald.
Dit bedrag komt 100% ten goede aan de stichting kika!
Loes Huijbers

twanlunenburg@hotmail.com

TE KOOP
fam.vd.ven@kpnplanet.nl
martinevanham@hotmail.com
plunenburgtifa@live.nl
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Trampoline rond 3.60 meter
De trampoline is afkomstig van v. Gompel trampolines Bladel
Voor meer informatie;
Tel. 0402053035
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VOORTGANG FUSIEPROCES

De besturen willen graag weten op welke wijze zij vorm kunnen en
mogen geven aan de totstandkoming van de uiteindelijke fusie.

Terwijl er in omliggende dorpen volop beroering bestaat ten aanzien
van het te doorlopen fusieproces, is het in onze 6 parochies
opvallend rustig.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij u daarover informeren.

Dat neemt echter niet weg dat er achter de schermen hard aan de
voortgang wordt gewerkt.
Op maandag 15 april 2013 zijn de besturen uit de parochies van het
dekenaat Bladel-Oirschot bij elkaar geweest. Daar zijn de recente
ontwikkelingen per parochie op bestuurlijk niveau besproken. Deken
Spijkers heeft daarbij ook informatie verstrekt, voor zover mogelijk,
ten aanzien van de ontwikkelingen op pastoraal gebied.
Op maandag 22 april zijn de besturen uit onze zes kerkdorpen bij
elkaar geweest.
Het was aanvankelijk de bedoeling om een agenda samen te stellen,
van waaruit gewerkt kon gaan worden aan verdere samenwerking.
Recente ontwikkelingen, vooral ten aanzien van het pastorale team,
hebben er toe geleid dat we een andere weg in slaan.
Op 13 mei heeft er vervolgoverleg plaatsgevonden tussen de (bijna)
voltallige besturen van onze zes parochies.
Het fusieproces heeft ook de aandacht van het Bisdom. Het Bisdom
is daarom op deze vergadering vertegenwoordigd door onze
hulpbisschop, Rob Mutsaerts. Ook deken Spijkers is aanwezig. De
vergadering wordt voorgezeten door Jac van Oppen, medewerker
van het Bisdom.
Doel van de bijeenkomst is om verdere afspraken te maken ten
aanzien van het fusiepad. Het is duidelijk dat het proces voortgang
moet vinden voor wat betreft de vorming van het pastorale team,
terwijl de bestuurlijke fusie in ieder geval door moet gaan. De weg
waarlangs en het tempo waarin zijn de belangrijkste onderwerpen
van gesprek.

Het Kerkbestuur:
Riny Reniers,
Harrie van Loon,
Henk van Asten,
Michel van Mol,
Anja Das.

OERSE MOTOR TOER TOCHT
Op Zondag 23 Juni as. gaat de Oerse Motor Toer Tocht weer van
start, een motorrit voor mensen die iets met Oerle hebben.
Omdat Wintelre ook iets met Oerle heeft, het zijn namelijk de beste
buren van Oerle, zijn Wintelreërs van harte welkom om mee te rijden
op deze rit.
Het vertrek is vanuit het gemeenschapshuis d'Ouw School (wel
bereikbaar ondanks de opgebroken straat) en de start is vanaf 9 uur.
Deelname is deze ene keer gratis omdat we een jubileum hebben,
we rijden de rit voor de 10e keer.
Natuurlijk is er weer gratis de heerlijke koffie met multivlaai en
vanzelfsprekend de foto van man met motor.
Na de rit is er ook nog een gezellige BBQ: die is niet gratis, maar wel
heel lekker!
Inschrijvingen graag 1 week tevoren compleet ingevuld indienen bij;
egbert@egbert-daal.nl en zie ook onze site omtt.oerle.net.
Tot de 23e in Oerle en met motor!
Bob van Soolingen
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PRESENTATIE STICHTING MADAMFO
23 mei 2013
19.30 - 21.00 uur

Zaterdag 18 mei 2013
Braderie bij Golf & Recreatiepark ’t Caves

JACOBUSHOEVE VESSEM

Zorg en scholing voor iedereen, wie wil dat nou niet? De stichting
Madamfo maakt zich daar hard voor in Ghana.
Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Het symboliseert de
goede band en samenwerking, die de stichting heeft met de lokale
bevolking.
Een van de projecten, die Madamfo ondersteunt, is de HAND IN
HAND COMMUNITY in NKORANZA.
Deze community biedt een echt thuis aan kinderen en jong
volwassenen met een verstandelijke beperking. In Ghana wordt een
geestelijke handicap vaak in verband gebracht met ‘kwade geesten’.
Om die reden worden de kinderen nogal eens in de steek gelaten.
In Hand in Hand krijgen de kinderen een veilig onderdak, goede
verzorging en vooral veel liefde. De kinderen worden door middel
van een gestructureerd dagprogramma maximaal gestimuleerd.
Als de kinderen ouder worden, kunnen zij zich verder ontwikkelen in
de diverse ateliers.
Hand in Hand ontvangt géén subsidie of geldelijke bijdrage van de
Ghanese overheid. De gemeenschap is dus volledig afhankelijk van
giften.
De stichting Madamfo is dan ook erg dankbaar voor de donatie, die
zij vorig jaar ontvingen van de Jacobushoeve.

CreatiekUniek

FM produkten

Energetix

Speelgoed
Marja van Ham sieraden
Italiaanse kleding

Tupperware

Karike-sieraden

Golfspullen

Huisdier artikelen

Geschenkverpakkingen diverse bieren
Recreatieteam-Hamburgers bakken
kraamcadeau’s
Cadeau artikelen

Knutselpakketjes

Kinder –

Haaraccessoires

Diverse andere artikelen
Van 13.00 uur t/m 18.00 uur
Gratis entree

Jan en Carla Kruit hebben de Hand in Hand Community bezocht en
in januari en februari 2013, gedurende 4 weken werkzaamheden
verricht. Zij vonden het een fantastische ervaring en willen die graag
met u delen.

Er zal voor een muzikale noot worden gezorgd op het
terras tijdens de borrel.
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Aanbieding: Luxe rundvlees‐pakketten á 20 kg.

NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL

Dinsdag 28 mei 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.

Soepvlees (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

3.
4.

Runderlappen
Entrecote

8.
9.

Schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

5.

Stooflappen

10.

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 vast: 0497 – 515 996
Telefoon mobiel: 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na 17.00 uur)
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 volgende23aanbieding!!

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:
18 mei:
25 mei:
Vrijdag 31 mei:
Zaterdag 1 juni:
Zaterdag 15 juni:

Thema avond, Ibiza beats
Geen JOC
JOC avond
Geen JOC ivm ELE rally
JOC avond

Let op: vrijdag 31 mei JOC
In verband met de ELE rally is het zaterdag 1 juni geen JOC.
Omdat we jullie niet te lang wilde laten wachten op de
volgende JOC avond hebben we deze voor een keertje verzet
naar vrijdag. Dus kom allemaal vrijdag 31 mei naar de JOC om
het weekend goed te beginnen!
Ibiza Beats, 18 mei
Op zaterdag 18 mei organiseren wij van JOC de Fakkel de
thema-avond 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. Kom in
gepaste kleding, dan zorgen wij voor gepaste cadeautjes! We
gaan er een gezellig feestje van maken, dus zorg dat je deze
avond niet mist!
We zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen:
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jocdefakkel@hotmail.com of bellen op 040-2051444 (op
zaterdagavond).
Tot zaterdag!

PUBQUIZ BIJ D’N BABBEL
Na het geweldige succes van vorige keer organiseert Cafe d’n
Babbel weer een pubquiz op zaterdag avond 22 juni 2013 vanaf
19.30 uur
Wat is een Pub Quiz?
Het is een algemene kennis quiz voor een team van 4 personen, die
bestaat uit een aantal ronden met vragen, foto’s en
muziekfragmenten. Je kan als vrienden, kennissen, familie of
collega’s een team vormen.
Hoe werkt het precies?
De vragen worden per ronde gesteld en elk team ontvangt een set
antwoordformulieren waarop men de antwoorden kan invullen. Na
iedere ronde dient het antwoordformulier van de desbetreffende
ronde te worden ingeleverd, zodat deze gecontroleerd kunnen
worden.

MERENWEG 1B 5513NZ
WINTELREWWW.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.

Wat kan je winnen?
Naast de roem op de dag zelf, ontvangt het winnende team een hele
mooie prijs die door d’n Babbel beschikbaar wordt gesteld.

GRAAG TOT ZIENS, FAM. HUIJBERS

Hoe kan je meedoen?
Vorm een team van 4 personen en geef je op aan de bar of door te
mailen naar
H.vandenhurk4@chello.nl
Bellen kan natuurlijk ook 040-2051712. De inschrijfkosten bedragen
€ 10,- per team.
Let op er kunnen maximaal 25 teams mee doen dus wie het eerst
komt….
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AGENDA
Mei
21
25
31
Juni
1
2
2
6
8
8
10
14-15-16
16
18 t/m 21
18
22
22
23
30 t/m 6 juli

AGENDA

Ouderavond Eerste Communie
DEES mixed-toernooi
Vrijwilligersfeest Winty.
ELE-rally.
Rabobank fietstocht voor leden
Gildefeest EERSEL
EHBO Buitenoefening
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
Rabobank ledenbijeenkomst
Welons
Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
Avondwandelvierdaagse
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

Hollandse-avond in en om de gildelocatie
Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoetocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
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17
18
21
24

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
9
19
20
21

EHBO Algemene ledenvergadering
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
28

April
11/12 /13

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

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.

Oud papier hier…
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
(ivm vakantie gewisseld met juli)
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
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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