TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 11 – Week 22 ( 1 juni )

-

Met in deze uitgave onder meer:
* ELE rally
* Open boerderijdag Fam. v. Oosterhout
* Avondwandelvierdaagse

-

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. 12) verschijnt in week 24 ( 15 juni )
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 7 juni 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 1 EN 2
JUNI
Op zaterdag 1 juni is er in Wintelre geen H. mis
omdat dan de ELE rally plaats vindt.
Op zondag 2 juni is er in Vessem om 9.30 uur en in
Knegsel om 11.00 uur een H. mis
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 8 EN 9
JUNI
Tinus v. Mol [mnd]
Harrie, Lies en Henk Klessens
Sjef Snelders [jgt]
Adrianus Rijnen
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Jan en Cato v.d. Ven - Soetens
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders- Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Overleden familie v. Ham - v. Mol
Tim v.d. Ven
Uit dankbaarheid b.g.v. 55 jarig huwelijk
Graard v.d. Sande
Overleden familie v. Ham - v. Mol
Deze week is er op donderdag geen H. mis i.v.m. vakantie van de
pastoor.
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MEDEDELINGEN:
Op zaterdag 1 juni is er in Wintelre geen H. mis i.v.m. de ELE rally
Michel v. Mol gaat op 5 of 6 juni samen met vele andere de Alpe
d'HuZes beklimmen. We wensen hem daarbij namens de parochie
heel veel succes. Als u dit mooie initiatief financieel wil ondersteunen
kunt u dat doen door uw bijdrage te storten op rek nr. 568404513
t.n.v. MWWM v. Mol met vermelding AD6
Pastoor Verschure is met vakantie van 10 t/m 27 juni.
Indien nodig neemt pastoor Vissers waar en is dan te bereiken op nr.
0497-591931
We wensen de pastoor een paar mooie en ontspannende weken en
hopen dat hij daarna weer uitgerust en met veel energie zijn
werkzaamheden kan hervatten.
In onze parochiegemeenschap is op 68 jarige leeftijd overleden,
Graard v.d. Sande, echtgenoot van Francien v.d. Sande - Klessens.
Graard woonde op de Oirschotsedijk op nr. 50a
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

TERUGKOMVIERING
Op zaterdagavond 8 juni is er weer een kindergezinsviering. We
kunnen voor de laatste keer dit schooljaar luisteren naar ons
kinderkoor KIWI. Voor deze viering nodigen we alle parochianen uit
en speciaal de kinderen die dit jaar hun Vormsel of Eerste
Communie hebben gedaan.
Werkgroep Eerste Communie en Kindergezinsdiensten
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TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

PUBQUIZ BIJ D’N BABBEL

Mini / maxi toernooi
Op zondag 23 juni organiseren we al weer voor de vierde keer een
mini-maxi toernooi.
Het is een gezelligheidstoernooi, waarbij meedoen belangrijker is
dan winnen. De jeugdleden mogen hun vader of moeder meevragen,
maar ook mogen ze hun oma, opa, tante, oom of iemand anders
vragen. De seniorleden mogen hun zoon of dochter, of neefje of
nichtje, buurjongen of buurmeisje, of iemand anders meevragen.
Mocht je niemand weten, geen probleem. Vul dan op het
inschrijfformulier “partner wanted” in, en dan proberen we iemand
voor jou te zoeken.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er ongeveer 3 keer
gedubbeld / gemixed worden. De wedstrijden worden zoveel
mogelijk ingedeeld naar niveau en leeftijd.
Doe mee, ook al ben je nog maar net lid. Het gaat bij dit toernooi om
het spelplezier. Gezellig en sportief.
Opgeven voor 16 juni bij: demeppers@hotmail.com of lever het
onderstaande briefje in bij: Hans Vrijsen, De Steenoven 6.

Dorpentoss
Op zondag 9 juni is er weer een dorpentoss in Duizel.
Vertrek 9.30 uur bij het gemeenschapshuis.
Naam jeugdlid/introducé:........................................................
Tenniservaring: Ja/Nee
E-mailadres: ................................................................
Naam seniorlid/introducé:.......................................................
Tenniservaring: Ja/Nee
E-mailadres:................................................................
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Na het geweldige succes van vorige keer organiseert
Café 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.
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.
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….

GEVONDEN
Maandag 13 mei heb ik een sleutelbos gevonden in de Akkerweg
met daaraan onder andere een Toyota auto sleutel.
Informatie: 2052149
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BILJART TE KOOP
Wilhelmina Carambole Super de Luxe, afm. 210x105cm.
In zeer goede staat. Incl. lampen, keu's, ballen, etc.
Tegen een aannemelijk bod.

Uitnodiging
voor de

bedankochtend
van basisschool de Disselboom

Mail naar: marialnyc2@gmail.com of bel voor informatie en
bezichtiging naar tel. 06-18529031.

Deze uitnodiging is voor alle ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes,
kennissen, buren enz. enz. van onze leerlingen die op welke wijze
dan ook de school geholpen hebben.

HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM

(leesouders, brigadiers, luizenmoeders, voorlezers, verkeersouders,
klassenouders, scheidsrechters, sportdaghulp, biebouders,
scanouders, ouderraad, enz)

’Ruime tijd geleden zijn we gestart met de verbouwing van onze
praktijk. Er is de afgelopen tijd door alle betrokkenen hard gewerkt
en de veranderingen zijn dan ook inmiddels duidelijk zichtbaar.
De beschikbare ruimtes zijn beter en efficiënter ingericht. De balies
voor de apotheek en doktersassistente zijn ruimer, meer gescheiden
en geven daarmee meer privacy.
We zijn blij dat de geplande datum waarop de verbouwing klaar zou
moeten zijn, vrijdag 10 mei, gehaald is.
Dit betekent dat wij onze werkzaamheden weer hebben hervat
vanuit de vernieuwde praktijk.
De spreekuren op de locatie Groenendaal komen daarmee te
vervallen.
Als uiteindelijk alles klaar is zijn wij ervan overtuigd dat we een
mooie praktijk hebben, waar wij goed en volgens alle normen en
kwaliteitseisen ons werk kunnen doen.
Wij hopen dat de vernieuwde inrichting ook U zal aanspreken.
De spreekuren zijn zoals altijd alleen op telefonische afspraak: 0497591486.
Een bijzonder woord van dank aan alle vakmensen die de
verbouwing hebben gerealiseerd.

Op woensdag 12 juni om 11 uur nodigen we jullie uit in de
koffiekamer. De groepen gaan u ieder op hun eigen creatieve manier
bedanken.

BUURTCONCERT FANFARE EN DRUMBAND
Zaterdag 22 juni om 20.00 uur zullen fanfare en drumband hun
jaarlijkse buurtconcert ten gehore brengen.
Dit concert zal plaatsvinden in de Engelenburg.
Buurtvereniging d'n Heiligenhoek zorgt voor een zitje en een
drankje.
We hopen U allen te mogen begroeten.
Buurtvereniging d'n Heiligenhoek.
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DONATEURSACTIE

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

De fanfare en drumband van
Wintelre is vaak present bij
evenementen en gebeurtenissen
in ons dorp.
Of het nu een gouden bruiloft is, intocht Sinterklaas, opening van de
kermis, optocht en kinderoptocht met carnaval, huldiging
jubilarissen, Dickens feesten, avondvierdaagse, feest op de
basisschool, huldiging kampioenen etc. etc. de fanfare en drumband
zijn present.
Om onze vereniging in stand te houden hebben we ook dit jaar uw
steun weer hard nodig.

Op 19 juni organiseert de KBO een dagreis naar de Veluwe met een
bezoek aan Annie Cactus en de Posbank.
Opgeven tot en met 3 juni bij Jan Heuveling Margrietlaan 11.
Kosten € 60,- per persoon. Geef u snel op want vol is vol.

Onze bestuursleden en leden zullen dit jaar rond de zomervakantie
bij u langs komen voor de jaarlijkse donateurs actie. Ook wordt de
jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van de fanfare weer bij u
opgehaald. Mocht u nog geen lid zijn van de vrienden van de
Fanfare – Drumband en wel interesse hebben om lid te worden dan
kunt u contact opnemen met onze voorzitter Eddy Bergens tel.
2052771, hij informeert u graag over deze vriendenclub.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en danken u alvast
voor uw bijdrage.

De KBO doet ook mee aan de wandelvierdaagse van 18 tot en met
21 juni.
Voor de 5 kilometer opgeven bij Jan van de Ven, Kempkesveld 13
Voor de 10 kilometer opgeven bij Wim ten Brink, Kloosterstraat 38.
En op donderdag 6 juni 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.
Kom gerust eens kijken of in de pauze een kopje koffie drinken.

Bestuur Fanfare – Drumband St. Willibrordus

TE KOOP
QUAD
Suzuki ltz 400 (crosser), incl. kenteken en nieuwe banden.
Bouwjaar 2008.
Prijs: € 3500,-

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. Nu dus op 5 juni.
Boeken uitleen; dinsdag van 15.30 -17.00 en op woensdag van
19.00 – 20.30.
En hebt u een goed idee: laat het ons weten.

Bel voor info: 0641774535.
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Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst;
Cees van de Sande 040 - 2051829
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

WOORD VAN DANK
Onlangs is mijn man, ons pap en opa, Graard van de Sande
overleden.
We hebben van heel veel mensen steun mogen ontvangen tijdens
de afgelopen tijd.
Een speciaal woord van dank aan alle mensen die een bijdrage
hebben gedaan in de kerk aan het KWF, het kankerfonds.
Door uw giften is er een heel mooi bedrag gestort tbv het KWF.
Tevens willen we graag bedanken:
De pastoor en de voorgangers in de kerk, het gemengd koor, de
buurtvereniging, uitvaart verzorger Eclips, Dr. Bolsius en
Dr. Pruijssen ( de Bolzen Zeelst), Zuidzorg, klanten en relaties van
manege “t Heideros” en alle familie, vrienden, en bekenden.
Nogmaals dank.
Francien van de Sande
Kinderen en kleinkinderen.

GEZOCHT
Poetsadres voor 3 uur in de week.
U kunt mij bereiken op 0634227397.
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MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN ALLE
PAROCHIANEN
Afgelopen maandag 13 mei zijn de voltallige
Kerkbesturen bijeengeweest van de parochies van
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.
Dit deden zij tezamen met de pastores, in aanwezigheid van
Monseigneur Mutsaerts, de hulpbisschop van ons bisdom,
Deken Spijkers en de heer van Oppen die door het bisdom
Is aangesteld als coördinator inzake het proces dat moet
Leiden tot de fusie van bestaande parochies tot één nieuwe
parochie.
Reden van deze bijeenkomst was om de gesprekken die al langere
tijd gaande zijn thans in praktijk te gaan brengen om zo samen te
werken aan de daadwerkelijke totstandkoming van de fusie van de
zes parochies.
Pastoor van Delden is door het bisdom aangezocht om in deze als
de beoogde pastoor van de nieuw te vormen parochie te willen
functioneren. Hij heeft daar positief op geantwoord.
Dit houdt concreet in dat er nu gewerkt gaat worden middels een
stuurgroep, in hechte samenwerking met de bestaande besturen
en vanzelfsprekend de pastores, om allereerst te komen tot een
bestuurlijke eenheid.
Tegelijkertijd zullen de pastores in goed overleg het pastorale
gebeuren van nu en van de toekomst bespreken.
Dit wordt aan u allen niet slechts meegedeeld, maar ook wordt
aan u gevraagd dit gehele proces positief te benaderen, het van
harte te ondersteunen en voor een goede voortgang te bidden.
Namens het R.K. Kerkbestuur St. Willibrordus in Wintelre,
Michel van Mol, Secretaris.
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VAKANTIE FRITUUR PEROE
Wij hebben vakantie van 3 juli tot 20 juli.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie
Frituur Peroe

ELE-RALLY IN WINTELRE
Dit weekend is het weer zover. De ELE- Rally zal voor de zesde
keer een klassementsproef houden in Wintelre.
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar.
De start is bij Den Babbel in het Everstraatje dan naar de
Groenstraat: linksaf. Einde weg rechts: Biemeren.
Aan het einde van de Biemeren rechtsaf, over de zandpaden tussen
de maïs weer naar de Groenstraat: linksaf. Einde Groenstraat linksaf
over de Roestenberg.
Deze mooie slingerweg volgen tot de bosrand.
Rechtsaf naar Veneind.
Weer links tot het bos. Dan rechts naar de Merenweg, Kekkeneind,
Hemelrijksestraat, Margrietlaan, via machinefabriek Wilting naar het
Smitspad en weer het zand van de Hemelrijksestraat in.
Helemaal tot aan het einde. Mostheuvel, Den Bijert, Koemeersdijk
naar Koemeer, waar bij Den Bliek de finish is.
Het is een prachtige klassementsproef over 12 km, voor de helft
harde weg en de andere helft zand (modder?).
De proef Wintelre wordt 2 maal gereden op zaterdag 1 juni. De
eerste keer om ongeveer 16.00 uur en nog eens om ongeveer 19.00
uur.
Zaterdag 1 juni wordt om 15.00 uur het parcours afgesloten
voor alle verkeer.
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Vóór de eerste deelnemer zal een aantal voorrij auto’s de
veiligheidsmaatregelen langs de route controleren en het publiek
waarschuwen.
Hierna zal omstreeks 16.15 uur startnummer 1 als eerste de proef
op wedstrijdsnelheid verrijden, de overige deelnemers starten hierna
om de minuut.
In totaal staan ruim 70 deelnemers op de startlijst. Jeroen Swaanen
uit Vessem (1) en Erik van Loon uit Riethoven (2), zeggen beide
voor de overwinning te gaan. Natuurlijk het Paradigit-rallyteam: Piet
van Hoof met startnr.5 Arjen de Koning (6) en Noortje van Gennip
(11).
Na de laatste deelnemer volgt de sluitwagen waarna de proef weer
vrijgegeven wordt voor het verkeer.
Dit zal naar verwachting omstreeks 21.00 zijn.
Buurtverenigingen zorgen op de volgende punten voor catering:
Kloosterstraat – Willibrordusstraat en Merenweg – Oostelbeersedijk.
In dringende gevallen kunt u zich op de proef wenden tot de officials,
herkenbaar aan hesjes, die met portofoons in verbinding staan met
de wedstrijdleiding. Bij minder dringende gevallen kunt u Jan
Leermakers bereiken op 040-2051897 of 06-46574279
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, en danken u bij
voorbaat hartelijk voor uw bereidwillige medewerking aan een groots
evenement dat duizenden mensen enorm veel plezier en
ontspanning geeft.
Mocht u na de rally opmerkingen of klachten hebben, dan horen we
dit graag, zodat we hiermee bij een volgende editie rekening kunnen
houden.
Namens de organisatie van de 49e ELE rally
Jan Leermakers,
Coördinator KP Wintelre
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ELE Rally
8 Geboden voor de rally toeschouwer

NIEUWSBRIEF#10
BIBLIOTHEEKNIEUWS
In het vorige Blaaike was er geen bibliotheeknieuws. Soms heb je
weinig te melden.
Op dit moment zijn we vanuit de bibliotheek weer bezig, samen met
de Heemkundekring en de KBO, een avond te organiseren waarin
oude (nieuwe) films over Wintelre vertoond gaan worden. Dit keer op
een avond, omdat ons geluiden uit het dorp bereikt hebben, die
aangaven dat het vertonen van de films op een avond ook prettig is
voor de mensen die overdag aan het werk zijn. Dus vandaar. Jullie
kunnen de datum alvast in jullie agenda vastleggen en wel op 27 juni
om 20.00 uur op Kempkeshof.
Daarnaast zijn we in overleg met Johan Biemans, een bekende
Brabantse entertainer, om in het najaar een avond in de bibliotheek
te komen verzorgen. We houden jullie op de hoogte.
Inmiddels is het idee om tot een tijdschriftenruil te komen tot volle
bloei gekomen. De hele leestafel van de bibliotheek ligt vol met
tijdschriften, met heel interessante ertussen. Dus schroom niet om
daar gebruik van te maken. De bibliotheekcommissie heeft besloten,
omdat er zo veel tijdschriften zijn, dat niet alle tijdschriften omgeruild
hoeven te worden, maar dat mensen ook het tijdschrift mogen
houden als ze dit prettig vinden.
Veel leesplezier!!
De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl
Leefbaar Wintelre, Tel: 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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OPEN BOERDERIJDAG BIJ
FAMILIE VAN OOSTERHOUT
Op zaterdag 1 juni worden de Campina open Boerderijdagen
georganiseerd.
Het bedrijf van de familie van Oosterhout Bijsterveld 3 in Wintelre is
een van de boerderijen die hier aan deelneemt.
Iedereen is op deze dag van harte welkom van 10.00 tot
16.00 uur
Tijdens de Campina Open Boerderijdagen laten melkveehouders
zien waarom een goede zorg voor koeien belangrijk is.
Daarom wordt op de boerderij een zuivelproeverij georganiseerd;
alle bezoekers kunnen zelf de veelzijdigheid en de verschillende
smaken van melkproducten ervaren.
Kinderen kunnen deelnemen aan een zevenkamp die onder andere
bestaat uit een speurtocht, melkbusheffen en koemelken.
Zo leren zij spelenderwijs waar de melk vandaan komt en hoe het
leven op de boerderij zich afspeelt.

HAMBURGER D’N DRAAI MET 49 ELE RALLY
Ononsmakelijk met elkaar verbonden de geur van gebakken ui met
die van verbrand rubber en uitlaatgassen. We hebben het over die
echte D’n Draai Hamburger met gebakken ui en de rally auto's van
de ELE Rally.
Zaterdag 1 juni is het weer zover en zal een groot deel van de
Wintelrese straten opnieuw het decor vormen van de ELE Rally. De
49 ELE Rally doet voor de zesde keer Wintelre aan.
Klassementsproef Wintelre is een van de meest aansprekende
omdat het alles in zich heeft wat een rally rijder zich weet te wensen.

Onder de deelnemers de plaatselijke coryfee Piet van Hoof,
momenteel op de vijfde plaats bij de Rallyclinic Nederlands
rallykampioenschap. Aan de leiding hier de Paradigit-rijder Arjen de
koning. Eveneens aan de start de winnaar van vorig jaar Vesemnaar
Jeroen Swaanen de kopman van Imex Racing. “Ik kom alleen voor
de winst” is wat Jeroen uitspreekt maar weet dat Erik van Loon altijd
een geduchte concurrent is.
Deze keer worden er over het 8 kilometer lange Wintelrese parcours
2 klassementsproven ( KP) gereden. De eerste start is om 16.25 uur
en de tweede KP start om 19.15 uur. De start is in het Everstraatje,
naast d’n Babbel en de finish op de Koemeer. Daar tussen in vele
punten die het nodige spektakel te zien zullen geven. Hieronder D,n
Draai en dan ook door de ELE rally organisatie aangeduide als
publiekspunt.
Het is buurtschap De Heiligenhoek die dan het D’n Draai pleintje zal
omdopen tot horecaplein Hamburger D’n Draai. U kunt daar dan van
15.00 uur tot 21.00 uur terecht voor:
 Die overheerlijke hamburger met gebakken ui.
 Broodje kroket / frikadel
 Koffie / thee
 Frisdranken
Graag tot zaterdag
De Heiligenhoek

WIVAK KEETWEEK ZOEKT …..
Voor de aanstaande Keetweek, met als thema “Wivak in de Oertijd”,
zijn we op zoek naar (oude) lakens.Heb je die nog liggen, en wil je
ze kwijt, neem dan contact op met Gertjan v/d Sande (2053244),
Twan van Gerwen (2053064) of John Hoeks (2055035)
Alvast bedankt!
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Verder hebben zich meer dan 100 kinderen aangemeld, het belooft
weer gezellig te worden. ook hebben zich een flink aantal vrijwilligers
aangemeld. Echter zijn we vooral voor de vrijdagmiddag nog op
zoek naar enkele spelleiders. Heb je zin om de laatste vrijdag van de
schoolvakantie een paar uurtjes gezellig (in het zonnetje) met de
schoolkinderen bezig te houden, meldt je dan nog aan bij
keetweek@gmail.com of bij het secretariaat, tel 040-2055035.

LEDEN VAN DE KV
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
Er volgt nog een overzicht via de mail wie ’s middags en wie ’s
avonds heeft aangemeld.
Dinsdag 25 juni: Fietstocht.
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Voor deze fietstocht kun je, je nog opgeven tot 10 juni bij een van de
bestuursleden.
De fietstocht is dit jaar gecombineerd met de tuinexcursie.
Dinsdag 25 juni Tuinexcursie.
Voor degene die zich hebben opgegeven voor de tuinexcursie en
niet voor de fietstocht is de excursie op 25 juni.
Vertrek 19.00 uur bij de kerk met de auto een rijschema volgt.

45STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
Van 18 tot en met 21 juni 2013
Op bovenstaande data zal voor de 45ste keer de
avondwandelvierdaagse in Wintelre worden georganiseerd.
De afstanden zijn zoals elk jaar 5 - 10 - 15 km. Vertrek en
aankomst zijn bij gemeenschapshuis de Rosdoek, behalve op
woensdagavond 19 juni want dan is de start en aankomst in de
kantine van v.v. DEES.
De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en donderdag
voor alle afstanden tussen 18.00 en 19.30 uur.
Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km tussen 17.30 en 18.00 uur.
Op vrijdagavond zal om ongeveer 20.15 uur vanaf het gemeenschapshuis de intocht van de wandelaars plaats vinden met
medewerking van onze eigen fanfare/drumbad Sint Willibrordus.
Aansluitend is dan de prijsuitreiking en het blarenbal in het MFA
“De Rosdoek” .
Elders in dit Blaaike vindt u het inschrijfformulier en de deelnamegegevens.
De organisatie hoopt evenals de voorafgaande jaren op een
grote deelname en uiteraard goed wandelweer.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre

Op de voorjaarsbijeenkomst hebben we jullie al na laten denken
over een nieuwe naam voor onze vereniging. We hebben
aangegeven dat de namen door gegeven kunnen worden bij een van
de bestuursleden. Via dit berichtje willen we jullie er nog eens aan
herinneren, alle namen zijn welkom.

Deelnamereglement en gegevens avondwandelvierdaagse
-

Het bestuur
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Men kan zowel individueel als in groepsverband deelnemen
Groepen moeten bestaan uit minimaal 6 personen, exclusief groepsleider. (Maximaal 30 personen incl.
groepsleider).
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Een groepsleider moet tenminste 16 jaar oud zijn
Jeugdigen onder de 12 jaar kunnen alleen onder geleide
van tenminste 16 jaar deelnemen
De starttijden zijn zodanig gekozen dat iedereen aan de
vierdaagse kan deelnemen waarbij het toegestaan is om
aan meerdere afstanden deel te nemen.
Inschrijven kan m.b.v. het inschrijfformulier dat u in 't
Blaaike vindt. Tevens zijn losse inschrijfformulieren te
verkrijgen in het gemeenschapshuis.
Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijving te
worden voldaan
Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving t/m 12
jaar € 1,50;
boven 12 jaar € 2.50;
groepen genieten per deelnemer een korting van €
0.50.
Bij inschrijving op de dag van deelname worden de
prijzen met € 0.50 verhoogd.
Voorinschrijving is mogelijk tot en met maandag 17
juli.
Iemand van de organisatie is speciaal voor deze
gelegenheid op maandag 17 juli van 19.00 tot 20.30
uur in De Rosdoek.
Deelnemende groepen worden gejureerd waarbij de uitslag van de jury bindend is. Bij de beoordeling door de
jury wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de
wandelaars in verhouding tot de afstand die men loopt.
Bij wandelen in het donker dient een groep van een goedwerkende verlichting te zijn voorzien
Alle wandelaars nemen deel op eigen risico
Men dient zich als deelnemer strikt te houden aan de
verkeersregels.
De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren bij het niet naleven van de gestelde regels.
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Om op de laatste dag voor een medaille in aanmerking te
komen dient met tenminste 3 avonden te hebben
deelgenomen en de routes te hebben uitgelopen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist
de organisatie.

BESTE OUD ‘KNOERTER’,
Het Knoerttoernooi bestaat dit jaar 25 jaar
en dat gaat groots gevierd worden!
Als huidige organisatie willen wij via
deze weg iedereen bedanken die mee heeft geholpen de afgelopen
25 jaar als organisatie, deelnemer, supporter, vrijwilliger, sponsor.
Wij willen je ook uitnodigen om een bezoek te brengen aan het
toernooi op zaterdag 8 juni a.s. De aftrap voor de eerste
poulewedstrijden is om 09.30 uur op sportpark “De Meren” in
Wintelre. Er strijden 50 herenteams voor de Knoertbokaal en 20
damesteams voor de zogenaamde DD-cup!
Dit jaar staat het Knoerttoernooi in het teken van een dag
voetbalsport, reünie en spectaculaire optredens! In de middag
geven de dames van Allure A'rhythm een show weg op het
voetbalveld. We vertrekken vroeg in de avond richting de feesttent
waar de bekende 3FM Dj’s de feestvreugde dit jaar afsluiten! Deze
feestavond staat in het teken van 25 jaar Knoerttoernooi.
Er zullen naast deelnemers en supporters veel ‘oud Knoerters’ en
wellicht een groot aantal sponsoren aanwezig zijn.
Wij hopen je zaterdag 8 juni as te mogen verwelkomen op Sportpark
“De Meren” en in de feesttent in het dorp voor de reünie en
feestavond. Tot dan!
Hartelijke groet,
Organisatie Knoerttoernooi Wintelre
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MEDEDELING OUD PAPIER
Het oud papier brengen en halen is in de maanden juni en juli
gewisseld i.v.m. de zomervakantie.
Dus:
Zaterdag 8 juni: oud papier ophalen
Zaterdag 13 juli: oud papier brengen
zaterdag 10 augustus: oud papier brengen (volgens schema)

AGENDA

AGENDA
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

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

Wegens ruimtegebrek zie voor de rest van de agenda het vorige
Blaaike .
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