TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 6 – Week 12 (23 maart)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* De Goede Week en Pasen
* Zang en danstalent gezocht
* Wenterselse Mert

-

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 verschijnt in week 14 (6 april)
-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 29 maart 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”
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 23 EN
24 MAART
Zaterdag 19.00 uur [PALMPASEN] Kindergezinsviering KIWI
6e Weekend van de veertigdagentijd
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Overleden ouders Bartholomeus - Snelders en Gerrit Swaanen
Piet en Diena v. Hest- Beerens [namens kinderen familie v. Hest]
Hans Wagenmakers [namens buurtvereniging "Bijsterveld"]
Toos Kapteijns - Bartels [ namens KVO]
Overleden familie van Ham - v. Hoof
Francien Snelders - Couwenberg [namens gilde O.L. Vrouw en de H.
Willibrordus Wintelre]
Maria Snelders - v.d. Velden [namens de buurtvereniging]
Maria Adriaans - v. Dooren
Maandag 25 maart 19.00 uur gezamenlijke boeteviering voor de drie
parochies te Knegsel m.m.v. het parochieel gemengd koor
Dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 28 maart Witte donderdag 19.00 uur Eucharistieviering
voor de drie parochies te Wintelre m.m.v. het parochieel gemengd
koor
Vrijdag 29 maart Goede vrijdag 15.00 uur gezamenlijke
Kruiswegviering voor de kinderen van de drie parochies te Wintelre
o.l.v. Sjef Hems
Vrijdag 29 maart 19.00 uur gezamenlijke Goede vrijdagviering voor
de drie parochies te Vessem m.m.v. het parochieel gemengd koor

Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]
Piet Hoppenbrouwers [namens buurtvereniging"Drieslag in 't
Akkerveldje]
Harrie v.d. Heijden
Harry Kuijlaars [mnd]
Frans v.d. Ven [namens familie Lemmens]
Anna en Hannes v. Asten de kinderen: Lies, Jo, Karel en Jan
Harrie en Emerentia v. Eeten - v.d. Sande en overleden familie
Wim Coolen en Hans Coolen
Koos v. Loon [jgt]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
12.30 uur Doopviering Lars Timmermans
Dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
Op zaterdagavond 23 maart is er een kindergezinsviering met als
thema Palmpasen KIWI
We nodigen de kinderen, vader, moeders, opa's en oma's uit om
hierbij aanwezig te zijn.
Verder nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de vieringen
in de Goede Week en Pasen.
We wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen van deze
vieringen
In onze parochiegemeenschap is op 71 jarige leeftijd overleden,
Maria Adriaans - v. Dooren, echtgenote van Janus Adriaans.
Maria woonde op de Landsardseweg op nr. 35

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 30 EN
31 MAART EN 1 APRIL
Paaszaterdag 21.00 uur Plechtige Paaswake [gemengd koor]
Zondag 1e Paasdag 9.30 uur [gemengd koor]
Maandag 2e Paasdag Woord en communieviering o.l.v. Sjef Hems
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GOEDE WEEK EN PASEN
Beste parochianen,
De goede of heilige week en Pasen staan weer voor de deur. Met de
Palmpasenviering op zaterdag 23 maart om 19.00 uur (gezinsviering
mmv. kinderkoor KIWI) vieren we de plechtige intocht van Jezus in
Jeruzalem. Daarmee beginnen we een heel bijzondere week.
Als teken van onze hulde aan onze Heer Jezus Christus worden
palmtakjes gewijd en uitgedeeld. U zult ze ongetwijfeld thuis een
ereplaats geven achter het kruisbeeld, foto of schilderij.
In dit weekeinde kijken we ook vooruit naar wat er in de komende
week met Jezus gaat gebeuren. Deze week roept ons ook heel
speciaal op tot bezinning van onze manier van leven, bezinning over
onze omgang met God en met elkaar.
Als we eerlijk bij onszelf te raden gaan zullen we ook tot het besef
komen dat ook wij zondige mensen zijn. Ook wij hebben behoefte
aan verzoening en vergeving. Laten we voor zover het van ons
afhangt het weer goed maken met elkaar en met God.
Maandagavond in de Goede Week (25 maart)is er een gezamenlijke
boete-viering van de drie parochies in de kerk van Knegsel mmv. het
parochieel gemengd koor. Als men wil, kan men ook een afspraak
maken met de pastoor om persoonlijk te biechten.

Op de avond voorafgaande aan Witte Donderdag wijdt onze
bisschop in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s Hertogenbosch in
de Chrisma-mis de heilige oliën: olie voor de doopleerlingen; olie
voor de ziekenzalving en de chrisma – olie voor de zalving van de
vormelingen en de wijding van de priesters. Na de viering worden de
oliën verdeeld over de kerken van het bisdom.
Goede Vrijdag 29 maart
Op deze dag wordt bijzonder het lijden en sterven van Jezus
herdacht. Het is goed om hierbij stil te staan. Het helpt ons om onze
aandacht te scherpen voor situaties van onderdrukking en lijden,
veraf en dichtbij. In de liturgie staat vandaag alles in het teken van
het kruis en het lijden.
’s Middags wordt om drie uur een kruiswegoefening gehouden voor
de volwassenen mmv. het ouderenkoor in de kerk van Vessem
Om drie uur ’s middags is op diezelfde dag een kruiswegoefening
voor de kinderen van de verschillende parochies in de kerk van
Wintelre
’s Avonds herdenken we om 19.00 uur de kruisdood van Christus
door het voorlezen en overwegen van het lijdensverhaal, de hulde
aan het kruis en het verrichten van verschillende voorbeden.
Deze viering vindt plaats in de kerk van Vessem en het gemengd
koor van Vessem zal hieraan haar medewerking verlenen

Witte Donderdag 28 maart
Op deze dag viert de kerk dat Christus de Eucharistie en het
Priesterschap instelde bij gelegenheid van het Laatste Avondmaal.
Het is vanouds daarom speciaal de feestdag van de priesters. In het
evangelie van deze feestdag horen we het verhaal van de
voetwassing van de leerlingen door Jezus, voordat zij aan tafel
gaan. Als teken van dienstbaarheid worden op het einde van de
viering enkele leden van de verschillende ziekenzorggroepen of
zonnebloem-afdelingen gevraagd een attentie naar zieken in de
verschillende parochies te brengen. Om zeven uur ’s avonds is er in
de kerk van Wintelre een plechtig gezongen eucharistieviering voor
de drie parochie mmv. het parochieel gemengd koor.

Stille Zaterdag: 30 maart
Dit is de dag van waken, een dag dat de Heer van ons is
weggenomen. Deze dag staat gespannen tussen dood en leven. Het
is nu wachten op het leven dat zich zal doorzetten
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Paaswake, Paasnacht 30 maart
Met de symbolen van vuur, licht (paaskaars) water (doop) en brood
en beker (Eucharistie) vieren we de verrijzenis van Christus. In deze
nacht, op deze avond begint blijkbaar alles nieuw. De schepping met
alles er op en er aan wordt in de geschiedenis van God met de
mensen meegenomen. God zegt: Ik ga iets nieuws beginnen; het is
er; zie je het niet. De viering van de paaswake is in onze kerk om
21.00 uur m.m.v. het gemengd koor.

Paaszondag 31 maart
Op de eerste dag van de nieuwe week kan alles opnieuw beginnen,
fris en oorspronkelijk, licht en beloftevol.
Christenen hernieuwen hun doopbeloften en staan in het volle licht
van Gods genade en zeggen of zingen: De Heer is waarlijk
opgestaan, alleluja, alleluja. Christenen weten zich onderweg, maar
ze mogen ook beseffen dat ze niet langer alleen zijn. Zij zijn
vergezeld van de levende Heer die voor hen levend water, helder
licht en voedsel voor onderweg is. Op de eerste en tweede paasdag
is de viering in onze kerk om 9.30 uur.
Op eerste Paasdag is er een eucharistie -viering mmv. het gemengd
koor en op de tweede paasdag is er een woord- en
communieviering.
Ik wens u allen enkele mooie, genadevolle vieringen en dagen toe.
Zalig Paasfeest! Fijne mooie dagen!
Gaarne nodig ik u uit zoveel mogelijk aan de vieringen deel te
nemen.
Daarbij wens ik u veel devotie.
Let goed op de aanvangstijden van de verschillende vieringen.
Wijwater halen:
U kunt gewijd water in de kerk halen op paaszaterdag tussen 10.00
en 12.00 uur
De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de parochie zijn die het op prijs stellen dat ze
rond of met Pasen de H. Communie thuis ontvangen, die mij niet als
zodanig bekend zijn, laat het dan even weten.
Een telefoontje naar de pastorie in Knegsel 0402051575 met uw
naam, adres en telefoonnummer en het komt voor elkaar.

Met vriendelijke groet pastoor A.J.Verschure

HUIDANALYSE DROGISTERIJ SCHENNINK
Op 29 maart wordt er bij Drogisterij Schennink een huidanalyse dag
verzorgd door het Dermatologisch Laboratorium PLANTE SYSTEM
PLANTE SYSTEM is de nieuwste huidverzorgingtrend op basis van
zuiver plantaardige ingrediënten die in samenwerking met
dermatologen is ontwikkeld. PLANTE SYSTEM combineert als
eerste geneeskrachtige planten met dermatologische huidverzorging
en wordt om die reden in het vakjargon ook wel fyto-dermocosmetica genoemd. Alle PLANTE SYSTEM producten zijn
dermatologisch getest, vrij van proteïnen, hypoallergeen, niet
comegeen, dierproefvrij, bevatten geen toegevoegd parfum en
worden perfect getoleerd.
Tijdens de huidanalyse dat al er een schoonheidsspecialiste van
PLANTE SYSTEM aanwezig zijn die met behulp van een
geavanceerde huidanalyse computer een gedegen advies geeft over
de verzorging van uw huidtype.
De geheel vrijblijvende huidanalyse duurt gemiddeld 20 minuten.
Inschrijven gaat heel eenvoudig, u belt naar 040-2051241 of u
bezoekt Drogisterij Schennink en schrijft u te plekke in.
Wees er op tijd bij van VOL=VOL!!
Voor meer informatie: www.plantesystem.com

FIETS KWIJT MET CARNAVAL
Zwarte omafiets stond tijdens Carnavalszondag bij de Rosdoek, er
hing een hangslot aan en er zat een goed werkende lamp op.
Zou de vinder even contact op willen nemen met:
Tel: 2052396
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BESTE INWONERS
Onlangs zijn door ons bestuur het jaarverslag 2012 en het beleidsactiviteitenplan 2013 vastgesteld. Op onze website
http://harapan.dse.nl onder (jaar)verslagen kunt u deze vinden.
Wilt u een van deze verslagen op papier ontvangen, dan vernemen
wij dat gaarne. Ook zijn de teksten op de website onder Over
Harapan, Projecten en Steun Harapan aangepast.
met vriendelijke groet
Jos van der Heijden,voorzitter/coordinator
Joz Bruggeman, secretaris
Hanneke Renders, penningmeester

Opgeven.
Kunt u de dagen van een seminar geef je dan op d.m.v. een briefje
met naam, adres, postcode, tel, e-mail-adres en geboortedatum en
lever deze in bij ’t Caves.
Huur golfset ja/nee, bent u rechts / links handig, wilt u seminar A/
B/ C/ D/ E/ F
Les

Seminar
A

1+2

Maandag
29 april
18.00 uur

3+4

Maandag
6 Mei
18.00 uur

5+6

Maandag
13 Mei
18.00 uur

7+8

Maandag
27 mei
18.00 uur

9+10

Maandag
3 Juni
18.00 uur

11+12

Maandag
10 Juni
18.00 uur

GOLF SEMINARS ’T CAVES 2013
Dit voorjaar starten wij weer met golfseminars voor beginners. Je
leert hier in 10 lessen wat je moet weten voor het GVB of
Internationale golflicentie.
Wat heb je nodig en hoe kom je eraan.
- golfset
- starters pakket
- vlakke schoenen of golfschoenen
Je hebt voor een seminar minimaal een halve golfset nodig. Dit
bestaat uit een tas, vier ijzers en een putter. Indien u deze niet heeft
kunt u die bij ons huren, met de mogelijkheid als het seminar is
afgelopen er een te kopen. Een starterspakket krijgt u bij de eerste
les en bevat een aantal zaken die je in de loop van het seminar
nodig gaat hebben. Het is niet nodig om speciale kleding te dragen
op onze golfbaan. Wel dient men te zorgen voor schoenen met een
vlakke rubberen zool of golfschoenen.
Wat kost een seminar
Een seminar kost € 195,00 dit is inclusief starterspakket, gebruik
drivingrange ballen, gebruik van de baan en baanpermissie pasje.
Huur golfclubs € 5,00 per week, borg € 150,00.
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Seminar
B
Dinsdag
23 april
19.00
uur
Dinsdag
7 mei
19.00
uur
Dinsdag
14 Mei
19.00
uur
Dinsdag
21 Mei
19.00
uur
Dinsdag
28 Mei
19.00
uur
Dinsdag
4 Juni
19.00 uur

Seminar
C

Seminar
D

Seminar
E

Seminar
F

woensdag
1 mei
15.00 uur

Woensdag
1 mei
18.00 uur

Zaterdag
27 april
10.00 uur

Zondag
28 april
10.00 uur

Woensdag
8 Mei
15.00 uur

Woensdag
8 mei
18.00 uur

Zaterdag
11 mei
10.00 uur

Zondag
12 mei
10.00 uur

Woensdag
15 mei
15.00 uur

Woensdag
15 Mei
18.00 uur

Zaterdag
25 mei
10.00 uur

Zondag
26 mei
10.00 uur

Woensdag
22 Mei
15.00 uur

Woensdag
22 mei
18.00 uur

Zaterdag
1 Juni
10.00 uur

Zondag
2 Juni
10.00 uur

Woensdag
29 mei
15.00 uur

Woensdag
29 mei
18.00 uur

Zaterdag
8 Juni
10.00 uur

Zondag
9 Juni
10.00 uur

Woensdag
5 juni
15.00 uur

Woensdag
5 juni
18.00 uur

Zaterdag
15 Juni
10.00 uur

Zondag
16 Juni
10.00 uur

Kampeerboerderij ’t Caves,
Veneind 5, 5513NE, Wintelre,
Tel. 0402051805, fax. 0402051125
E-mail caves@iae.nl, www.hetcaves.nl
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VRIENDJES EN VRIENDINNETJESDAG
ZONDAG 24 MAART BIJ DE MEPPERS
HEB JIJ JE AL AANGEMELD?

Omdat tennisvereniging ‘de Meppers’ dit jaar 30 jaar bestaat mag
iedereen tot 16 jaar deze dag kosteloos op verschillende manieren
de sport tennis komen proberen.
Laat je tennistalent zien in de tennisclinic gegeven door onze
tennistrainster!
Er zal onder andere geoefend worden met een tennisballenkanon!
Ook zorgen wij voor de lunch en een drankje.
Laat je tennistalent zien in de tennisclinic gegeven door onze
tennistrainster!
Lijkt het je leuk om mee te doen samen met je vriendjes of
vriendinnetjes? Dat kan, want iedereen mag komen tennissen!
Vraag je vrienden gauw, dan maken we er samen een leuke dag
van!
Waar?
Tennisbaan te Wintelre.
Wanneer?
Zondag 24 maart
Tijd?
10.30 tot 13.30
Materialen? Tennisrackets zijn aanwezig
Zelf sportschoenen meebrengen.
Opgeven kan via email tot en met zaterdag 23 maart:
30jaardemeppers@gmail.com

WEER OP DE WENTERSELSE MERT!!
Ook dit jaar willen wij weer een kinderspeelgoedmarkt organiseren.
Hiervoor kun je een grondplaats reserveren van ongeveer 5m². Het
is dus de bedoeling dat kinderen t/m 12 jaar zich opgeven om er een
leuke kindermarkt van te maken.
Opgeven kan bij Chris v.d. Ven via
Tel. 0622457439 of e-mail info@vandevenparket.nl
Organisatie Wenterselse Mert

BEDANKT VOOR WEER EEN GEWELDIGE
CARNAVAL
Carnaval is alweer een paar weken geleden en wat was het weer
een geweldig feest in de Rosdoek!
Zaterdagavond hing er al een goede sfeer die niet meer ophield tot
dinsdagnacht. In de tussentijd hebben we in de Rosdoek genoten
van de DJ’s, JOC avonden, prijsuitreikingen van de optochten,
kindermiddagen, 55+ middag, dansmarietjes en dansgroepen, raden
van Elf van de huifnarren en de JOC, de carnavalsontbijten en ga zo
maar door.
In het bijzonder willen wij dan ook de JOC, Huifnarren en KOK
bedanken die weer verschillende activiteiten hebben georganiseerd.
Maar naast deze verenigingen willen wij graag alle carnavalsvierders
van Wintelre bedanken voor de geweldige sfeer die er tijdens al
deze dagen in Wintelre en de Rosdoek was.

Ben je 16+? Doe dan mee op vrijdag 12 april aan;

Geen carnaval zonder onder andere een natje en een droogje en wij
willen dan ook alle sponsors, organisaties, bedrijven en verenigingen
bedanken die de Rosdoek op welke manier dan ook hebben
geholpen voor, tijdens en na de carnavalsdagen.

WINTELRE AAN SLAG
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Speciale dank moet er zeker zijn voor onze naaste buren en
omwonenden die ook dit jaar weer hebben “meegenoten” van het
carnavalsgebeuren in de Rosdoek maar ook daar buiten.
Daarnaast hebben ook de andere gebruikers, zoals de basisschool
ruimte gemaakt om carnaval in de Rosdoek mogelijk te maken.
Bestuur en beheerders Gemeenschapshuis de Rosdoek

BEDANKT.
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Gerdy Beijsens - Coppelmans
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid bij de herinneringsdienst, de bloemen en de lieve
kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons
zijn.
Familie Beijsens en familie Coppelmans

TE KOOP

31e WENTERSELSE MÊRT ZONDAG 5 MEI 2013
Op zondag 5 mei 2013 wordt in Wintelre de jaarlijkse Wenterselse
Mêrt georganiseerd.
Op en rondom het dorpsplein zal vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur een
totaal programma worden verzorgd.
De combinatie van de openluchtmanifestatie en Wenterselse Mêrt is
al vele jaren een groot succes en trekt duizenden bezoekers naar
Wintelre.
Het inschrijfgeld voor Wintelrese verenigingen bedraagt: € 15,-- per
kraam met zeil.
Het inschrijfgeld voor Particulieren bedraagt: € 20,-- per kraam met
zeil.
Een grondplaats per 4 meter kost € 12,-U kunt deelnemen door bijgevoegd inschrijfformulier in te sturen
naar onderstaand adres.
Na het inzenden van bijgevoegd inschrijfformulier krijgt u
een.bevestiging van deelname, met het verzoek het inschrijfgeld te
voldoen.
Chris van de Ven
De Biezenvelden 13
5513 BV Wintelre
Tel. nr.: 040-2052508
E-mail: info@vandevenparket.nl
Verder dient u rekening te houden met het volgende:

*bmx-fiets 9-12 jaar; € 45,00
*professioneel skateboard 'golden dragon'; € 40,00
*gitaarversterker Line 6; € 40,00
*gitaartas voor 3/4 gitaar; € 7,50

U mag alleen op het inschrijfformulier aangegeven waar uitstallen en
verhandelen.
Wanneer u (per ongeluk) handel te koop aanbiedt waarmee u niet
hebt ingeschreven, en er staat reeds een kramer die dat product
verkoopt, MOET u deze handel van uw kraam verwijderen.

Inlichtingen Fam. Veldman, tel. nr. 040-2051551
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Vanaf ca. 08.00 uur zullen de marktkramen gereed staan en kunt u
opbouwen.
Om 11 uur moet de opbouw gereed zijn. Bij de meeste plaatsen
bestaat de mogelijkheid om achter de kraam één auto te parkeren
(aangeven op formulier).
De markt is in het centrum van Wintelre.
Bij de ingang krijgt u via Chris van de Ven uw standnummer.
Met uw vooraf kenbaar gemaakte wensen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.

BEDANKT
De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
een hand die zwaaide
als we gingen
en nog veel meer mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd van ons afscheid nam
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, voor de steun en het
medeleven bij het overlijden van

Maria Snelders- van der Velden.

HALLO ALLEMAAL
Ik ben allround- kapster en ben werkzaam in een kapsalon in Eersel
en in Reusel.
Ik wil graag nog meer dingen leren en daarom ben ik in februari aan
een nieuwe opleiding begonnen: de Complet Hairstylist bij de BAcadamy in Amsterdam.
Voor deze opleiding heb ik veel modellen nodig.
Dames voor:
föhnen (max. tot schouderlengte),
knippen (kort/lang haar), bobline en laagjes.
Kleuren (uitgroei, ontkleuren, highlights,)
opsteken van het haar (max. schouderlengte).
metamorfose
Mannen voor knippen, zowel kort als lang haar.
Als je mee gaat als model zijn uiteraard bovenstaande handelingen
gratis. Het is op maandag en dinsdag op verschillende tijden in de
maanden april, mei en juni.
Lijkt het je leuk of wil je er meer over weten? Neem dan gerust
contact met mij op,
Maudy van Ham
tel: 06-50499182 mail:maudy_15@live.nl
De website van de opleiding: www.bacademy.nl

MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM:
Start nieuwe huisarts-in-opleiding.

Kinderen, klein en achterkleinkinderen.
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Per 1 maart is Dokter Lonneke Timmermans gestart bij de
Huisartsenpraktijk in Vessem.
Zij is in het derde, en dus laatste, jaar van haar opleiding en is
aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
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ZANG EN DANS TALENT GEZOCHT VOOR
NEDERPOP 2014!
Fanfare Sint Willibrordus uit Wintelre en Harmonie St. Cecilia uit
Oerle hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen voor een
nieuw, spectaculair evenement: Nederpop2014
Vijf jaar geleden, tijdens het 100-jarig bestaan van de Rabobank
Oerle/Wintelre was het de eerste keer dat beide korpsen samen een
groot project aangingen: Het Eurovisie Songfestival.
Dit werd een geweldig succes, waaraan iedereen nog mooie
herinneringen heeft. Niet in de minste plaats omdat de hele show
werd uitgevoerd voor en door eigen dorpsgenoten.
Een soortgelijk evenement gaat weer plaatsvinden en wel in April
2014 met als hoofdthema: Nederpop!
Een bonte mix van liedjes van Nederlandse bodem: smartlappen,
rock en popnummers, ballades, liefdesliedjes en…en …en …
In het Nederlands, in dialect of in het Engels. Alle bekende krakers
van de laatste 50 jaar kunnen voorbij komen.
Alle inwoners kunnen door het insturen van hun persoonlijke Top 10
lijst bepalen welke hits er in de Nederpop TOP 30 terecht gaan
komen.
Deze zullen dan in een avondvullend programma aan de bezoekers
gepresenteerd worden. Meer informatie daarover volgt op een later
moment.
Voor dit spektakel nodigen we alle zang- en danstalenten uit zich
aan te melden voor de audities. We zijn op zoek naar alle verborgen
en bekende talenten die onze beide dorpen herbergen. Onder
begeleiding van een zangcoach en/of choreograaf word je
ondersteund en klaargestoomd voor deze spetterende avonden.
Uiteraard begeleid door beide muziekkorpsen.
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De inschrijving staat open voor alle inwoners van Oerle en Wintelre,
en al diegene die een directe connectie hebben met de beide
dorpen.
Graag ontvangen we uw inschrijving op het volgende e-mail adres:
auditie@nederpop2014.nl
Stuur bij uw aanmelding uw gegevens, een foto en een korte
motivatie mee.
Wij nemen dan contact met u op.
Laten we er weer een mooi en gezellig feest van maken.
Voor, door en met iedereen uit beide dorpen!
Namens Fanfare Sint Willibrordus en Harmonie St. Cecilia,
Werkgroep Nederpop

Katvereniging “de ontsnapte haas”

Zaterdag 13 april
OPEN WENTERSELS
KAT-KAMPIOENSCHAP
Cafe “Den Babbel” Wintelre
Inschrijven per koppel tot 19.45uur
Inschrijfgeld € 5,00 per persoon
Inschrijfgeld gaat in de prijzenpot voor de eerste vier
koppels
Informatie: Cafe “Den Babbel” 040-2051712
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STICHTING DORPSZESKAMP WINTELRE
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli is het weer zover!
De Dorpszeskamp 2013!!
Ook dit jaar weer hebben wij er zin in en zijn al druk doende met de
voorbereidingen om er weer een dorpsevenement van formaat van
te maken. We hopen dat alle deelnemers, coaches en toeschouwers
er al net zo naar uitkijken als wij!
Binnenkort volgt hier in het Blaaike meer informatie.
Tijd om de teams weer gereed, compleet en klaar voor de strijd te
maken! De vaste bezettingen van alle buurtschappen en
vriendenteams zijn natuurlijk allang bezig om de conditie weer op
peil te krijgen.
Ronsel die nieuwe leden ook binnen, want een sportief lijf en/of een
stel goeie hersenen kunnen jullie team de winnaar Dorpszeskamp
2013 maken!
Mocht het vorig jaar net niet gelukt zijn om een team samen te
stellen? Begin alvast met ronselen, want nieuwe teams zijn van
harte welkom!
Het zeskamp-terrein is geboekt, dus zet deze data in je agenda voor
een mooi, sportief en gezellig weekend vol vertier!

AANMELDEN NIEUWE
JEUGDLEDEN KORFBALVERENIGING WINTY
Wij hebben begrepen dat er nog wat onduidelijkheden zijn omtrent
het opgeven van nieuwe leden. Daarom hier nogmaals een uitleg.
Een korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. In april maken we de
nieuwe teams voor het volgende seizoen. Wil je dus het volgend
seizoen mee wedstrijden spelen geef je dan op voor 1 april bij Ine
Heeren (tel:040-2053064 , twan.ine@hetnet.nl.)
Later opgeven heeft als consequentie dat je niet ingedeeld bent in
een team en dus geen wedstrijden kunt spelen. Trainen kan
natuurlijk altijd.
We hopen voor het komend seizoen nog nieuwe leden te mogen
verwelkomen.
Bij vragen mag je altijd contact opnemen met onderstaande.
Ine Heeren
Namens de jeugdcommissie van Winty.

Dorpszeskamp 2013: 12, 13 en 14 juli 2013!

GILDE NIEUWS – OUD IJZER

Stichting Dorpszeskamp Wintelre

Op zaterdag 23 maart wordt er weer oud ijzer ingezameld door het
gilde van Onze lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus.
Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Accu’s mogen wel meegegeven worden.
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen en die je
toch mee wilt geven laat het dan even weten op de nummers:

FIETSEN OP DINSDAG
Vanaf komende dinsdag gaan we weer fietsen.
We starten om 13.00 uur bij de kerk.
De laatste dinsdag van de maand maken we een langere tocht die
start om 11.00 uur
Voor verdere info
Jelle van Asten 2051649
Wim Verhagen 2051831

06-51598958 of 06-42569215 of 06-51598958
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee te
geven, deze kan men gratis afleven bij de milieustraat in Eersel.
Het gilde dankt u nu al voor uw medewerking.
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50 JARIG JUBILEUM JONG NEDERLAND
SPELENDAG OP 18 AUGUSTUS: DOE MEE!
In de week van 25 maart krijgen alle kinderen van de basisschool
informatie mee over de spelendag. Jeugd t/m de derde klas van de
middelbare school mag ook meedoen en krijgt dit thuis bezorgd
(tenzij er nog een broer/zus op de basisschool zit). Het wordt een kei
leuke dag met allerlei activiteiten in de vorm van workshops.
Deelname is gratis.
SCHRIJF JE IN VÓÓR 15 ARPIL
Op school en de Rosdoek (in de gang) vind je de inleverdozen.
Digitaal aanleveren kan ook.
Mocht je geen formulier ontvangen hebben dan kan je ook via de
site wintelre.info onder het kopje stg. Jeugdbelangen/Jong
Nederland de formulieren downloaden.
Bij vragen bel gerust naar Anne-Marie Segers 040-2052487.

OPROEP: BILJARTERS
Biljartvereniging “BJC Wintelre” heeft nog plaats voor enkele nieuwe
leden. BJC Wintelre is een senioren biljartvereniging voor
liefhebbers vanaf 55 jaar en ouder en heeft op maandagmiddag een
vrije speelmiddag en neemt momenteel met 4 teams deel aan de
competitie van de Bond Kempische Recreanten Biljartverenigingen,
deze team-wedstrijden vinden plaats op donderdag middag zowel de
uit als thuis wedstrijden.
De biljartmiddagen vinden plaats in café “D’n Babbel”.Heeft u
interesse of belangstelling neem dan contact op met een van
hieronder genoemde leden of breng een oriënterend bezoek aan
onze biljartmiddag.

TE KOOP
Ivm het overlijden van ons konijn en al eerder van 2 cavia’s
Te koop tegen elk aannemelijk bod.
3 konijnen kooien. Met toebehoren. Drink/etensbakjes. Voer en
zaagsel.
Het zijn 3 verschillende kooien.
Kooi 1 is groot. Heeft 2 niveaus. Boven is het hokgedeelte en onder
een ren. En hij staat op wieltjes. Is dus verrijdbaar.
Afmetingen: 120x 80 en Hoogte =1meter Materiaal hout.
(boerenbond)
Kooi 2 is geschikt voor een dwergkonijntje of 2 cavia’s. Afmetingen
hok = 85x45. En er zit een losse ren aan ook van 85x45. (mooie kooi
van hout)
Kooi 3 is een plastic bak van 55 x 100. Met traliewerk erboven.
Trampoline (van: van Gompel uit Bladel)
Buizen/Veren en springdoek zijn nog prima.
Beschermrand moet wel vervangen worden.
Fam Das, Groenstraat 3, Tel: 2052575

Harrie van de Ven tel. 040 2051664
Cor Smetsers
tel. 040 2052219
Piet van Hout
tel. 040 2053889
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Het was niet erg druk op de nostalgische filmvoorstelling van de bieb
in Kempkeshof.
Maar diegenen die er wel waren hebben zonder meer genoten. Heel
bijzonder was de verfilming rond het 25-jarig bestaan van onze KBO
en de optocht ter gelegenheid van het priesterjubileum van Pastoor
Vissers. De taferelen en [oude] gezichten die voorbij trokken waren
voor velen een feest van herkenning.[film is te koop bij de
heemkundekring]
De organisatie van ‘De vastentrommel’, een evenement waar de
beste tonpraters uit onze gemeente aan deelnemen, stelt de
meeropbrengst elk jaar beschikbaar voor een goed doel.
Deze keer had men het ouderenwerk als goed doel bedacht.
Vandaar dat de zes afdelingen van de KBO in onze gemeente
onlangs verrast werden met een cheque van 300 euro.
Organisatie vastentrommel; hartstikke bedankt vanaf deze plaats,
we zullen er zeker een goede besteding voor vinden.
Niet vergeten; Woensdag 27 maart houdt de KBO haar algemene
jaarvergadering.
Alle leden worden ontvangen met koffie, een consumptie, en naar
goede gewoonte wordt er afgesloten met een koffietafel.
Dus zorg dat je er bij bent.
Behalve het geijkte programma zal de directie van Joriszorg een
woordje doen, alsook onze wethouder van welzijn Ria van der
Hamsvoord
We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen voor een of andere
functie binnen de KBO.
Zaterdag 13 april is in den Tref te Hapert de jaarlijkse culturele dag
van kring de Kempen.
Vanaf tien uur kan men genieten van volksdansen, [soms mag je
zelfs meedoen] muziek en zang. Ook is er een demonstratie
koersbal en een creativiteit expositie.
De volksdansgroep Wintelre-Vessem zal ook van de partij zijn.
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Kon de dagtocht voor minder validen vorig jaar niet doorgaan, dit
jaar wordt deze tocht door de KBO georganiseerd i.s.m. de ‘reuma
patiënten vereniging de Kempen.’
De reis vindt plaats op 24 juni. De liftbus vertrekt in Eersel om 8.30
uur en in Wintelre omstreeks 8.45 uur. Er wordt o.a. een bezoek
gebracht aan een chocolaterie en de hoofdmoot is een rondvaart
door de Biesbosch. Een broodjeslunch is aan boord van het schip.
En de dag wordt afgesloten met een diner. Omstreeks 21.00 uur
verwacht men dat iedereen weer thuis is. De kosten zijn 54 euro per
persoon.
Diegenen die interesse hebben in deze tocht met de liftbus kunnen
dit laten weten aan
Jan v.d. Ven. Wel voor eind april opgeven.
Op donderdag 28 maart gaan we weer wandelen. Om twee uur bij
de Mariakapel.
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]
Boeken uitleen; dinsdag van 15.30 -17.00 en op 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
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JOC DE FAKKEL NIEUWS
Ereklepbroek 2013
Zoals sommigen van jullie misschien wel weten reikt K.V. de
Klepbroeken ieder jaar met carnaval de Ereklepbroek uit aan iemand
die veel betekent voor JOC de Fakkel. Dit jaar heeft Jacklien
Quirijnen deze mooie onderscheiding mogen ontvangen. Via deze
weg willen wij Jacklien nog even extra in het zonnetje zetten voor
haar inzet voor de JOC.
Jacklien is sinds 2006 leiding en is altijd een aanwinst geweest voor
de JOC, vooral op het organisatorische vlak. Na een aantal jaar als
leiding was het dan ook een logisch vervolg dat Jacklien in het
bestuur van JOC de Fakkel kwam. Jacklien heeft in 2010 het stokje
overgenomen als eerste vrouwelijke voorzitter van de JOC en heeft
deze functie met veel succes voor 3 jaar uitgeoefend. Vanwege haar
studie heeft ze helaas sinds deze maand het bestuur verlaten.
Gelukkig voor ons blijft Jacklien nog wel gewoon bij de leiding. We
willen haar heel erg bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren
voor de JOC heeft gedaan en hopen haar nog lang als leiding te
behouden.
Activiteiten komende periode
Vanwege het toneel is het zaterdag 23 maart geen JOC. Ook
zaterdag 30 maart is het helaas geen JOC omdat er dan een
weekendje teambuilding voor de leiding op het programma staat.
Zaterdag 6 april is het weer JOC en we pakken dan meteen uit met
een spectaculaire Zero’s Party! Dus neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee en kom gezellig dansen op alle hits uit de
periode 2000-2009. De DJ’s Duo Prik zorgen voor een avond vol
swingende muziek!
Na 6 april is het weer gewoon om de week JOC dus noteer deze
zaterdagen vast in je agenda!
JOC Vakantieweek 2013
Afgelopen zaterdag is de inschrijving voor de leukste week van het
jaar weer begonnen: de JOC Vakantieweek! In het volgende
Blaaike vinden jullie een inschrijfformulier, dus vul deze snel in en
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lever het formulier in op een van de JOC-avonden. De week wordt
natuurlijk het leukst als al je vrienden en vriendinnen ook meedoen,
dus geef je met z’n allen op voor de Vakantieweek!
Je kunt inschrijven t/m 4 mei.

EMBALLAGEZUIL BIJ DE COOP
Zoals jullie wellicht afgelopen week al hebben kunnen zien, staat er
een emballagezuil in de Coop. Ik heb deze daar neergezet om geld
op te halen voor de stichting ‘naar de top voor kika.’
Naar de Top voor KiKa is een kleine stichting dat doormiddel van
bergbeklimmingen geld ophaalt voor KIKA. Sinds vorig jaar gaat er
ook een juniorgroep mee de Alpen in. Ook een klasgenoot van mij,
Matthijs Bosveld, gaat mee de berg op, daarom organiseert het
Sondervick College een lesmarathon. Als deelneemster wil ik zoveel
mogelijk geld ophalen voor de zieke kinderen, daarom wil ik jullie
allemaal vragen de emballagebonnetjes in de zuil
te doen.
De vorige lesmarathon heeft €5803 opgeleverd
voor stichting Kika. Om dit te verbeteren heb ik
jullie hulp nodig!
Voor meer informatie over de stichting kunt u de
site raadplegen; www.naardetopvoorkika.nl
U kunt ook rechtstreeks een donatie doen? Stort
dan uw bijdrage op rekening: 1095.20.874 t.n.v.
Naar de Top voor Kika o.v.v. Matthijs Bosveld
Alvast bedankt!
Loes Huijbers
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SAMEN MET JE KINDEREN NAAR DE KRUISWEG
Op Goede Vrijdag (29 maart 2013) om 3 uur ’s middags
vieren wij de kruisweg in de H. Willibrorduskerk te Wintelre.
Omdat we ons in deze kruisweg speciaal richten op de
kinderen uit onze drie parochies, Vessem, Knegsel en
Wintelre, hebben we voor deze gelegenheid gekozen voor
makkelijke en begrijpelijke teksten. Voor deze kruisweg
nodigen wij iedereen uit: kinderen, ouders, grootouders en
andere parochianen. Het is zinvol om samen met je kinderen
het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken, en je
kunt er later altijd nog een keer op terugkomen.
We staan stil bij de veertien staties in de kerk. De staties
komen weer even tot leven en we worden er ons van bewust
dat Jezus nog elke dag, ook in de 21-ste eeuw, gekruisigd
wordt.
Elke dag dat er mensen zonder vorm van proces vermoordt
worden en elke dag dat er mensen die opkomen voor anderen
monddood gemaakt worden, wordt Jezus opnieuw gekruisigd.
Jezus zegt immers: “Al wat je voor een ander medemens doet
of nalaat, dat heb je aan mij gedaan of nagelaten”.
Dus kinderen, kom samen met je ouders, grootouders naar de
kruisweg. Heel speciaal verwachten wij de kinderen die zich
voorbereiden op de eerste communie en de kinderen die dit
jaar hun vormsel doen. Kiezen voor Jezus is ook stilstaan bij
het leven van Jezus en ons voortdurend laten inspireren door
de levensvisie van die man uit Nazareth.
Werkgroep Eerste Communie en Kindergezinsdiensten.
Werkgroep Vormsel.
Werkgroep Liturgie.

NIEUWSBRIEF#6

BRANDPREVENTIE PROJECT WINTELRE
Zoals eerder al aangekondigd is er op zaterdag 30 maart een
brandpreventie project in Wintelre, georganiseerd door de
brandweer Eersel en Leefbaar Wintelre. Deze bijeenkomst,
waarvoor iedereen is uitgenodigd, zal om 11.00 uur door
burgemeester Anja Thijs worden geopend in MFA De Rosdoek.
Daar is dan een informatiemarkt waar u terecht kunt met al uw
vragen. De informatiemarkt kunt u gedurende de hele dag bezoeken
van 11.00 uur tot 15.00 uur. Diverse instanties, die iets met brand te
maken hebben zijn hier met informatiestands aanwezig. Ook
Leefbaar Wintelre zal daarbij aanwezig zijn met een stand.
Deze middag kan ook de gratis rookmelder worden afgehaald in de
Rosdoek met de ontvangen uitnodigingsbrief van de brandweer.
Verder is er buiten ook nog van alles te doen. Brandweer en politie
geven hier demonstraties.
Op paaszaterdag hoeft u dus nergens voor op een ander. Er is weer
genoeg te beleven in ons eigen dorp.
In de week voorafgaande hieraan zullen de mensen in de
Kloosterstraat bezocht worden en van advies worden voorzien
betreffende brandpreventie. Dit gebeurd door leerlingen van het
Rythovius College in samenwerking met de brandweer. De
Kloosterstraat is hiervoor gekozen omdat er een diversiteit van
(oudere) woningen staat op een beperkte locatie met bewoners van
alle leeftijden.
Ook op de basisschool is er deze maand aandacht voor dit
brandpreventie project.
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Programma voor 30 maart in De Rosdoek en Den Dries:
11.00 uur opening door Burgemeester Anja Thijs
11.30 uur Presentatie door leiding korps Eersel
12.00 uur Demo vlam in de pan
12.30 uur Demo brandontwikkeling in huis
13.00 uur Demo kleine blusmiddelen
13.30 uur Demo vlam in de pan
14.00 uur Demo brandontwikkeling in huis
14.30 uur Finale demo
Doorlopend van 11 tot 15 uur zijn de volgende activiteiten te doen:
Bezichtiging surveillance wagen politie
Bezichtiging tankautospuit brandweer
Bezichtiging hoogwerker brandweer
Spuitspel voor kinderen
Meet and Greet Billy brandkraan en vlammetje
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
20 maart en 18 april besloten bijeenkomsten, de verdere
vergaderdata voor 2013 zijn op www.wintelre.info te vinden alsook
de agenda van 20 maart.
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
Op vrijdag 8 maart heeft de Bibliotheek in samenwerking met de
Heemkundekring en de KBO een prachtige filmmiddag
georganiseerd. Toon van Hout van de Heemkundekring had een
aantal oude films gedigitaliseerd en op DVD gezet. Het resultaat was
verbluffend. Veertig jaar oude films zagen eruit alsof ze gisteren
waren opgenomen. Eén van de films die vertoond werd was
opgenomen tijdens het 25 jarig priesterfeest van pastoor Vissers in
1980. Met deskundig commentaar van Marcel van Hest, die vrijwel
iedereen kende, kwam bijna het hele dorp voorbij. Alle aanwezigen,
zo’n veertig tal, herkenden ofwel zichzelf, familie, vrienden of
31

bekenden. Het was een gezellig door elkaar heen geroep van: “Oh,
dat is die en die en oh dat ben ikzelf”. Een geslaagde middag die
voor herhaling vatbaar is.
De DVD’s à € 6,- kunnen nog besteld worden bij Piet Coppelmans,
tel. 2052098 of piet.coppelmans@chello.nl
Tegelijkertijd met het vertonen van de films lagen er op de leestafel
een aantal boeken over ons dorp, maar ook over andere Brabantse
bijzonderheden, sagen en legendes, fotoboeken, etc. Een aantal
aanwezigen maakten daar dan ook dankbaar gebruik van door
boeken te lenen.
Openingstijden van de bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.30 – 17.00 uur en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl

LEDEN VAN DE KVO
Dinsdag 26 maart: Extra vergadering.
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek
In deze vergadering willen wij de toekomst van de KVO aan de orde
stellen.
Kom allemaal naar deze vergadering.
Woensdag 17 april: Volksdansinstuif
Aanvang 20.00 uur in Den Tref in Hapert.
Kosten € 5,- p.p. betalen bij binnenkomst.
Ook onze volksdansgroep is van de partij.
Het bestuur
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GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”
Begin dit jaar, op de eerste zondag van de maand, is Bosschuur De
Meren gestart met het aanbieden van wandelen met een GPSapparaat. Indien u zin heeft in een anders-dan-normale wandeltocht
door de prachtige bossen van Wintelre en daarbij op paadjes wil
komen waar je normaal niet zo snel inloopt, is dit iets voor u!
Met behulp van een GPS-toestel, dat je van ons in bruikleen krijgt
kun je een bijzondere route lopen, zoals de boswachter die zelf
gelopen heeft. Je kunt net als hij genieten van de natuur,
paddenstoelen bekijken en misschien wel een konijn, ree of vos
spotten….
Op tweede Paasdag (1 april, geen grap) kunt u voor het eerst
gebruik maken van de tweede en nieuw ontwikkelde GPSwandeling. De eerste, welke natuurlijk ook nog steeds gelopen kan
worden, trok de bossen in ten het noorden van de Bosschuur, terwijl
de tweede het gebied ten zuiden van de Bosschuur locatie zal
intrekken. Vanwege Pasen hebben we voor iedere deelnemer na de
wandeling een leuke Paasattentie en bovendien voor de eerste drie
wandelaars of groepen nog een extra leuke Paasattentie.
Beide wandeltochten zijn tussen 5 en 7 km lang en dus geschikt
voor groot en klein, jong en oud, vaders en moeders, opa’s en
oma’s. Vanwege de brand van de Bosschuur zal het vertrekpunt bij
Hoeve de Nachtegaal zijn, waar u, indien gewenst, na afloop van de
tocht kan genieten van een heerlijk kopje koffie, thee of vanwege
Pasen een speciaal Paasbroodje
Starten kan steeds vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 13.30 uur. Kosten per
toestel zijn € 5,00, als borg vragen wij om je legitimatiegegevens.
Bosschuur De Meren – Wintelre
www.bosschuur.nl:
Voor meer info: 040 – 205 31 14 / 06.20843172!
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AGENDA
Maart
18 t/m 22
20
22
23
23
23
23
24
April
7
12
13

AGENDA
Vastenaktie
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Katten (d’n Babbel)
Oudijzer ophalen
Kindergezinsviering palmpasen
Vriendjes- en Vriendinnetjesdag - de Meppers
30 jr.
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Voorspeelochtend Fanfare/Drumband
Wintelre aan Slag - de Meppers 30 jr.
Deelname Fanfare St. Willibrordus aan De
Adriaan Riethoven
Ouderavond Eerste Communie
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Vormselviering
Vleeswedstrijd WINTELRE 13:00 u
Mega Muziek Manifestatie Fanfare/Drumband
en basisschool
Lezing "De familie van Herk" door Ger de
Wind. (Jacobushoeve Vessem)
Eerste Communie

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

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

15
18
19
21
22
23
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Juni
1
2
8
8
14-15-16
16
18
22
21
23
30 t/m 6 juli
Juli
12-13-14 juli
Augustus
3
5
7
9
10
11
11
17
18
21
24
September
3
8
9
14
16 t/m 20

ELE-rally.
Gildefeest EERSEL
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
Welons
Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
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)
Maistoetocht (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
Vakantie Zonnebloem
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19

Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

Oktober
19
20
21

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

November
10
19

Willibrordusdag
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

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

DEES indoor strafschoppentoernooi

April
11/12 /13

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

Oud papier hier…
Zat 9 mrt:
Zat 13 apr:
Zat 11 mei:
Zat 8 juni:
Zat 13 juli:

papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00 uur
papier ophalen met kraakperswagens
papier ophalen met kraakperswagens
(ivm vakantie gewisseld met juli)
papier brengen van 9.00-11.00 uur
(ivm vakantie gewisseld met juni)
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Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

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
29 maart 2013
26 april 2013
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)

Openingstijden van de bibliotheek op
Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.30 – 17.00 uur en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
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