TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 7 – Week 14 (6 april)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Verbouwing Huisartsenpraktijk
* Kempkeshof zoekt vrijwilligers
* Lezing Heemkundekring

-

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 16 (20 april)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 12 april om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t Blaaike
heeft dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste inleverdatum
en -tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de brievenbus van het
gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl

2

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 6 EN 7
APRIL

Opa en oma van Jeroen v.d. Velden
Mandus en Annie Klessens opa en oma van Wim
Harry v. Kroonenburg opa van Mirthe

Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor]
Tinus v. Mol [mnd]
Kees v.d. Sande
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Sjef Snelders
Bertha v.d. Ven - Tholen [jgt]
Corrie Snelders - v. Selst

MEDEDELINGEN:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 13 EN
14 APRIL
Zaterdag 19.00 uur
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Wim Couwenberg
Overleden ouders Swaans- v. Hout
Nel Neggers - Dankers [namens K.B.O.]
Harry Kuijlaars [namens buurtvereniging "Kekkenkreiëlsemerendijk"]
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Betsy v. Loon - Heijmans
Adriaan Klaasen en Jan en Cisca Klaasen
Cor v. Boxem
Maria Adriaans - v. Dooren [namens K.B.O. ]
Corrie Snelders - v. Selst
Maandag, dinsdag en woensdag geen H. Mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag 19.30 uur plechtige eucharistieviering m.m.v. het Unity koor
uit Oerle waarin 14 jongens en meisjes uit handen van deken L.
Spijkers het H. Vormsel zullen ontvangen.
3

Namens de parochie feliciteren we de 14 jongens en meisjes van
groep 8 die op 19 april het H. Vormsel zullen ontvangen.
We wensen iedereen een mooie viering.
Ook bedanken we iedereen die deze jongeren hebben geholpen bij
de voorbereiding.
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen, Lars zoontje van Ronnie Timmermans en Dionne
Swaanen. Lars woont in de Korenbloemlaan op nr. 16
In " Huize Floriaan " te Bladel is op 82 jarige leeftijd overleden,
Corrie Snelders - v. Selst, weduwe van Antoon Snelders.
Voorheen woonde Corrie in Kempkeshof.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten €10,-

VASTENAKTIE 2013
De Vastenaktie van 2013 heeft het mooie bedrag van 1365,63 euro
opgebracht. Daarvan hebben de kinderen van de basisschool
€ 113.70 bij elkaar gespaard en dat is GEWELDIG!
Allemaal, gevers en collectanten héél hartelijk bedankt voor dit
mooie eindresultaat.
Met vriendelijke groet,
De Vastenaktie
Riny Reniers.
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EXPOSITIE ATELIER 9

VERBOUWING HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM

Atelier 9 exposeert in de bossen van Wintelre op 19, 20 en 21 april.
De opening is op vrijdag om 17.00 uur.
De openingstijden op zaterdag en zondag zijn van 11.00 tot 17.00.
Locatie: Atelier “le vent des Fôrets”, Kerkheide 4
U bent van harte welkom.

In 2005 hebben wij samen met Stichting Zuidzorg het huidige
gezondheids-centrum gebouwd. In de afgelopen jaar is er inmiddels
het nodige veranderd. De praktijk is wat betreft patiëntenaantal en
medewerkers gegroeid. Tevens is de praktijk opleidingsplaats
geworden voor huisartsen en doktersassistentes en recentelijk is dr.
Van Avendonk ons team komen versterken. Dit alles maakt dat wij,
naast toenemende kwaliteitseisen en wensen tot betere privacyomstandigheden aan onze balies, meer ruimte en een efficiëntere
indeling binnen onze praktijk willen nastreven.
Na zorgvuldige afweging hebben we het besluit genomen dat dit
alleen te realiseren is met een forse interne verbouwing. De
voorbereidende fase is afgerond en de verbouwing zal op dinsdag 2
april, direct na Pasen, starten en zal naar verwachting 1 maand in
beslag nemen.
U begrijpt dat deze verbouwing met het nodige ongemak gepaard
zal gaan. Met de navolgende maatregelen hopen wij de overlast
voor U zo gering mogelijk te laten zijn.
Wij werken in deze periode op twee locaties:
Huidige praktijk, locatie Servatiusstraat
Locatie Den Hofpad 22, Vessem (achterzijde
verzorgingshuis Groenendaal, 2e etage welke met lift
bereikbaar)
De spreekuren zijn alleen op telefonische afspraak, U hoort van de
assistente waar U moet zijn.

BESTE INWONERS
De laatste tijd is er weer meer geluidsoverlast (met name door
helikopters). Voor de goede orde willen we nog maar eens het
telefoonnummer kenbaar maken wat u kunt bellen om eventueel een
klacht in te dienen.
Het telefoonnummer van Geluidshinder Vliegbasis Eindhoven is:

040 – 2896144.
U krijgt dan een bandje te horen, waarbij u dan gevraagd wordt om
uw naam en adres in te spreken. Daarna moet u de datum en het
tijdstip waarop u de overlast heeft gehad inspreken.
Als laatste kunt u, als u teruggebeld wilt worden, uw telefoonnummer
inspreken.
U moet dan duidelijk vermelden dát u wilt worden teruggebeld.

VOORSPEELOCHTEND FANFARE/DRUMBAND
Op zondag 7 april aanvang 11.00 uur begint bij D'n Babbel de
jaarlijks terugkerende voorspeelactiviteit.
Vele leerlingen van fanfare en drumband zullen deze ochtend hun
beste muzikale kunnen ten gehore brengen. Er zullen solistische
optredens te horen zijn, maar ook optredens van kleine ensembles.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren.
De toegang is gratis.

De apotheek blijft op de huidige locatie aan de Servatiusstraat
open:
’s ochtends tussen 8 en 10 uur en ’s middags tussen 16 en 17
uur kunnen medicijnen worden afgehaald. Voor spoedrecepten
blijft de apotheek de gehele dag geopend.
Onze telefoonnummers zijn ongewijzigd:
- Afspraak
0497-591486
- Apotheek
0497-594064
- Spoed
0497-594059

Fanfare en drumband Sint Willibrordus Wintelre
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Via onze website zullen wij U adequaat op de hoogte houden van
alle wijzigingen. www.huisartsenpraktijkvessem.praktijkinfo.nl
Wij verwachten met deze maatregelen de medische en
farmaceutische zorg voor U zo goed mogelijk te garanderen. Wij
streven ernaar om vanaf maandag 6 mei onze werkzaamheden op
de vernieuwde praktijk te hervatten.
Wij vertrouwen erop dat U dan zult zeggen “het was de moeite en
het tijdelijk ongemak meer dan waard”.
Namens alle medewerkers, dr. van Bommel en dr. Perik

STICHTING HARAPAN ZONDAG 7 APRIL OP DE
“OERSE BRADERIE”
De organisatie van de braderie heeft aan Harapan een kraam ter
beschikking gesteld. Aanvang van de braderie is om 11.00uur aan
de Zandoerleseweg. In deze kraam worden kleurrijke tassen van het
recyclingproject uit Yogyakarta en heerlijke wijn uit Spanje verkocht.
De opbrengst van de tassenverkoop is voor gehandicapte kinderen
op Sumatra, de opbrengst van de wijnverkoop is voor de dringend
noodzakelijke renovatie van een kindertehuis in Watublapi op Flores.
Voor dit doel worden ook zeer bijzondere t-shirts verkocht.
Bestuursleden van Harapan zullen aanwezig zijn om bezoekers te
informeren over doelstelling, werkwijze van de diverse projecten.

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

TUINHULP GEZOCHT
Ik ben op zoek naar iemand die mij komt helpen in de tuin (in
Wintelre). Op afspraak op vrijdag- of zaterdagmorgen.
Kennis en ervaring is niet nodig. Als je het leuk vindt om buiten te
werken, een paar rechterhanden hebt dan komen we een heel eind.
Voor de werkzaamheden is een vergoeding bespreekbaar.
Gaarne je reactie via email: carolpeels@hotmail.com.
Carol Peels
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NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL
JOC Avonden
Sinds het begin van dit seizoen houden we niet iedere week, maar
om de week JOC. In principe vinden de JOC avonden in de even
weken plaats, maar afgelopen tijd is het soms wat anders gelopen
i.v.m. toneel en dergelijk. Vanaf nu loopt de planning weer zoals
gebruikelijk, maar voor de zekerheid staan hieronder de JOC
avonden voor komende weken vermeld, zodat iedereen weet
wanneer ze bij De Rosdoek moeten zijn!
6 april:
13 april:
20 april:
27 april:
4 mei:

De week wordt natuurlijk het leukst als al je vrienden en vriendinnen
ook meedoen, dus geef je snel op! Inschrijven kan t/m 4 mei 2013.
PS: wist je dat we ook te vinden zijn op twitter (@JOCdeFakkel)
facebook (facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl

Zeroes party met DJ duo Prik
Geen JOC
JOC Avond
Geen JOC
JOC Avond

Zeroes party met DJ Duo Prik
A.s. zaterdag 6 april gaan we weer knallen tijdens de thema-avond.
Deze avond staat in het teken van de Zeroes. Gast DJ Duo PRIK
komen de leukste platen draaien uit 2000-2009. Dus neem al je
vrienden mee en kom gezellig dansen op de kneiters die deze avond
uit de speakers komen rollen.
Thema-avond organiseren
Als je zin hebt samen met wat vrienden en de hulp van de JOC een
leuke thema-avond te organiseren, dan kan dat! Laat het ons weten
en we bouwen samen een groot feest!
JOC vakantieweek 2013
Zoals jullie in het vorige Blaaike hebben kunnen lezen is de
inschrijving voor de leukste week van het jaar weer van start
gegaan. In het midden van dit Blaaike vind je het inschrijfformulier.
Vul deze snel in en lever het formulier in op een van de JOCavonden of bij De Rosdoek.
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VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT
Stichting Kempkeshof in Wintelre organiseert activiteiten voor
ouderen in Wintelre. Hier zijn al een aantal vrijwilligers actief. Wij zijn
op zoek naar gastvrouwen/gastheren voor de vrijdagavond van
19.00 uur tot 22.30 uur.
Hebt u interesse laat het ons dan even weten. ineken@hetnet.nl of
telefoon 040-2052280.
St. Kempkeshof
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EETPUNT KEMPKESHOF

LEDEN VAN DE KVO

Kom gezellig eten in Kempkeshof op
vrijdag 26 april 2013 om 12.00 uur.
Kosten bedragen € 9,00 voor een 3-gangendiner.

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.

Lever onderstaande bon in voor 10 april 2013.

Dinsdag 23 april: Voorjaarsbijeenkomst.
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek.
We hebben dit jaar Tottumet uitgenodigd om de avond te verzorgen.
Tottumet bestaat uit 20 mensen die samen voor een leuke show
zorgen. Ze brengen liedjes op een ludieke wijze in een modern jasje.
Het beloofd een gezellige avond te worden en voor een hapje en
drankje wordt gezorgd.

Naam………………………………………………………
Adres………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………….
Aantal personen………………..
Vis of vlees…………………….
Stichting Kempkeshof
Kerkstraat 18, 5513AP Wintelre

Zaterdag 27 april: Plantenbeurs.
Aanvang 13.30 uur bij Net Klessens op Kekkeneind 8.
Iedereen die stekjes heeft deze graag 14 dagen voor de beurs
opgepot bij Net brengen.
Op zaterdag staat de koffie met een lekker stuk kruidkoek of cake
klaar.
Het bestuur

KEMPKESHOF
55 jaar of ouder?
Kom gezellig koffie, thee of iets anders drinken in Kempkeshof.
Biljarten is natuurlijk ook mogelijk
Elke zondagochtend vanaf 10.30 uur is de recreatiezaal van
Kempkeshof open.
Graag tot zien in Kempkeshof.
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PLANTENBEURS
Zaterdag 27 april is er weer een plantenbeurs bij Net en Jan
Klessens op het Kekkeneind 8 in Wintelre.
Vanaf 13.30 uur zijn er mooie planten en plantjes te koop voor een
leuk prijsje.
Advies voor het verzorgen ervan krijg je er gratis bij.
Natuurlijk kan je dan ook de mooie tuin bezichtigen een kopje koffie
drinken met een stukje cake erbij en een praatje maken.
Deze plantenbeurs wordt georganiseerd door KVO Wintelre en is
voor iedereen toegankelijk.
Graag tot dan.
12
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LEZING “DE HOOGE DORPEN”.

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

Graag nodig ik iedereen uit voor onze 3e inleiding van dit jaar, die als
titel heeft:

Het bestuur van de KBO was erg tevreden over de opkomst voor de
algemene ledenvergadering. Een honderdtal leden kwamen in de
Rosdoek tezamen waaronder ook enkele nieuwe [jonge] gezichten.
Hopelijk voelen deze nieuwelingen zich in de toekomst ook
betrokken bij diverse activiteiten van onze bond.
Toch laat meer dan de helft van ons ledental zich zelden of nooit
zien.
Het bestuur wil toch proberen om deze mensen meer bij onze club te
betrekken.
Hoe, daar zullen we het nog wel eens over hebben.
Intussen zijn alle ideeën welkom.

Zuster Martinette van Herk
Datum: dinsdag 23 april 2013. Aanvang: 20.30 uur.
Locatie: Jacobushoeve te Vessem.
Spreker: Dhr. Ger de Wind uit Knegsel.
Vanavond krijgen we een lezing over het leven van een van de leden
van de in Knegsel “wereldberoemde” familie van Herk. De inleiding
wordt verzorgd door een van onze eigen leden, die uitgebreid
navorsingen naar Zuster Martinette heeft gedaan. Tijdens de laatste
levensjaren van André Lieberom heeft Ger samen met hem veel tijd
besteed aan het doornemen van door André verzamelde documenten
over de familie van Herk. Deze informatie bestaat uit vele foto’s,
teksten, maar ook uit een flink aantal brieven, die door Martinette
vanuit het klooster aan haar ouders zijn geschreven. Die brieven
geven een inkijk op de wijze waarop haar roeping tot stand kwam, de
noviciaatperiode van Martinette en haar latere eenvoudige en
toegewijde leven in het klooster van de Zuster van Liefde te Made.
Ger heeft ook bezoeken gebracht aan het centrale klooster van de
orde in Tilburg en daar nog gesprekken gevoerd met mensen die haar
nog gekend hebben. Zuster Martinette stierf in 1965 toen de orde op
haar top stond. In de jaren nadien is het aantal roepingen sterk
afgenomen en het klooster in Made, waar ze meer dan 20 jaar
gewerkt heeft, gesloopt. Alleen de kapel heeft de slopershamer
overleefd en getuigt nog van die roemrijke tijden. Onze spreker zal
ook de geschiedenis van dit klooster voor het voetlicht brengen.
De lezing geeft tevens een goed inzicht in de ontwikkeling van het
katholieke geloof in Brabant en vooral in de grote verschuivingen, die
zich in de jaren 1930 – 1985 hebben voorgedaan.
Het wordt dus een avond van herkenning, die u beslist niet mag missen!!!
Marcel van Hest,
namens het bestuur van heemkundevereniging “De Hooge Dorpen”.
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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.
Op 24 juni organiseert de KBO een dagreis voor minder validen.
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
bus is met een lift toegankelijk en rolstoelen en rollators kunnen
mee. Partners en begeleiders mogen natuurlijk ook mee, maar ook
mensen die niet zichtbaar gehandicapt zijn maar met een gewone
reis niet goed genoeg uit de voeten kunnen zijn welkom zolang er
plaats is. De kosten zijn € 54,- per persoon.
Diegenen die interesse hebben in deze tocht met de liftbus kunnen
dit laten weten aan Jan v.d.Ven. tel. 2052869
Wel voor eind april opgeven.
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Op 16 mei vindt de jaarlijkse kringbedevaart plaats in
Meerveldhoven. Deze bedevaart wordt extra aan onze leden
aanbevolen, temeer daar het dan voor de vijftigste keer is.
Hopelijk zijn alle afdelingen [en hun vaandels] van KBO kring De
Kempen aanwezig.

NIEUWE DATUM VRIENDJES- EN
VRIENDINNETJESDAG BIJ DE MEPPERS.

Om 10.30 wordt men verwacht voor de H.Mis met aansluitend een
grootse Maria hulde.

De vriendjes en vriendinnetjesdag van 24 maart is door het zéér
koude weer helaas niet doorgegaan.
Dat vinden we heel erg jammer en daarom hebben we een nieuwe
datum gekozen nl. ZONDAG 21 APRIL.
Dus wil jij je tennistalent laten zien in de tennisclinic gegeven door
onze tennistrainster!Of graag een keer oefenen met het
tennisballenkanon! Meld je dan aan via;
30jaardemeppers@gmail.com.
Vraag je vrienden gauw, dan maken we er samen een leuke dag
van!Wij zorgen voor de lunch, een drankje en een leuke herinnering
voor alle deelnemers.

Op donderdag 11 april 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;
Maandag 8 april om 13.30 uur wordt er weer samen met Vessem
gekaart.
Iedere woensdagmiddag om 13.30 kaarten. [er is nog plaats vrij,
rikken en jokeren]
Boeken uitleen; dinsdag van 15.00 -16.30 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.

ZONDAG 21 APRIL

Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijd?
Materialen?

Tennisbaan te Wintelre.
Zondag 21 april
Iedereen tot 16 jaar
10.30 tot 13.30
Tennisrackets zijn aanwezig
Zelf sportschoenen meebrengen.

Graag tot ziens bij Tennisvereniging de Meppers.

Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst;
Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO

Ben je 16+ en wil je graag eens kennismaken met de tennissport?
Dan organiseren we voor jou op vrijdag 12 april ; WINTELRE AAN
SLAG
17
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VRIJDAG 12 APRIL BIJ DE MEPPERS.
WINTELRE AAN SLAG
Wil jij misschien meer gaan sporten maar je weet niet welke sport?
Of altijd eens willen proberen of tennis iets voor jou is?
Dan ben je van harte welkom op vrijdag 12 april bij Wintelre aan slag
georganiseerd door tennisvereniging de Meppers.
Laat je tennistalent zien in de tennisclinic gegeven door onze
tennistrainster! Oefen met het tennisballenkanon!
Daag de trainers uit en maak daarbij kans op een leuke prijs.
Meld je aan via; 30jaardemeppers@gmail.com dan maken we er
samen een sportieve maar ook gezellige avond van!
Wij zorgen voor een hapje, een drankje en een leuke herinnering
voor alle deelnemers.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijd?
Materialen?

Tennisbaan te Wintelre.
Vrijdag 12 april
Iedereen vanaf 16 jaar
19.30 – 22.00 uur
Tennisrackets zijn aanwezig
Zelf sportschoenen meebrengen.

Graag tot ziens bij Tennisvereniging de Meppers.

NIEUWSBRIEF#7

Ga hiervoor via de website van onze gemeente www.eersel.nl naar
het item: POLITIEK en klik vervolgens op Internetuitzendingen.
Door nu op de nieuwe knop: Internetuitzendingen te klikken kunt u
kiezen uit rechtstreeks naar een vergadering/uitzending of een
vergadering/uitzending die de afgelopen periode heeft plaats
gevonden, te kijken.
Als u kijkt naar een vergadering/uitzending die in het verleden heeft
plaats gevonden kunt u meteen naar het agendapunt gaan wat uw
belangstelling heeft, zo dat u niet de hele vergadering/uitzending
hoeft te bekijken.
Voor de data van de vergaderingen ga naar het item POLITIEK
en klik vervolgens op Vergaderstukken
VERSLAG BESLOTEN VERGADERING 19 FEBRUARI:
Het verslag van deze vergadering, is na goedkeuring op 20 maart,
op onze website www.wintelre.info geplaatst.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
18 april besloten bijeenkomst, de verdere vergaderdata voor 2013
zijn op www.wintelre.info te vinden.
WEGWERKZAAMHEDEN KLOOSTERSTRAAT.

COMMISSIE- EN RAADSVERGADERINGEN LIVE TE VOLGEN
VIA INTERNET
Met ingang van 1 januari is het mogelijk om de Commissie- en
Raadsvergaderingen van onze gemeente Eersel rechtstreeks te
volgen via internet. Tevens is het mogelijk om de vergaderingen
achteraf, per onderwerp, te bekijken en te beluisteren. U krijgt zo, op
afstand, een beeld van onze gemeenteraad in vergadering bijeen.
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Deze werkzaamheden betreft het herstraten van de rijbaan van de
Kloosterstraat tussen huisnrs 28 en 38. Dit zal globaal zijn vanaf de
Pastoor van der Heijdenstraat tot ruim voorbij de aansluiting met de
Korenbloemlaan.
Donderdag 4 april zullen de werkzaamheden beginnen en tot 10
april duren.
Tijdens deze werkzaamheden is de Kloosterstraat afgesloten voor
doorgaand verkeer tussen het Kekkeneind en de Kerkstraat
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

REUMAFONDS BEDANKT WINTELRE

De Boekenweek van 2013 was van 16 tot 24 maart en is al weer
verleden tijd. Het Boekenweekgeschenk ‘De Verrekijker’ werd
geschreven door Kees van Kooten en staat nota bene alweer in
onze bibliotheek (!), naast wat andere boeken van Kees van Kooten:
‘Zwemmen met droog haar, Veertig, Koot droomt zich af’.
Het zijn leuke, ontspannende boeken met veel humor en
relativeringen. Van dit genre staan er nog meer in de Bibliotheek, te
weten: Wim de Bie met ‘De boekcorner van …. Goos Verhoef’;
Toon Hermans met ’De danstent in de wei, Het water is heerlijk, Een
mooie dag, Overdrijvende wolkenvelden, Tussen mei en september,
Wie is jong wie is oud, Verhalen uit mijn leven; Youp van ’t Hek met
‘Liegangst, Majesteit, Amah hoela, Zaterdag; Freek de Jonge met
‘De rode draad’; Ischa Meyer met ’Hoeren’; Marten Toonder met
‘Overgehaalde landrotten, Heer Bommel overtreft zichzelf’.
Zoals jullie zien een aardige keuze.
Om de loop naar de bibliotheek nog wat groter te laten worden,
willen we iedereen die nu al gebruik maakt van de Bibliotheek
vragen om de volgende keer als ze boeken komen lenen iemand
mee te nemen die ook graag leest/leent en nog geen gebruik maakt
van de Bibliotheek.
Na overleg met onze vrijwilligers is gebleken dat de openingstijd op
dinsdagmiddag wat aan de late kant is, vandaar dat we op dinsdag
een half uur eerder open gaan.

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en
bewoners in Wintelre voor de grote inzet en bijdrage aan het
prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van
11 tot en met 16 maart 2013 is in Wintelre in totaal € 1120,99
opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de
reumabestrijding in Nederland.
Coördinator:
J.Roosen-Bartels

AGENDA
April
7
12
13

AGENDA

Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl

27
28

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)
Discoavond met DJ Jelle (D’n Babbel)
Eerste Communie

Leefbaar Wintelre,
Tel : 040-2051777

Mei
2
3

DEES finale toepen seizoen 2012-2013
Verbroedering Kapel Zand-Oerle

Openingstijden van de bibliotheek op Kempkeshof
zijn dus nu!!:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
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15
18
19
21
22
23

22

5
5
9 en 12 mei
11
13
21
25
Juni
1
2
8
8
14-15-16
16
18 t/m 21
18
22
22
23
30 t/m 6 juli
Juli
12-13-14 juli
Augustus
3
5
7
9
10
11
11
17
18

DEES afsluiting seizoen 2012-2013
Wenterselse Mert
DEES Hemelvaartstoernooi
DEES vrijwilligersavond
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Ouderavond Eerste Communie
DEES mixed-toernooi
ELE-rally.
Gildefeest EERSEL
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
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
Dorpszeskamp
Hollandse-avond in en om de gildelocatie
Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoetocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Activiteit voor het gehele dorp - De Meppers
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
23

21
24

Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

September
3
8
9
14
16 t/m 20
19

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

Oktober
19
20
21

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

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
April
11/12 /13

DEES indoor strafschoppentoernooi
Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
24

Oud papier hier…
Zat 9 mrt:
Zat 13 apr:
Zat 11 mei:
Zat 8 juni:
Zat 13 juli:
Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

papier ophalen met kraakperswagens
papier 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)
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
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)
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