TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 5 – Week 10 (9 maart)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Stichting TESS
* Pater Moesai overleden
* Vastenactie 2013

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonny Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave verschijnt in week 12 (23 maart)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 15 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”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 9 EN
10 MAART
4e weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor]
Hein v. Eeten [jgt]
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Wim Couwenberg [jgt]
Jan Swaans
Frans en Marie Spanjers - Rooijakkers
Piet v. Gerwen en Piërre Reniers
Bert v.d. Aa
Overleden ouders de Bresser en familie
Overleden ouders v. Hoof - v. Gompel en overleden familie- leden
Harry Kuijlaars namens KBO
Frans v.d. Ven
Giel v. Mol [jgt]
Wim v. Gerwen [jgt]
Jan en Anna ten Brink - Wilting, Piet en Paula
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 16 EN
17 MAART
5e weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur
Frans v. Mol en Hendrika Renders
Tinus v. Mol [namens buurtvereniging "Bijsterveld "]
Overleden familie v.d. Ven - Soetens
Betsie Adams - Klessens
Frans v.d. Ven [mnd]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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MEDEDELINGEN:
In de week van 11 t/m 16 maart vindt de Vastenactie plaats.
Meer informatie leest u in het Blaaike.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

VASTENAKTIE 2013.
VAN 18 TOT EN MET 22 MAART
Vasten is delen met mensen die het minder hebben.
Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in Honduras.
Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede
en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde
Staten,op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan.
Maar een paar procent bereikt de Ver.Staten,anderen worden
opgepakt en teruggestuurd.
De zusters Scalabrinianas vangen de teruggestuurde mensen
liefdevol op en helpen hun weer op weg. De zusters maken dagelijks
hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld de
teruggestuurde migranten opvangen.
Ze krijgen daarna onderdak,eten en medische hulp.
Van harte bevelen wij de Vastenactie bij U aan, in week 12 komen
vrijwilligers bij U langs om het vastenactiezakje op te halen en bij
voorbaat willen wij U bedanken voor de inzet en voor Uw gift.
Met vriendelijke groet,
“De Vastenactie”
Uw contactpersoon:
Riny Reniers.
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LEZING HEEMKUNDEVERENING
“DE HOOGE DORPEN”.
Van harte nodig ik iedereen weer uit voor onze tweede lezing van dit
jaar, getiteld

De ontdekking van Dorestad
Datum: donderdag 14 maart 2013. Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem. Spreker: Dhr. Joep Rozemeyer.

REÜNIE MULO DON BOSCO MEERVELDHOVEN –
D’ EKKER
Op zaterdag 8 juni 2013 organiseert het Sondervick College een
grote reünie.
Aanleiding is tweeledig: het 5-jarig bestaan van het nieuwe gebouw
en omdat het erg lang is geleden dat er een reünie georganiseerd is.
( zie www.sondervickveldhovenreunie.nl )
In 1957 startte aan het Mariaplein in Meerveldhoven de Don Bosco
Mulo, enkele jaren later verhuisde deze naar d’ Ekker. Alle leerlingen
van de Don Bosco Mulo (mavo) zijn welkom op deze reünie. Het zou
leuk zijn als er zich heel veel oud-leerlingen aanmelden!
Jos van der Heijden ( leerling 1958 - 1962) josellyvanderheijden@onsmail.nl

Het gaat tijdens deze lezing over het uit de geschiedenisboeken
bekende Dorestad, wat gelegen zou hebben in het zuiden van de
provincie Utrecht, De naam van het stadje Wijk bij Duurstede aan de
Lek zou hiervan een verbastering zijn. Bekend is dat Dorestad
enkele keren door de Vikingen is aangevallen en geplunderd. Er
moet voor hen een grote buit te behalen zijn geweest, anders
zouden de Noormannen niet teruggekomen zijn. Onze spreker denkt
dat de feiten heel anders liggen. Hij heeft uitgebreid onderzoek
gedaan dit mysterie, dat bij veel mensen tot de verbeelding spreekt.
Daarbij stuitte hij op heel veel zaken, die een geheel andere kant
uitwezen. Dhr. Rozemeyer kwam door zijn onderzoekingen uit bij de
Belgische stad Doornik ook wel Tournai genaamd, omdat die net
over de taalgrens in Wallonië gesitueerd is. Door middel van allerlei
gegevens en plaatjes zal hij ons duidelijk maken dat Dorestad dus
niet in Nederland , maar in het zuiden van België gelegen heeft.
Hierbij is er gekeken naar oude munten, welke vroeger door de
steden zelf geslagen werden. Ook heeft hij op de kaart uitgezocht of
deze stad over het water wel bereikbaar was, omdat de invallen per
schip rivier opwaarts werden uitgevoerd. Tenslotte bleek het
toenmalige Doornik een zeer welvarende stad te zijn met vele mooie
gebouwen en kerken, met als exponent de huidige kathedraal met
zijn zeven torens, de grootste kerk van België. Tevens was het lange
tijd een belangrijk bestuurscentrum ten tijde van de beroemde
koning Clovis, die daar resideerde. Al met al een zeer boeiende
inleiding, die ik van harte wil aanbevelen.
Marcel van Hest, namens het bestuur van Heemkundevereniging “De
Hooge Dorpen”.
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OUDE CARTRIDGES OF MOBIELE TELEFOONS !
EN KLEDINGCONTAINER!
Heeft u nog oude mobiele telefoons in een la liggen?
Of lege toner-of inktcartridges( geen tonerflessen) uit uw printer,
kopieerapparaat of fax?
Daarmee kunt u het werk van STICHTING TESS steunen.
Kijk ook even op uw werk, vaak worden deze gewoon weggegooid!
Deze kunt u bij ons inleveren. Voor vragen bel gerust!
Stichting Tess stelt zich ten doel om voor kinderen met het
syndroom van down, autisme of een andere al dan niet aangeboren
verstandelijke en/of motorische beperking, interactieve
dolfijnondersteunende therapie bij het CDTC ( Curacao Dolphin
Therapie Center) op Curacao mogelijk te maken.
Deze therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de
dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor
een hogere kwaliteit van leven voor het kind, ouders en hun
omgeving te kunnen zorgen.
Kijk eens op de site www.stichtingtess.nl
KLEDINGCONTAINER:
Bij MFA De Rosdoek hebben wij namens Stichting Tess en
Regiodoel al een tijdje een kledingcontainer staan.( op de
parkeerplaats aan de zijkant van de gymzaal)
Wat mag erin:
Onder-en bovenkleding, shirts , broeken, kousen etc.
Dames – en heren – en kinderschoenen( bij elkaar
gebonden)
Laarzen, gympen,slippers, sandalen
Handdoeken, theedoeken, washandjes
Dekbedhoezen,lakens en dekens
Dekbedden
Gordijnen en vitrages
Jassen, jacks en riemen
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Dassen, hoeden en petten,tassen
Knuffels en klein speelgoed.
Bij vragen en meldingen dan kunt ons bellen.
Alvast bedankt namens Stichting Tess.
Samantha en Bas vd Sande 040 -2055152

Wij houden al enkele jaren een verbroederingsavond.
Ook dit jaar willen wij een avond organiseren waarbij men een
kaartje kan leggen. Wij kennen de volgende speltypes:
Jokeren, Rikken en Katten.
Op elk onderdeel hebben wij enkele kleine prijsjes.
De deelname is gratis.
Het is op: Zaterdag 9 maart 2013 om 20:00 u.
In onze gildekamer bij café “den Babbel” in Wintelre.
De overheid

TE KOOP
Vuurkorf van plaatstaal met asla.
45x45x45 cm in perfecte staat. Prijs € 30,Wereldkaart op hout in aluminium lijst (gelamineerd)
180x110 . Perfecte staat. Prijs € 50,Inlichtingen:06-30458649
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HERDENKINGSBIJEENKOMST:
WE NOEMEN JE NAAM
Op woensdag 27 maart 2013 om 19.30 uur organiseert Eclips voor
de dertiende keer een herdenkingsavond. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. U bent u van harte welkom in de Sint Lambertuskerk in
Vessem. De herdenking is voor iedereen die in het afgelopen jaar
iemand heeft verloren.
Sprekers Mieke Artz en Corien van den Heuvel geven woorden aan
het verdriet om afscheid. Zangeres Yvonne van Ham zorgt voor de
muzikale omlijsting. Bloemisterij de Hennekooi verzorgt het
herinneringsbloemstuk. Tijdens de herdenking noemen wij de namen
van de overledenen en zeggen kort iets over hen. Voor elk van hen
worden kaarsen aangestoken. Na afloop is er koffie en gelegenheid
elkaar te ontmoeten in Gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Mensen willen hun geliefden blijven herdenken. Dat kan natuurlijk
ook alleen thuis, met vrienden of met de eigen familie. Maar vaak
komt het er dan niet van. De dood hoort bij het leven. Toch is dit niet
een onderwerp waar we gemakkelijk bij stil staan. Bij herdenken
doen we dat juist wel. Het opnieuw memoreren van een overledene
maakt het mogelijk om respect en liefde voor de overledene uit te
drukken. Herdenken biedt gelegenheid om verbondenheid te ervaren
met anderen die ook herinneringen koesteren en kwetsbaar zijn in
hun verdriet. Een oud gezegde wordt steeds weer bevestigd:
“Gedeelde smart is halve smart.” Voor velen biedt een
herdenkingsbijeenkomst troost en bemoediging. Er is ruimte voor
verdriet om het gemis en er is respect voor de blijvende band. Uw
aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk maandag 18 maart as.
U kunt ons mailen info@eclips-uitvaart.nl of bellen 040–211 9 703.
Ditty ten Boske, Mieke Artz en Corien van den Heuvel,
Eclips Uitvaartbegeleiding

BLIJF OP EIGEN BENEN STAAN; VALPREVENTIE
Datum:
Plaats:

21 maart 2013 Tijd:
14.00 uur
D'n Boogerd – Servatiusstraat, Vessem

Ongelukjes in en om het huis komen voor bij alle leeftijdsgroepen. Bij
ouderen wordt de kans echter groter dat zij letsel oplopen wanneer
zij vallen. Dit heeft o.a. te maken met lichamelijke veranderingen.
Het is dus belangrijk om ongelukjes en valpartijen zoveel mogelijk te
voorkomen. Met behulp van een controlelijst brengt u tijdens deze
voorlichtingsbijeenkomst de risicosituaties in uw woonomgeving in
beeld. Tevens wordt besproken hoe u de risico’s kunt verkleinen en
welke organisaties u daarbij om advies kunt vragen.
Een medewerker van GGD verzorgt deze voorlichting
Georganiseerd door KVO en KBO afd. Vessem in samenwerking
met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland
Belangstelling? Wij verwachten u en de toegang is gratis
Wel graag aanmelden voor 12 maart bij Mien Heeren.
Telefoon: 0497-591475 E-mail: mien.heeren18@hetnet.nl

TRY OUT FANFARE ST. WILLIBRORDUS
WINTELRE EN HEIDE ECHO KNEGSEL
Dit jaar zal de Fanfare samen met soliste Esther Verblackt een
optreden verzorgen op de Adriaan in Riethoven. De Adriaan is een
muziekwedstrijd waarin iedere vereniging een muziekstuk ten
gehore brengt met een solist(e) die op de dag van de uitvoering niet
ouder is dan 23 jaar. Naast het solowerk verzorgd iedere
deelnemende vereniging een mooi optreden van +/- 40 minuten.
Als voorbereiding op deze wedstrijd zal de Fanfare samen met
Heide Echo uit Knegsel een Try Out geven. Deze vindt plaats op
vrijdag 15 maart om 19.30 uur bij D'n Babbel. Beide verenigingen
zullen deze avond een voorproefje geven van hetgeen in Riethoven
bij De Adriaan ten gehore zal worden gebracht.
De Adriaan staat gepland op 13 en 14 april. De Fanfare zal op 13
april om 17.40 uur optreden in de KEMI hal in Riethoven.
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IN MEMORIAM PATER MOESAI
Vooral voor de wat ouderen zal deze naam nog iets betekenen of ze
zullen hem nog gekend of ontmoet hebben.
Hij was de opvolger van pater Coppelmans in Suriname, nam daar
na 1984 zijn werk over en is nog enkele keren hier in Wintelre
geweest. Zelfs de kermis heeft hij toen nog geopend.
Pater Moesai werkte in Suriname in de provincie Groningen, aan de
Saramacca rivier ( zie Google Maps of Google Earth ). Hij leidde
daar o.a. een kindertehuis met meer dan 100 kinderen.
Anderhalf jaar geleden hoorden wij via zijn congregatie dat hij een
beroerte gehad had, en deels verlamt geworden was. Afgelopen
maandag 25 februari kregen wij telefonisch bericht van zijn
overlijden. Hij is 86 jaar geworden.
Wintelre, en vooral ook de jeugd (Driekoningen zingen) heeft vele
jaren zijn werk financieel kunnen ondersteunen.
Daarnaast heeft hij via de houtverkopen enkele malen ondersteuning
ontvangen van de gemeente. Ook nu hebben we zorg gedragen
voor bloemen bij zijn begrafenis ( 30 februari 2013) en een bijdrage
zodat hij begraven kon worden in het dorp waar hij zolang gewerkt
en gewoond heeft.
Dankbaar, voor alles wat hij gedaan heeft, moge hij ruste tussen zijn
dierbaren.
Missie/Ontwikkelingswerkgroep Wintelre
Corrie Vingerhoets
Guido Schenning

ZONDAG 24 MAART BIJ DE MEPPERS
VRIENDJES EN VRIENDINNETJESDAG
VOOR IEDEREEN TOT 16 JAAR
Wil jij ook zo'n tennistalent als Federer of een van de zusjes Williams
worden, of ben je dit misschien al?
Laat je tennistalent zien in de tennisclinic gegeven door onze
tennistrainster! 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.
Er zal onder andere geoefend worden met een tennisballenkanon!
Ook zorgen wij voor de lunch en een drankje.
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 vrijdag 22 maart:
30jaardemeppers@gmail.com

BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor Uw medeleven
en steun bij de ziekte en afscheid van:

TE KOOP

Francien Snelders - Couwenberg

Woning aan de Engelenburg 4, Vraagprijs € 230.000,=
Voor meer info zie www.jaap.nl of bel 0646410611

Een extra woord van dank aan Dr. Van Bommel, Pastoor Verschure
en Joris Thuis Zorg.
Fam. Snelders
Fam. Couwenberg
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NOG GEEN KAARTJES VOOR DE
VOORSTELLINGEN VAN DE VRIENDENKRING?
BESTEL ZE DAN NU SNEL!
Toneelvereniging “de Vriendenkring” speelt het blijspel:

“Zeg, kan ik je man even lenen?”
geschreven door Hans van Wijngaarden
Regie: Jan van Hoof
Wanneer:
15, 17, 22 en 23 maart
Waar: MFA De Rosdoek
Aanvang:
20.00 uur
Entree: € 7,Reserveren: 040-2052430 of info@de-vriendenkring.nl
Kijk ook eens op www.wintelre.info en/of www.de-vriendenkring.nl
voor meer info!

VOGELCURSUS VOOR BEGINNERS
In maart 2013 wil het IVN Veldhoven-Vessem starten met een
vogelcursus voor beginners. Dit is een leuke en interessante cursus
voor mensen die meer willen weten over de vogels die je thuis en
onderweg kunt zien en horen. In deze cursus zullen we aandacht
geven aan het herkennen van vogels, zang en roep, vliegen en
veren, leefgebieden van vogels, voedsel, de zorg voor het
nageslacht, nestkasten, roofvogels en de jaarlijkse vogeltrek. Dat
doen we op zowel thema-avonden als tijdens de excursies.
De cursus wordt gegeven op 5 en 9 maart, 19 en 23 maart, 9 en 13
april, 16 en 20 april en 14 en 18 mei.
Het cursusgeld bedraagt € 50,00 voor IVN-leden en -donateurs en
€ 60,00 voor niet IVN-leden. Het cursusgeld is inclusief een reader.
Meer informatie en aanmelding zie de website:
www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-vessem of neem telefonisch contact
op met Hetty Fokkens, tel. 040 25 43 077.
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START COLLECTEWEEK REUMAFONDS
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke
collecte. In de week van 11 t/m 16 maart 2013 gaan ruim 60.000
vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de
bestrijding van reuma, zoals artrose.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende
aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar
de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte Mensen met reuma hebben vooral last van pijn
en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische
ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen
aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte.
Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen
gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben
mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of
spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig Het Reumafonds strijdt voor
een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de
toekomst. We geven voorlichting en financieren veel onderzoek naar
betere behandelmethoden. We komen op voor de belangen van
mensen met reuma en we financieren activiteiten van
reumapatiëntenverenigingen. Ook investeert het Reumafonds veel
geld in het vinden van de oorzaken van reuma. Alleen
wetenschappelijk onderzoek brengt ons dichter bij een wereld
zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.
Rekeningnummer 12.30.40.000, Amsterdam. www.reumafonds.nl
Coördinator: Jeanne Roosen Bartels
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CHILLAXZ DOET MEE

NIEUWSBRIEF#5

Op zaterdag 16 maart de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Wij van CHILLAXZ gaan hieraan mee doen met het oppimpen van
ons eigen jeugdhonk. Nu hebben zich daarvoor al een aantal
vrijwilligers bij ons gemeld maar iedereen mag mee doen. Een klus
die we gaan klaren met de jeugd van Wintelre ; vanaf basisschool
groep 8 tot aan 18 jaar. De werkzaamheden op die dag bestaan voor
het grootste deel uit schilderwerk maar zodanig dat iedereen wel wat
kan doen.
Zijn jullie die vrijwilligers op zaterdag 16 maart van 10.00-16.00 uur
meldt je dan aan op woensdagavond in CHILLAXZ of bij Hessel
0623818221. Kun je alleen op de voor of namiddag , ook al goed. Er
zijn gratis NLdoet en Chillaxz T shirts , buttons een Chillaxz lunch en
genoeg te drinken. We maken er stiekem een klein feestje van !!
Wat we nog nodig hebben zijn van die kleine houten keukenstoeltjes
om te schilderen in CHILLAXZ kleuren en van die ouderwetse
stoffen lampenkapjes. Deze lampenkapjes met een hoogte van
ongeveer 20 cm. Heeft u die stoeltjes of lampenkapjes laat het ons
alstublieft weten. Alvast bedankt.
Tot 16 maart tot CHILLAXZ
Wij van CHILLAXZ

DANKBETUIGING
Woorden schieten tekort om iedereen te bedanken voor de warme
belangstelling die we van jullie mochten ontvangen na het
plotselinge overlijden van ons pap en opa,

Frans van de Ven
Het heeft ons bijzonder gesterkt in deze moeilijke tijd.
Heel Hartelijk bedankt.

HOE BRANDVEILIG IS UW HUIS? KOM OP 30 MAART 2013
NAAR DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST EN ONTVANG EEN
GRATIS ROOKMELDER!
Op zaterdag 30 maart 2013 geeft brandweer Eersel een
voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid. De aanleiding van
deze bijeenkomst is alle bewoners van Wintelre meer bewust te
maken van brandveiligheid in de eigen woonomgeving.
Burgemeester Anja Thijs opent de bijeenkomst om 11.00 uur in
Gemeenschapshuis De Rosdoek. Ook is daar 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.
Brand is sneller dan de brandweer
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst besteedt de brandweer
aandacht aan hoe u zichzelf in veiligheid kunt brengen tijdens brand
en hoe u brand kunt voorkomen. Bij een woningbrand heeft u maar
drie minuten de tijd om uzelf in veiligheid te brengen. Sterke
rookontwikkeling en het vrijkomen van giftige gassen zorgen in een
mum van tijd voor een niet overleefbare situatie. De brandweer is bij
woningen gemiddeld in acht minuten ter plaatse. Daarom moet u
zich realiseren dat u tot dat moment uzelf moet kunnen redden.
Zelf maatregelen nemen
De brandweerposten van de gemeente zijn gevestigd in Eersel en
Vessem. De brandweer is daarom iets langer onderweg om in
Wintelre te komen. Dankzij de voorlichting neemt uw kennis over
brandveiligheid toe en bent u meer bewust van het gevaar van
brand. De gratis rookmelder kunt u direct installeren, zodat u op tijd
gewaarschuwd bent bij brand.

Kinderen en kleinkinderen.
15
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Speciaal bij de bewoners van de Kloosterstraat komt de brandweer
op bezoek om brandveiligheidadvies te geven en een rookmelder te
installeren. Leerlingen van het Rhytovius College ondersteunen
hierbij de brandweer in het kader van maatschappelijke stage.
De brandweer zal naast dit alles op dorpsplein Den Dries ook nog
een demonstratie geven.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Koeling van de
gemeente Eersel, te bereiken op telefoonnummer (0497) 531 300 of
per e-mail e.koeling@eersel.nl.
MELD EN HERSTELLIJN.
Hebt U in uw omgeving iets te melden over de weg, voetpad,
verlichting, verkeersborden, struikgewas, speelveldjes, bomen of
andere zaken waarvan U denkt dat dit bij de gemeente thuis hoort:
Bel dan naar de balie van de gemeente 0497-531300.
Bij de verlichting vraagt men naar het nummer van de lantaarnpaal.
En bij de andere zaken vraagt men naar de straat en huisnummer in
de directe omgeving. Men vraagt dan ook meteen naar de naam en
adres van de beller zodat later nog verdere informatie kan worden
gevraagd. En men kan achteraf ook steekproefsgewijs controleren of
de melding ook snel heeft geleid tot herstel.
U kunt de melding ook doen via de website van de gemeente Eersel:
www.eersel.nl Meld en herstellijn, of …
Voor de smartphone bezitters via de app van de gemeente Eersel.
VERSLAG BESLOTEN VERGADERING 21 JANUARI:
Het verslag van deze vergadering, is na goedkeuring op 19 februari,
op de www.wintelre.info geplaatst.
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KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
20 maart besloten bijeenkomst, de verdere vergaderdata voor 2013
zijn op www.wintelre.info te vinden.
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Zoals jullie weten hebben we in de bibliotheek een groot aantal
boekencategorieën naast de Romans en de Thrillers. Eén van die
categorieën gaat over Brabant. We hebben een 50-tal boeken in
deze categorie. De ene nog mooier dan de andere. Er zitten
prachtige fotoboeken bij van Martien Coppens: ‘Het oude gelaat van
Brabant, ’s Hertogenbosch, Het lonkende licht’. Ook zijn er boeken
van Nol van Roesel: ‘Skôn portretten en Onder de stulp’.
Een aantal andere bijzonder aansprekende titels wil ik jullie niet
onthouden: ‘Zo herinner ik mij Brabant, Hedde gij Zedde gij,
Brabantse oudheden, Drie Zaligheden, Kroniek van de Kempen,
Wentersel vruuger, Oorsprong en geschiedenis van de Brabanders,
Oud Brabants dorpsleven, Bij ons moeder en ons Jet, D’n duvel is
oud, Wintelre klein maar toch groots, Schetsen uit het NoordBrabantse volksleven, Eindhoven vroeger en nu, etc.
Zoals je ziet een groot aantal boeken met Brabantse sagen,
legendes, verhalen, spreekwoorden, geschiedenis en ga zo maar
door.
We hopen dat jullie de weg naar deze prachtige boeken zullen weten
te vinden.
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:
Anny van Asten, tel. 2051454, e-mail: annyvanasten@planet.nl
Leefbaar Wintelre,
Tel : 040-2051777
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

CARNAVALESKE NABESCHOUWINGEN 2013

Woensdag 27 maart houdt de KBO haar algemene jaarvergadering.
Elk lid krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging en informatie nog
in de bus, maar noteer deze dag alvast op de kalender. Het bestuur
ziet ernaar uit om op deze dag alle leden te verwelkomen.
[ zou leuk zijn] Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen voor
een of andere bestuurlijke functie. Binnenkort hoor je meer over
onze jaarvergadering.

Zoete herinneringen daar moeten we ’t nog ’n jaar mee doen;
tot 1-2-3-4 maart 2014. Zoete herinneringen is alles wat we nog
hebben tot dan.
Ondanks de crisis en (te) sombere voorspellingen toch ’n ontzettend
gezellige en mooie carnaval gehad. ’t Begon al met ’n kleine week,
bouwen, timmeren en zaal versieren om de MFA weer om te toveren
tot Huifnarrenpaleis.
Toen zaterdag ’s avonds “de sleutel” wezen halen in Vessem,
triomfantelijk naar Klepbroekenbult gebracht en ’t ging los tot laat,
heel laat !! ’s Zondags vroeg weer op en toch een van de mooiste
optochten van de hele Kempen gezien hier in Wintersel.
Want dat typeert wel de echte Klepbroekenbulter; crisis, crisis, niks
te crisis g.v.d. !! tandje erbij!!, gaan met die banaan: gas erop!!!!!.
Chapeau Heiligenhoek die ’t toch weer vur mekaar kregen om ’n
wagen te maken en chapeau Drieslaginhetakkerveldje waar ’t zo
koud was dat de behangselplek aan de tafel vast vroor!!
Klasse dames en heren!! Toch ’n mooie optocht!! ’s Avonds werd ’t
weer laat, heel laat !!
’s Maandagsmorgens toch vroeg weer op vur ’t drukbezochte ontbijt
en ’s middags naar ’t inmiddels befaamde middag voor ouderen dat
altijd tot laat, heel laat doorgaat. Onder leiding van Wilfried van
den Bosch namen ’s werelds bekende topsporters ’t op tegen 55+
sers uit Wintelre met soms verrassende resultaten !! Had ik al
gezegd dat ’t weer laat werd??
Afijn, dinsdag ’s morgens weer op vur ’t ontbijt en om op tijd klaar te
staan vur de kinderoptocht die ook al weer in ’n opwaartse spiraal
verkeerd. 87 inschrijvingen dus dat beloofd al weer meer vur de
toekomst (hoezo crisis). Mooie optocht met vele spitsvondige
woordspelingen!! ’s Avonds na ’t eten eerst ’t geluidsniveau ’n eind
omlaag geschroefd, want we willen iedereen binnen houden, en
toen begonnen met de Wenterselse avond!! Ruim 2 uur lang
betraden de meest uiteenlopende artiesten ’t podium waaronder
Dikke Dennis van Peter Pan Spleetrock en de roze Hofdames, die
echt goed waren met de nadruk op goed en uit Amerika de Barry

Op vrijdag 8 maart organiseert onze bibliotheek in
samenwerking met de heemkunde- kring een filmmiddag. Er
worden films vertoond van ons dorp in vroeger jaren, dus
vooral voor de ouderen een feest van herkenning. Iedereen is
welkom. Het begint om twee uur, de entree is gratis en er zijn
maar honderd stoelen, dus wees er op tijd bij.
Op donderdag 14 maart gaan we weer wandelen.
Om twee uur bij de Maria-kapel.
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]
Vrijdag 8 maart om 14.00 uur; film over Wintelre en zijn
inwoners.
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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Whites die ook verschrikkelijk goed waren met de nadruk op
verschrikkelijk!
Een optreden van WC experience en een ode aan van Ham, de van
Ham medley was ook mooi. Echt klasse entertainment
opWinterselse bodem!! De echte strijd om de Klepbroekenbultse
carnavals trofee werd beslecht in ’t voordeel van de “Spice Girls”die
nipt wonnen van de ook al geweldige “dames van de bouw”!! En het
werd weer laat, heel laat!!
’s Woensdags alles weer afgebroken, gecleaned, gereinigd en zuiver
gemaakt en ’s avonds de schorre kelen gelaafd met ’n paar
herringen mi juin en ’n pilske, maar toen werd ’t nie meer zo laat en
alles wat we nou nog hebben zen die zoete herinneringen.
Bedankt voor uw aanwezigheid en graag tot volgende jaar, begin
maart.
Alaaf. De Huifnarren
P.S. mooi stukske in ’t vurige Blaaike J.P.
UITSLAG LOTERIJ CV DE HUIFNARREN 2013
1467-205-930 : Voor deze prijzen graag contact opnemen met Huib
van Asten (06-543313822)
2363-6-1446-2427-2310-755-847-834-268-2475-660-289 :
Deze prijzen kunnen afgehaald worden in de Rosdoek
CV de Huifnarren bedankt u vriendelijk voor uw deelname.

LEDEN VAN DE KVO
Dinsdag 12 maart:
Paasstukjes maken bij Corrie van de Ven.
Aanvang middag: 13.30 uur Aanvang avond 19.00uur.
Corrie zorgt voor de bloemen en paasversiering, zelf brengen we
een bakje of schaal mee.
Kosten worden berekend aan de hand van de materialen die
verwerkt worden Koffie € 1,-- p.p.
Het bestuur
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AGENDA
Maart
9
9
14
15
15
16
16
17
18 t/m 22
20
22
23
23
23
23
24
April
7
12
13
15
18
19
21
22
23
28

AGENDA
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Verbroederingsavond bij d’n Babbel (Gilde)
Lezing "De ontdekking van Dorestad" door
Joop Rozemeijer. (Jacobushoeve Vessem.)
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Try Out Fanfare St. Willibrordus/Heide Echo
voor De Adriaan
Hollands avond met Rob van Daal (d’n Babbel)
NLDoet/Klusjesdag De Meppers
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
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.
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
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Mei
2
3
5
5
9 en 12 mei
11
13
21
25
Juni
1
2
8
8
14-15-16
16
18
22

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

22
23

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

Juli
12-13-14 juli

Dorpszeskamp

Augustus
5
7
9
11
17
18
21
24

Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Activiteit voor het gehele dorp - De Meppers
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reunie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
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September
3
8
9
14
19

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
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
18
21
26
31

Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
DEES kerstwandeling
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4

DEES indoor strafschoppentoernooi

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
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Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

(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
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)
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