TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 25 – Week 52 (28 dec.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Kienen in De Rosdoek
* In het spoor van de boswachter……
* Verse oliebollen van Jong Nederland

-

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 (nr. 1) verschijnt in week 2 ( 11 jan.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 3 januari 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 28 EN
29 DECEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Overleden ouders van Hout - Smits [mnd]
Harry Kuylaars [mnd]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Frans v. Hoof [verjaardag]
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen
Maandag, dinsdag en vrijdag geen H. mis
Woensdag 1 januari 11.00 uur te Wintelre voor de gezamenlijke
parochies
Piet v. Loon
Vader en moeder Lemmens - v. Oirschot
Willem Rijnen
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 4 EN 5
JANUARI
Zondag 11.00 uur Kindergezinsviering m.m.v. KIWI Thema
Driekoningen
Bets Willems - Waterschoot
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [namens K.B.O.]
Jan v. Gerwen [jgt]
Gerard v. Loon
Harrie v. Loon
Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis. De pastoor is op
retraite.

MEDEDELINGEN:
Op 1 januari is er om 11.00 uur een eucharistieviering voor de
gezamenlijke parochies
Voor de gezinsviering op zondagmorgen 5 januari om 11.00 uur
nodigen we u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. Het kinderkoortje
KIWI zal de liedjes verzorgen, het thema is Driekoningen.
De pastoor is van 6 t/m 10 januari op retraite in Westmalle, we
wensen de pastoor een goede week van bezinning. Daarom is er
dan op donderdagmorgen geen H. mis.
In onze parochie is op 83 jarige leeftijd overleden Piet v.d. Sande
echtgenoot van Jo Snelders. Piet woonde in de Engelenburg op nr.
15.
Namens de parochie bedanken we iedereen die er aan mee heeft
gewerkt dat de vieringen rond de feestdagen goed zijn verzorgd en
verlopen. De kerk weer mooi versierd was en de kerststal weer mooi
op getuigd was.
Namens de parochie wensen we iedereen een gelukkig en gezond
2014
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

OUD EN NIEUWJAAR 2013/2014
Allereerst wil ik U allen een prettige jaarwisseling en een goed en
gezegend 2014 toewensen
Tijden van de verschillende vieringen
Oud- jaar 31 december
17.30 uur : Vessem : eucharistieviering mmv. Con Brio
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19.00 uur Knegsel: eucharistieviering mmv. parochieel
gemengd koor

U mag, voor zover mijn leeftijd en gezondheid het toelaten op mij
rekenen. Mogen wij ook op u rekenen.

Nieuwjaar 1 januari
11.00uur Wintelre: Eucharistieviering. voor alle parochianen van
de drie parochies.

Van 6 t/m 10 januari 2014 ben ik afwezig. Pastoor F. v .d. Weijst zal,
indien nodig, waarnemen en de door-de-weekse-mis van donderdag
9 januari 8.30 komt te vervallen.

Na de eucharistievieringen is er de gelegenheid om elkaar en
ondergetekende de beste wensen te doen toekomen voor het
nieuwe jaar. Voor degenen die dat wensen is er ook de gelegenheid
elkaar en mij een gelukkig en zalig nieuwjaar te wensen in de
pastorie te Knegsel op nieuwjaarsdag van 12.15 –13.30 uur.

Met vriendelijke groeten,

Aanvangstijden van de verschillende eucharistievieringen in de drie
parochies veranderen met ingang van het eerste weekeinde van
januari 2014 en blijven zo het hele jaar.
Wintelre : zondagmorgen 11.00 uur
Vessem : zaterdagavond 19.00 uur
Knegsel : zondagmorgen 9.30 uur

DANK
Graag wil ik u allen, parochianen, leden van de verschillende koren,
werkgroepen, organisten, kosters, lectoren, acolieten en misdienaars
heel hartelijk danken voor uw inzet in het afgelopen jaar voor heel
het parochiegebeuren.
Natuurlijk wil ik ook pastoor P. Vissers heel hartelijk danken voor
alles wat hij voor de bewoners van Groenendaal en de
aanleunwoningen doet.
Dank ook aan u allen voor uw deelname aan de verschillende
vieringen; voor uw inzet voor het hele parochiële gebeuren en vooral
ook voor uw jaarlijkse financiële bijdragen. Graag rekenen wij ook in
het komende jaar op uw deelname, inzet en financiële bijdragen.
Samen moeten we de verantwoordelijkheid voor het hele kerk- en
parochiegebeuren dragen.
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pastoor A. J. Verschure

HARAPAN SPECULAASACTIE ZEER GESLAAGD.
Op 17 december was Mama België, al 40 jaar ontwikkelingswerkster
op Flores in Indonesië, op bezoek in Best. Het bestuur van de
Stichting Harapan heeft haar toen symbolisch € 4.000,-- kunnen
overhandigen.
De voorlopige opbrengst van de speculaasactie. Naar verwachting
komt er nog ± € 250,-- bij. Het volledige bedrag zal worden bestemd
voor de noodhulp aan een van de kindertehuizen die Mama België
heeft opgezet; Maria Visitatie in Nebe op Flores. Dit kindertehuis
moet op korte termijn worden gerenoveerd omdat het als gevolg van
modder en steenlawines zwaar beschadigd is.
Een geweldig resultaat, niet alleen van de speculaasverkoop, maar
ook nog diverse giften van bedrijven en personen en de opbrengst
van de loterij tijdens de kerstviering van de KVB in Oerle.
De organisatie Wilde Ganzen doet hier nog 55% bovenop, zodat er
totaal ruim € 6.500,-- door Harapan bij elkaar is gebracht voor dit
project.
Omdat ook door de Stichting Nativitas uit Horst actie is gevoerd voor
dit kindertehuis wordt verwacht dat op korte termijn met de
werkzaamheden begonnen kan worden.
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SPECIALE OPENSTELLING
VAN HET BIBLIOTHEEKPUNT OP
BASISSCHOOL VOOR
KINDEREN VAN 0 – 4 JAAR

AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES-PAKKETTEN

Na de kerstvakantie start het bibliotheekpunt op basisschool De
Disselboom met een speciale openstelling voor ouders met
kinderen van 0 – 4 jaar. Vanaf 8 januari kunnen iedere
woensdagmorgen van 11.15 – 11.45 uur (groot)ouders met hun
dreumes of peuter, boekjes uitzoeken in het bibliotheekpunt.
Waarom voorlezen
Lezen met baby’s, dreumesen en peuters is spelen met boeken en
taal. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van het kind, zo
blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken
waar een kind een leven lang plezier van heeft.
Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn later
gemotiveerd om zelf te leren lezen. Ze blijken taalvaardiger te zijn,
teksten beter te begrijpen en hebben meer succes op school dan
kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen.
Aanbod peuterboeken
In het bibliotheekpunt zijn verschillende soorten boekjes te lenen:
Boekjes voor dreumesen en peuters waaronder aanwijs- en
benoemboekjes, boekjes met liedjes en versjes, boekjes met
verhaaltjes, prentenboeken en voorleesboeken.
Bibliotheekpasje
Om boekjes te kunnen lenen wordt een bibliotheekpasje
aangemaakt.
Dit gratis bibliotheekpasje is van Bibliotheek De Kempen en kan ook
gebruikt worden om boekjes te lenen in een van de vestigingen
zoals in de nabijgelegen vestiging van Oirschot en Eersel.
We hopen u en uw kind te ontmoeten in het bibliotheekpunt!
Graag tot ziens.
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Dinsdag 21 januari 2014 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 9,25 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 9,95 per kg. (incl. 6% btw.)
(vooraf reserveren!)

De Kempen

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en worden
verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden jonge
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundvee-vleesras.
Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel verpakt, duidelijk
gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.

Biefstuk van de haas,
kogelbiefstuk

6.

Braadvlees

2.

Rosbief

7.

Soepvlees (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

3.
4.

Runderlappen
Entrecote

8.
9.

Schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

5.

Stooflappen

10.

Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen of
ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht
binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving.
Bij het afhalen van het vleespakket wordt het exacte pakketgewicht
bepaald en krijgt u een factuur mee, geen contant geld, wel zo
makkelijk én veilig !
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
Kempische Vee- en Vleeshandel
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15-A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na 17.00 uur)
E-mail: info@kempischevee-envleeshandel.nl
Website: www.kempischevee-envleeshandel.nl
Heeft u uw vriezer vol, maar heeft u wel interesse.
Laat het ons weten, dan houden wij u op de hoogte voor onze volgende
aanbieding!
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KATVERENIGING “DE ONTSNAPTE HAAS”

NIEUWS VAN COOP!

Zaterdag 11 januari

Op maandag 30 en dinsdag 31 december, hebben we een
oliebollenkraam bij onze winkel.
Volop oliebollen, appelflappen en beignets op deze dagen
verkrijgbaar!
Onze openingstijden met oud & nieuw:

OPEN WENTERSELS
KAT-KAMPIOENSCHAP
Café “Den Babbel”
Inschrijven per koppel tot 19.30uur.

Zondag 29 december

16.00 uur t/m 19.00 uur

Maandag 30 december

08.30 uur t/m 19.00 uur

Informatie: Café “Den Babbel” 040-2051712.

Dinsdag 31 december

08.30 uur t/m 19.00 uur

BEDANKT

Tenslotte willen wij U een hele fijne jaarwisseling wensen, en een
gezond en gelukkig 2014!

Inschrijfgeld € 5,- per persoon.
Inschrijfgeld gaat in de prijzenpot.

“ ’t Is goed geweest”, zei ons moeder en dat is ook zo.

VERSE OLIEBOLLEN TE KOOP
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven tijdens het ziektebed en na het overlijden van ons
moeder.
De vele kaarten en bezoekjes deden ons allemaal goed.
Familie Klessens

GEROOKTE PALING
Voor degene die er neffe gevat hebben tijdens Dickens.
Ik rook paling op 4 jan. Bestellen kan tot 31 dec. 17.00 uur.
Uw bestelling wordt thuis gebracht na de middag.

Zoals in het afgelopen Blaaike al te lezen was, zal Jong Nederland
Wintelre met oudjaar weer heerlijke verse oliebollen bakken. Op
dinsdag 31 december kun je van 10.00 tot 16.00uur terecht bij
jeugdhuis de klink op Bremveld 10 (hetzelfde adres als voorgaande
jaren met de KVO) om de verse oliebollen af te halen aan onze
sfeervolle kraam. Om teleurstelling te voorkomen kun je bestellingen
vóór 29 december doorgeven via mail: oliebollenwintelre@gmail.com
of eventueel telefonisch: 06 22320065. Op deze manier ben je
verzekerd van je verse oliebollen, maar aan de kraam kopen mag
natuurlijk ook. Per stuk kosten ze €0,75 maar 10 stuks zijn er al voor
slechts €5,-.
Tot ziens de 31e bij het jeugdhuis!
PS bestel je tijdens de feestdagen (of welk ander moment dan ook)
gourmet (of barbecue) bij AZ Barbecue (www.azbarbecue.nl),
gebruik dan actiecode “Wintelre”.
Het kost u niets en helpt ons enorm!

Prijs: € 17,50 per pond
Marc Walravens.
Tel: 0651401052
9
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BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI!
HOORT HOORT!!!

NIEUWSBRIEF#21

Via deze weg willen wij iedereen die zich ook maar op één of
andere manier heeft ingezet voor het slagen van het geweldige
Dickensweekend ontzettend bedanken!

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Zonder de vele vrijwilligers zouden we nu niet terug kunnen kijken op
een fantastisch weekend met een groot aantal bezoekers! Allemaal
heel erg bedankt en hopelijk mogen we in 2015 wederom een
beroep op jullie doen.

In het vorige Blaaike ben ik ingegaan op Nederlandse
detective/thrillerauteurs. Nu is het de beurt aan de buitenlanders.
Wat daarbij opvalt is dat vooral Scandinavische schrijvers het goed
doen. Wie kent niet de beroemde Millennium trilogie van Stieg
Larsson, waarvan we 2 delen in de boekenkast hebben staan:
‘Mannen die vrouwen haten en Gerechtigheid’. Daarnaast hebben
we ook titels van Unni Lindell en Jo Nesbo.
Een andere bekende Zweedse auteur is Henning Mankell (1948).
Deze schrijver heeft tientallen boeken geschreven met als
hoofdpersoon inspecteur Kurt Wallander. Deze melancholische en
cynische inspecteur, heeft net als zijn geestelijke vader, een
voorliefde voor Italiaanse opera’s. Hij vertrouwt op zijn instinct en
ervaring, maar gebruikt soms ook onconventionele en illegale
middelen om zijn doel te bereiken. Kortom een hoofdpersoon waar je
bijna een persoonlijke band mee krijgt.
Mankell heeft wereldwijd meer dan veertig miljoen boeken verkocht.
Helaas hebben wij maar twee titels: ‘De gekwelde man en Voor de
vorst’ in de bibliotheek staan, maar ze zijn beslist de moeite waard
om gelezen te worden.

Er zijn nog een aantal zaken blijven liggen, deze spullen blijven nog
enige tijd bewaard op de Nie 2. Dus mocht je iets kwijt zijn informeer
dan even bij Elsbeth Harting via telefoonnummer 040-2052601 of
info@dickensfestijnwintelre.nl
Verder zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus ben je na dit
leuke weekend helemaal enthousiast en wil je hieraan de volgende
keer je steentje bijdrage meld je dan bij een van de bestuursleden.
Denk je bij jezelf bestuurslid is niets voor mij maar ik wil wel wat
extra taken verrichten, onze commissies zijn ook nog op zoek naar
commissieleden (attributen, sponsoring, tent, PR, inkopen, Dickens).
Vele handen maken licht werk en hoe meer zielen hoe meer vreugd!!
Tot 2015, tot Dickens!

Beste leesvrienden in Wintelre,

Veel leesplezier.

Stichting Dickensfestijn Wintelre

De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Anny van Asten, tel. 2051454, e-mail: annyvanasten@planet.nl
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BUURTBUSDIENSTREGELING 2014
(Geldig vanaf 15 december)

VERSLAGEN VERGADERINGEN:
Het verslag van de vergadering van dinsdag 19 november is na
goedkeuring op 18 december, op onze website www.wintelre.info
geplaatst.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
Dinsdag 14 januari is de eerste bijeenkomst van 2014. Heeft u
ideeën om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van
Wintelre? Dan kunt u deze ideeën dus inbrengen in onze
vergadering. Spreek een van onze leden aan of bel met secretaris
Jan Heuveling, 040-2052151. De verdere vergaderdata voor 2014
worden nog nader bepaald waarna op www.wintelre.info te vinden.
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

DE REDACTIE
WENST IEDEREEN
EEN PRETTIGE
JAARWISSELING
EN EEN VOORSPOEDIG
EN GEZOND
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Komend jaar is het vijftig jaar geleden dat de bond van ouderen werd
opgericht.
Het is de bedoeling dat er het hele jaar door activiteiten gaan
plaatsvinden naar aanleiding van dit jubileum.
Om deze extra dingen te bekostigen willen we een viertal
kienavonden organiseren.
De eerste kienavond is op dinsdagavond 7 januari om 20.00 uur in
de Rosdoek.
Er zijn, minstens, twintig kienronden en de prijzen zijn allerminst
karig te noemen. Dus wil je de KBO steunen of een mooi [geld]prijsje
winnen, kom dan;
Dinsdagavond 7 januari om 20.00 uur in de Rosdoek
Op zondag 12 januari is er weer de nieuwjaarsbijeenkomst in de
Rosdoek.
De Fanfare, drumband en jeugdorkest zijn dan te beluisteren, en de
uitslag van de Rabo-verenigingsprijs wordt bekendgemaakt.
Een mooie gelegenheid om elkaar een zalig Nieuwjaar te wensen en
tevens kan men meestemmen over wie die begeerde prijs mag
ontvangen.
Eveneens op zondag 12 januari geeft het Kempisch Senioren Orkest
een Nieuwjaarsconcert in Den Tref te Hapert.
Dit concert begint om 13.30 uur, de intree en de koffie zijn gratis.
De ‘Vrouwen Van Wintelre’ [VVW] willen samen met de KBO
onderzoeken of er animo bestaat voor een fiets-busreis naar Diblich
aan de Moezel in Duitsland.
Het betreft een vijfdaagse reis met dagelijks uitstapjes [excursies],
die zowel met de bus als met de fiets gedaan kunnen worden.
Op woensdag 22 januari komt iemand van Ema-Reizen een uitleg
geven over deze reis met info over plaats, programma en kosten van
deze reis.
Wij willen deze bijeenkomst van harte aanbevelen;
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Dus woensdag 22 jan. Om 14.00 uur in de Rosdoek, iedereen is
welkom.
Voorlopig gaan we elke dinsdagmiddag niet fietsen maar
wandelen. Om één uur bij de Mariakapel.
Op elke donderdagmiddag van de oneven weken;
Wandelen rondom Wintelre.
Dus; donderdag 2 januari. We vertrekken om 14.00 uur bij de
Mariakapel.
Iedere maandag in de Rosdoek;
9.30 uur koersbal
13.45 uur volksdansen
15.00 uur ouderen gym
Maandag 6 jan is het kaarten, rikken en jokeren, voor alle senioren.
Om 13.30 uur in café Hakkens in Vessem.
Alle senioren zijn woensdagmorgen 8 jan. welkom op onze
maandelijkse Koffiemorgen.
Om 10.30 uur in Kempkeshof.
De vrijwilligers van de vervoersdienst en de klussendienst staan
komend jaar voor ieder die ze nodig heeft weer klaar
Vervoersdienst
Bellen naar Cees 040 - 2051829 of Piet 040 - 2051819
Klussendienst
Bellen naar Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO
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EN ER KON (KAN) GEKIEND WORDEN
Het lijkt al een eeuwigheid geleden maar op 3 september 1964 werd
in Wintelre de ‘Rooms Katholieke Bejaardenbond’ opgericht.
Inmiddels is de term ‘bejaarden’ uit de tijd en opereren we thans
onder de naam; Katholieke Bond van Ouderen, de KBO.
De bond van ouderen is opgericht om ouderen op een ontspannen
manier bijeen te brengen. Dat resulteerde vijftig jaar geleden in de
drie K’s, namelijk; Kaarten, Kienen en Keuvelen.
Sindsdien is onze omgeving, de ruimte maar ook de samenleving,
erg veranderd.
En zo de maatschappij verandert, zo veranderen ook de clubs en
verenigingen.
Maar de doelstelling van de KBO is nog steeds; ouderen bijeen
brengen om ze samen een plezierige tijd te bezorgen. Dat betekent
meer dan de al vermelde drie K’s.
Het welzijn van de ouder wordende mens is niet enkel afhankelijk
van hoe, of met wie, men de tijd doorbrengt. Ons welzijn is ook
afhankelijk van ons kunnen [lichamelijk en geestelijk] en van onze
leefomgeving. En ook daar houdt KBO-Wintelre zich mee bezig.
Het feit dat onze afdeling een halve eeuw bestaat moet [mag]
natuurlijk gevierd worden.
Met de gedachten in het achterhoofd hoe Wintelre er vijftig jaar
geleden uitzag. En hoe omgeving, mens en samenleving intussen
zijn veranderd, staat de jubileumcommissie al in de startblokken.
Maar een grotere zorg is; hoe is een en ander te financieren?
Daarom wil KBO-Wintelre een aantal kienavonden organiseren.
Op vier dinsdagavonden spelen we dit aloude kansspel in de
Rosdoek.
De eerste zal zijn op 7 januari aanstaande. Met een vervolg op 21
januari, 4 en 18 februari.
Er worden tenminste twintig ronden gespeeld met echt geen karige
prijzen. Daarnaast zijn er vele kleinere bijprijzen te verdienen.
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Kienen is niet moeilijk, wel spannend, en voor jong en oud
ontspannend.
Breng dus gerust uw schoonmoeder en kleinzoon mee.
Dus, wil je de vijftigjarige ‘KBO-Wintelre’ steunen, of wil je een mooie
[geld]prijs winnen;
Schuif op dinsdag 7 jan. Aan voor een gezellig avondje Kienen.
Dinsdagavond om acht uur: Kienen in de Rosdoek.

DERDE INDOOR STRAFSCHOPPENTOERNOOI IN
MFA DE ROSDOEK OP VRIJDAG 3 JANUARI en
ZATERDAG 4 JANUARI.
Voetbalvereniging DEES organiseert op vrijdag 3 januari en
zaterdag 4 januari 2014 voor de derde keer het indoorstrafschoppentoernooi in MFA De Rosdoek.
Alle elftalleiders van de senioren, de dames en de a-junioren
hebben voor de kerstdagen alle spelers en speelsters persoonlijk
benaderd om deel te nemen. Evenals de twee vorige editie in De
Rosdoek verwachten wij vrijdag 3 januari weer een groot aantal
deelnemers en mocht u nog belangstelling stellen hebben om deel
te nemen laat het ons dan even weten (06-34921198).
De eerste strafschop wordt om 19.30 uur getrapt!!!
Zaterdagmiddag 4 januari vanaf 13.30 uur komen alle pupillen en
junioren samen met hun leiders en begeleiders naar MFA De
Rosdoek. Naast het strafschoppentoernooi kunnen de kinderen
vrijblijvend deelnemen aan een apenkooi.
Door Eendracht En Samenspel maken we er twee leuke
ontmoetingsdagen van, waarbij deelnemen belangrijker is dan het
winnen.
DEES wenst u allen Door Eendracht en Samenspel een gezond,
sportief en respectvol 2014 toe.
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ZONDAG 5 JANUARI 2014 GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”

24 JANUARI IN DE ROSDOEK

Velen hebben zich de afgelopen tijd diverse malen de vraag gesteld
of de Bosschuur nog wel herbouwd zou worden. We hebben goed
nieuws. Afgelopen week is de herbouw officieel gestart onder
aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeente, aannemer,
bestuur van de De Bosschuur en vrijwilligers. De verwachting is dat
in de maand mei de Bosschuur weer geopend kan worden. Volop
redenen om met onze activiteiten door te blijven gaan, alhoewel dit
tot aan de opening niet voluit zal zijn.
Zodoende gaan we dus door met GPSwandelen op de 1ste zondag
van de maand op 5 januari a.s. Bosschuur De Meren biedt dan weer,
zoals gebruikelijk, wandelen met een GPS- apparaat aan. Met
behulp van een GPS, welke 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….
Momenteel hebben we nog keuze uit twee wandeltochten tussen 5
en 7 km en dus geschikt voor groot en klein, jong en oud, vaders en
moeders, opa’s en oma’s. Mogelijk dat op 5 januari er een nieuwe bij
komt.
Vanwege de eerder brand van de Bosschuur is het vertrekpunt nog
tijdelijk bij Hoeve de Nachtegaal, waar u ook indien gewenst, na
afloop van de tocht kan genieten van een heerlijk kopje koffie.
Starten kan dus op zondag 5 januari a.s. 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 – 2053114 / 0620843172
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Al geruime tijd wordt er door Double U, zangers, zangeressen en NJoy hard geoefend om op 24 januari een grote show in de Rosdoek
te kunnen presenteren onder de naam Wintelre’s got talent. Want
Wintelre heeft talent en dat kunt u deze avond aanschouwen.
De jongste muzikanten zullen laten zien wat ze kunnen spelen.
Samen met danseressen van N-Joy in de leeftijd vanaf 4 jaar zullen
ze een nummer van K3 presenteren. Ook de slagwerkgroep zal van
zich laten horen. Uit hun optreden zal blijken dat slagwerk meer
inhoud dan alleen trommen. Verder komen er gitaristen en een koor
van kinderen uit groep 4-5.
Voor het tweede deel van het programma zal een aantal jongeren
tussen de 12-20 jaar om, begeleid door Double U, een aantal
bekende nummers zingen. Girl, Snow, Listen to the music en
Brabant zijn enkele van de liedjes die de revue zullen passeren.
Double U en zangers/zangeressen worden daarbij bijgestaan door
de oudere groep danseressen van N-Joy.
Wil je dit schouwspel niet missen en de jonge Wintelrese talenten
zien, zorg dan dat je er bij bent op 24 januari. De toegang is gratis.
N-Joy en Jeugdcommissie Fanfare Drumband St. Willibrordus
Wintelre
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
12 Januari 2014
12:00 uur, MFA De Rosdoek
UITREIKING RABOBANK VERENIGINGS PRIJS
CONCERT FANFARE-DRUMBAND SINT
WILLIBRORDUS
Als U dit leest heeft U waarschijnlijk nog minder dan 1 week de
gelegenheid om uw of elke willekeurige andere Wintelrese
vereniging, stichting of comité voor te dragen voor nominatie voor de
“Rabobank Verenigingsprijs 2013” van Rabobank EindhovenVeldhoven.
Sluitingsdatum is 31 december 2013.
Er is een 1e prijs van € 1.000,- en aanvullend hierop wordt een 2e en
3e prijs toegekend van respectievelijk Є 250,- en € 100,-.In een tijd
dat er op gemeente subsidies alsmaar gekort wordt, kan dit een
aangename aanvulling zijn op de jaarlijkse verenigingsinkomsten.
Reglement en aanmeldingsformulier zijn reeds in eerdere editie van
’t Blaaike gepubliceerd, maar zijn ook te downloaden op
www.wintelre.info bij de Stichting Dorpsfeesten.
Aanmelden kan ook digitaal op wintelre.info
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari, waarbij iedereen
van harte is uitgenodigd, is het aan U om mede de uiteindelijke
winnaar te bepalen uit de drie door de jury genomineerde
organisaties. Deze zullen in de loop van deze bijeenkomst bekend
worden gemaakt. De Nieuwjaarsbijeenkomst zal worden
opgeluisterd door Fanfare-Drumband Sint Willibrordus.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
Fanfare-Drumband Sint Willibrordus
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
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K.O.K. OPROEP
Beste mensen,
Carnaval lijkt nog ver weg (2 maart 2014) maar het KOK is al druk
bezig met de voorbereidingen hiervoor. Daarbij hebben wij natuurlijk
jullie inbreng hiervoor nodig. Daarom zijn wij op zoek naar
onderstaande activiteiten.
Denk daar in de kerstvakantie is over na en kom met iets leuks.
‘t Huppelearke;

- stukjes van schrijvers.
- stukjes van buurtschappen.
- eventuele leuke foto’s van carnaval 2013.
- andere leuke ideeën.

Deadline 11 jan ‘14 maar liefst eerder, zodat we aan de gang
kunnen.
Alles naar

kokcarnavalskrant@hotmail.com

Voor optocht; -melden ideeën voor wagens en loopgroepen.
- alvast nadenken voor ideeën als individuelen in de
optocht ( vorig jaar maar 1 deelnemer is te weinig! )
Ook kan men nu reeds personen nomineren voor de ERE Klepboek
van 2014.
Graag met onderbouwing.
Hiervoor een mail sturen naar Joop van de Ven

joop-arianne@chello.nl
of gewoon een briefje bij hem in de bus
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Fitheidstennis training bij de Meppers.
Lijkt het je wel wat om begin januari 2014, na alles feestdagen,
gezond en actief te starten, in het vooruitzicht om straks weer fit te
starten voor het nieuwe tennisseizoen?
In januari starten we met fitheidstennislessen gericht op je conditie.
Dit in tegenstelling tot de gewone tennislessen die vooral gericht zijn
op tactiek en techniek.
Voor alle leeftijden en voor alle tennis niveaus samen in een groep.
De lessen omvat in totaal 8 lessen van een uur met maximaal 8
personen.
Tijdstip: Iedere woensdag avond, tijd af te stemmen op de
aanmeldingen.
Start: woensdag 15 januari (geen lessen in de basisschool
vakanties).
Meer informatie bij Julia van Ham, tennistrainster.
Opgeven via demeppers@hotmail.com. Uiterlijk tot 13 januari. Geef
hierbij alsjeblieft aan met hoeveel personen je graag zou willen
lessen en welke tijden je zou kunnen op woensdag avond.

KADERTOERNOOI BIJ D’N BABBEL
Reeds vele jaren zijn er in het district Kempenland van de K.N.B.B.
een aantal biljarters actief als kaderspelers.
Binnen deze groep biljarters is het idee ontstaan om een keer
onderlinge wedstrijden te organiseren.
Dit idee is opgepakt door biljartvereniging E.M.M.
Niet alleen biedt het de mogelijkheid om de beste kaderspelers van
het district naar Wintelre te halen, het lijkt ons ook een mooie
gelegenheid om de biljartsport te promoten.
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Vandaar dat wij besloten hebben een kadertoernooi te organiseren
op 14, 15 en 16 februari 2014.
Aan dit toernooi zullen 8 deelnemers (op uitnodiging) deelnemen.
Er wordt gestreden om de Babbel Kader Bokaal.
Verdere bijzonderheden volgen nog, maar voor alle biljartliefhebbers
geldt: noteer deze data alvast in uw agenda!
Bestuur E.M.M.

CAFETARIA HET SMULHUIS OOK IN VESSEM
Per 2 januari 2014 wordt Cafetaria Den Toon overgenomen door
Cafetaria Het Smulhuis.
Op woensdag 8 januari zal na een paar kleine veranderingen de
zaak weer open gaan.
De zaak zal 7 dagen per week geopend zijn. Op maandag t/m
zaterdag van 12.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot
21.00 uur.
Het Smulhuis heeft al twee vestigingen in Hapert en Reusel en zal
met deze derde vestiging de zelf voorgebakken verse friet weer
introduceren in Vessem. Ook de bekende vers afgebakken
stokbroodjes, een ruime keuze aan gerenommeerde snacks en
diverse schotels zullen er volop verkrijgbaar zijn.
Het team van Het Smulhuis heet U van harte welkom en zal uw
bestellingen met zorg bereiden zodat U weer van een heerlijk vers
afgebakken frietje, en alles wat daar bij hoort, kunt genieten.
In de cafetaria worden 32 zitplaatsen gecreëerd en biedt U de
gelegenheid om zowel ontspannen bij ons te eten of uw bestelling
mee naar huis te nemen.
Tot ziens bij Het Smulhuis
Het Smulhuisteam.
24

SPECIALE EINDEJAARUITZENDING KEMPENTV.
Eindejaaruitzending.
Diverse onderwerpen van het afgelopen
jaar uit verschillende dorpen,
-gefilmd door KempenTV-, passeren de revue.
Aanvang maandag 30 december 18.00 uur.
De uitzending loopt door tot 11.00 uur donderdag 2 januari 2014.
Onze eerste nieuwe uitzending van Nieuws uit de Kempen is
zaterdag 4 en zondag 5 januari 2014.
Voor meer filmpjes en informatie kunt u terecht op onze website
www.kempentv.nl

KERSTWANDELING VOL KUNST: KOM!
t/m 1-01-2014
Informatie
KOM! Kunst Om Molen is nog open t/m 1 januari 2014. Iedere dag
tussen 11.00 en 17.00 uur. Let op, de openings-tijden van de
verschillende locaties sluiten niet volledig op elkaar aan. Bij alle
locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar of te downloaden
via Oerle.info.
In het vorige Blaaike meer informatie!!!!

Wij wensen u een gelukkig en gezond 2014..

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE

Team vrijwilligers KempenTV

Er staat een andere kop boven het stukje. Op 17 december hebben
we genoten van een lekker kerst- en tevens afscheidsdiner van de
KVO. En nu gaan we gewoon verder met onze club maar dan onder
de naam vrouwenvereniging Wintelre.
Vanuit hier wensen we u allen een gelukkig en gezond 2014, en dat
we een bloeiende vereniging mogen blijven.

VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN
Dinsdag 14 januari 2014: Thema avond voet- en
houdingsklachten
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek
Op deze dag is er een voorlichtingsavond over voet- en
houdingsklachten.
Dit is een open avond ook niet leden van vrouwenvereniging
Wintelre zijn welkom.
Podotherapeut Annemiek Daas gaat deze avond verzorgen en ons
alles vertellen over Voet- en houdingsklachten.
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre

Dinsdag 14 januari 2014: Thema avond voet- en houdingsklachten
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek
Dit is een open avond ook niet leden van vrouwenvereniging
Wintelre zijn welkom.
Podotherapeut Annemiek Daas gaat deze avond verzorgen en ons
alles vertellen over Voet- en houdingsklachten.
Dinsdag 28 januari : Winterwandeling
Aanvang 13.00 uur bij de kantine van voetbalclub Dees.
We gaan wandelen met GPS en na afloop is er erwtensoep.
Eigen bijdrage € 5,-Het bestuur
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NEDERLANDSE LOURDESBEDEVAART VOOR
ZIEKEN
11 t/m 19 september 2014 : 9-daagse busbedevaart naar
Lourdes, een belevenis.
Voor aanmelden en/of nadere informatie kunt u contact opnemen
met:
 Jos van der Heijden, tel. 0499 - 373779. e-mail:
vwkn.lourdes@gmail.com
 kantoor bedevaartsbureau N.L.Z. 043 - 321 57 15 (
Chantal Piters)
 Pastoor A. Verschure 040 - 2051575


na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider, vooraf
is er nog een kennismakingsbijeenkomst met alle
deelnemers in de kerk en pastorie te Knegsel.

AGENDA

AGENDA

December
22 t/m 1 jan.
29
31

K.O.M (kunst om Molen) Kunstwandeling
Kerkheide, Hoogeind en Vliet, Wintelre/Oerle
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014

14
19
24
27

Thema avond voet en houdingsklachten VVW
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Wintelre's got talent
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari
3 en 4
4 en 18
2
14 en 15
14,15,16

Voorverkoop Tonproaten
Kienen KBO en alle inwoners
GPS-wandeling
Tonproaten
Kadertoernooi E.M.M. bij d’n Babbel.

Maart
2
3
4
11
14-16-21-22
28

Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht
2e ouderavond Vormsel in Parochiecentrum.
Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vormsel

April
6
11/12 /13
22

GPS-wandeling
Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Voorjaarsbijeenkomst VVW

Januari
Mei
3 en 4
5
4
7 en 21
12

DEES indoor strafschoppentoernooi
GPS-wandeling
DJ Kelly Pfaff en DJ Rob (d'n Babbel)
Kienen KBO en alle inwoners
Nieuwjaarsbijeenkomst
27

4
18
25

Wenterselse Mert
Eerste Communie
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.
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29 /31 en 1 juni

Hemelvaarttoernooi VV DEES Wintelre.

Juni
14
20 /21/22

ELErally
Welons

Juli
14-19
25/26/27

Zomerkamp Jong Nederland
Zeskamp

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.

Oud papier hier…
Zat 14 dec
papier brengen van 9.00-11.00
Zat 11 jan
ophalen met kraakperswagens
Zat 8 feb
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 8 mrt
ophalen met kraakperswagens
Zat 12 apr
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 10 mei
ophalen met kraakperswagens
Zat 14 jun
ophalen met kraakperswagens (ivm zomervak geruild)
Zat 12 jul
papier brengen (ivm zomervak geruild)
Zat 9 aug
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 13 sep
ophalen met kraakperswagens
Zat 11 okt
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 8 nov
ophalen met kraakperswagens
Zat 13 dec
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Eetpunt Kempkeshof om 12.00 uur op:
31 januari
28 februari
30 mei
27 juni
26 september 31 oktober

28 maart
25 april
25 juli
29 augustus
28 november 19 december

Graag vooraf aanmelden
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