TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 1 – Week 2 (11 jan.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
*Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
* Inwonersbijeenkomst afvalinzameling
* Uitreiking Rabobank verenigings prijs

-

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

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt in week 4 ( 25 jan.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 17 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 11 EN
12 JANUARI
Zondag 11.00 uur
Vader en moeder Olislagers
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Graard v.d. Sande [mnd]
Jan v.d. Ven [jgt]
Toon Dieker [verjaardag]
Overleden ouders Bartholomeus - Snelders en Gerrit Swaanen
Piet v.d. Sande
Jeanet v.d. Heuvel- Kapteijns
Vader, moeder, Nettie, Jan en Ad v.d. Bosch.
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 18 EN
19 JANUARI

MEDEDELINGEN:
Enkele gegevens over het jaar 2013:
Er zijn 12 kinderen gedoopt
Er deden 15 jongens en meisjes hun eerste H. communie
Er zijn 15 jongens en meisjes gevormd
Er is 1 bruidspaar in het huwelijk getreden
Er zijn 15 personen overleden
In onze parochiegemeenschap is op 81 jarige leeftijd overleden
Janet van den Heuvel - Kapteijns, weduwe van Tinus van den
Heuvel. Janet woonde aan de Oirschotsedijk op nr. 6
Misintenties kunt u door geven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

DARTTOERNOOI IN CAFE D’N BABBEL
Datum:
Tijd:
Inschrijfgeld:

12 januari
13.00 uur
€10,00

Het inschrijfgeld wordt prijzengeld.
Zondag 11.00 uur [ gemengd koor ]
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [mnd]
Sjef v.d. Ven [jgt]
Arnold v. Ham [jgt en verjaardag] en Frans v. Ham
Piet v.d. Sande
Janet v.d. Heuvel - Kapteijns
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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Inschrijven kan door te mailen naar:
-dartsorganisationthebigmatch@outlook.com
-of door een berichtje te sturen naar: 0681023822
-of gooi een briefje binnen op Kloosterstraat 40

Groeten van The Big Match
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VLOOIENMARKT FANFARE/DRUMBAND

VOOR ALLE BELANGSTELLENDEN

Op zondag 19 januari houden we in het gemeenschapshuis onze
jaarlijkse vlooienmarkt.
Nagenoeg het gehele gemeenschapshuis zal worden gebruikt om
waar uit te stallen. In de beide zalen vindt men een heel groot
assortiment aan artikelen. Het podium wordt gebruikt voor de veiling.

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.

Als u ons aan vlooien-spullen of boeken wilt helpen, bel dan even
naar Cor Bles tel. 205 1282. Met hem maakt u een afspraak
wanneer de spullen kunnen worden opgehaald. Om misverstanden
te voorkomen; het gaat om handzame spullen, dus geen TVtoestellen, koelkasten, surfplanken e.d. of spullen die meteen de
Kliko in kunnen.

Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre

DARTEN BIJ D’N BABBEL
De vlooienmarkt begint op zondag 19 januari om 11.00 uur.
De veiling van enkele “meer waardevolle” artikelen begint om 11.30
uur. De entree is € 1,50 per persoon.
Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Januari 2014 beginnen we wederom met onderlinge competitie
darten (koppels).We spelen drie keer 501 plus tactics op
woensdagavond in café d`n Babbel.
Liefhebbers kunnen zich opgeven/inschrijven aan de bar en via
boktordartclub@outlook.com tot 18 januari.

Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre
Tot dan beste dartvrienden

GEZOCHT: GROTE GLAZEN POTTEN
Ik ben op zoek naar grote glazen potten met schroefdeksel.
Bv. waar onder andere hak of huismerk groenten, appelmoes
vruchten en mayonaise heeft in gezeten, met de hand open is
gedraaid. En dan wel de grote potten.
Heb je die neem dan even contact op met mij,
Marja v Ham,
Tel:040-2052472 / Mobiel:0646496665
Mail: marjavanham@yahoo.com

BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun tijdens
het ziek zijn en overlijden van mijn man, vader, opa en
overgroot opa.

Piet van de Sande
In het bijzonder Dokter Perik, de thuiszorg en Pastoor Verschure
Fam. van de Sande-Snelders
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Eerst zal er worden ingezoomd op het koningschap van deze
regentachtige monarch, waarna er meer specifiek op de gebeurtenissen
tussen 1830en 1833 zal worden ingegaan.

LEZING HEEMKUNDEVERENIGING
“DE HOOGE DORPEN”
Graag nodig ik hierbij iedereen uit voor de eerste lezing van dit jaar
met als titel:

De Belgische Opstand en de 10-daagse Veldtocht
Datum: dinsdag 21 januari 2014.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem.
Spreker: Ir. Ben Kok uit Eersel.

Ben Kok is in 1941 geboren in het Twentse Hengelo en studeerde
Werktuigbouwkunde aan de TU Twente. Hij kwam door zijn werk bij
Philips Healthcare in Best in onze contreien terecht en woont
tegenwoordig in Eersel. Daar is hij thans voorzitter van de Eerselse
Leeskring en verder houdt hij zich bezig als amateur genealoog.
We bevelen u deze lezing, welke m.b.v. een power point presentatie
verluchtigd zal worden, van harte aan..
Marcel van Hest,
namens het bestuur van heemkundevereniging `De Hooge Dorpen`.

Op deze avond gaan we ons bezig houden met een gebeurtenis, die
ook zijn weerslag op onze dorpen heeft gehad. Tijdens de 10-daagse
Veldtocht in 1831 zijn er troepenbewegingen in onze streken en
worden Hollandse soldaten bij inwoners van onze dorpen
ingekwartierd.
Bekend hiervan zijn beschrijvingen van officier Kikkert in zijn dagboek
en tekeningen, die hij in die dagen in zijn spaarzame vrije tijd gemaakt
heeft. Hij verbleef toen ter tijd in het voor hem armoedige boerendorp
Knegsel.
Onze spreker is op een heel andere wijze bij dit onderwerp terecht
gekomen. Hij was bezig met stamboomonderzoek en kwam tot de
ontdekking, dat zijn betovergrootvader
Hendrik Kok de opstand in Brussel in 1830 meemaakte. Maar ook dat
diezelfde voorvader vervolgens deelnam aan de 10-daagse Veldtocht in
1831 en aan de belegering van de Antwerpse Citadel in 1832. Dat was
voor Ben Kok aanleiding om eens dieper in dit deel van de vaderlandse
geschiedenis te duiken. Een van de bronnen, waaruit onze inleider put
is, is het boek “De Heldeninspecteur” van Atte Jongstra. Dit boek gaat
over deze periode, die gedomineerd werd door koning, Willem I, de
eerste koning van het nieuwe koninkrijk Holland.

www.rijschoolstroosma.nl
voor uw autorijbewijs
en vanaf het voorjaar van 2014
ook voor uw motorijbewijs
klasse A2 en A.
voor info rijschoolstroosma@upcmail.nl
telnr. 06-10614572
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NIEUWS TENNISVERENIGING DE MEPPERS
NU LID WORDEN VAN DE TENNISVERENIGING
Onze vereniging heeft een tennispark met drie all-weather banen
met verlichting en een tennismuur. Daardoor kan het hele jaar door
(ook in de winter) gespeeld worden van zonsopgang tot 23.00 uur 's
avonds.
En, TV De Meppers kent geen wachttijden. U kunt (bijna) altijd
terecht op onze 3 banen.
TV De Meppers is een kleine, maar gezellige club. De leden komen
vooral uit Wintelre, maar ook uit de omliggende dorpen weten
tennissers het informele karakter van onze club te waarderen.
Seniorenactiviteiten
 Interne competitie: Men kan inschrijven voor dames enkel en
dubbel, voor heren enkel en dubbel en niet te vergeten voor
de gemengd dubbel. Er worden twee rondes gespeeld voor
de zomervakantie en een ronde na de zomervakantie.
 Tevens is het mogelijk om aan de wintercompetitie deel te
nemen die op maandagavond plaatsvindt.
 Externe wintercompetitie met de omliggende dorpen
 Vast baanuur: Reserveer voor een half jaar een baan op een
vast tijdstip in de week.
 TKGE: In maart kun je deelnemen aan de Tennis
Kampioenschappen Gemeente Eersel (TKGE), een zeer
gezellig en sportief gemeente tennistoernooi.
 Overig: Verder organiseren we nog diverse andere
activiteiten zoals bijv. een openingstoernooi in april, een
snerttoernooi in december en uitwisselingsavonden met
tennisverenigingen uit de omliggende dorpen het hele jaar
door.
 En niet te vergeten, je kunt zo vaak vrij tennissen als je wilt.
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Jeugdactiviteiten
 Kind/Oudertoernooi: Een gezellig toernooi waarbij elk jeugdlid
een ouder, oom, tante, buur of andere volwassene
meebrengt om mee te dubbelen.
 Open Tennisdag: Op deze dag is iedereen tot 16 jaar welkom
om kennis te komen maken met de sport tennis. Er worden
leuke tennisspelletjes georganiseerd en ook de
tennistrainster is aanwezig.
 Bal- en slagvaardigheidscursus: Eens in de twee jaar
organiseren we in de winterperiode een indoor bal- en
slagvaardigheidcursus in de maanden januari tot en met
maart. Dit wordt in sportzaal van gemeenschapshuis “De
Rosdoek” georganiseerd en is bedoeld voor de lagere
groepen van de basisschool.
 Dorpentoss: Er wordt 5 keer per jaar op zondagochtend een
dorpentoss georganiseerd.
 TKGE: In maart kunnen de basisschoolleden deelnemen het
Guppentoernooi georganiseerd door TKGE (Tennis
Kampioenschappen Gemeente Eersel).
 Grand Slam: Wie wordt de individuele kampioen van de
omliggende dorpen.
 Dorpenkampioenschappen: Jaarlijks strijden we met de clubs
om het dorpenkampioenschap.

Tennislessen
Nog nooit getennist of uw spel verbeteren? Dat kan. TV de Meppers
regelt ook tennislessen. Deze lessen worden door de deelnemers
zelf betaald. Lessen kan men privé of in groepen krijgen. In een
groep deelt men de kosten.
Voor de jeugd hebben we een subsidiebeleid ingevoerd, dit betekent
dat de vereniging € 50,00 per kind bijdraagt aan de tennislessen.
Kennis maken
Men kan op verschillende manieren kennis maken met de
tennissport bij TV De Meppers:
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1. Iedereen kan gratis deelnemen aan de Open Tennisdagen.
Jaarlijks in maart/april.
2. Of je wilt eens tennissen met een ervaren Meppers-lid
proberen. Dit kan via de introducé-regeling.
3. Men kan ook eenmalig een gratis vijfrittenkaart krijgen.
4. Wil je alleen in de zomermaanden (juni t/m september)
spelen, dan hebben we daar het zomerlidmaatschap
voor. (Let op: Met dit lidmaatschap kan men niet
deelnemen aan KNLTB activiteiten).
Lid worden
U kunt ook meteen lid worden. Even het inschrijfformulier van onze
website halen en inleveren bij:
Hans Vrijsen, De Steenoven 6, 5513 BR Wintelre.
Tennissen is een sport die iedereen moet kunnen beoefenen. TV De
Meppers houdt daarom de tarieven laag.
De contributie voor 2014 bedraagt:
senioren
junioren 13 t/m 16 jaar
junioren t/m 12 jaar
zomerlidmaatschap senioren
zomerlidmaatschap jeugd

€ 80,00
€ 35,00
€ 27,50
€ 35,00
€ 15,00

NIEUWSBRIEF#22
IEDEREEN WELKOM OP REGULIERE MAANDELIJKSE
VERGADERINGEN LEEFBAAR WINTELRE
Naar aanleiding van regelmatige vragen om onze bijeenkomsten
openbaar te houden hebben we besloten om m.i.v. 2014 aan dit
verzoek te voldoen. Voortaan zijn de bijeenkomsten openbaar en is
iedereen welkom als toehoorder.
Heeft u ideeën om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van
Wintelre dan verzoeken wij u dit, net als in het verleden tot uiterlijk 1
dag voor aanvang van de vergadering, vooraf te bespreken met een
van de leden van Leefbaar Wintelre of met onze secretaris, Jan
Heuveling 040-2052151.
Indien mogelijk wordt uw voorstel in de betreffende vergadering
meegenomen of op een latere vergadering op de agenda geplaatst.
VOORTGANG BOUWEN SENIORENWONINGEN.
Eind oktober hebben we de laatste enquête formulieren ontvangen.
We zijn momenteel in gesprek met de gemeente hoe een vervolg
gegeven kan worden aan de conclusies die uit de antwoorden
afgeleid kunnen worden. De huidige crisis op de woningmarkt maakt
de vervolgstappen niet makkelijk. Toch hopen wij in de loop van
januari verslag uit te kunnen brengen.
Werkgroep Wonen Leefbaar Wintelre

Sinds 2010 is de contributie voor senioren niet meer verhoogd. De
contributie voor junioren is sinds de invoering van de euro niet meer
gewijzigd.!

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Als lid van TV De Meppers kan men ook toernooien spelen die door
andere verenigingen (in het hele land) worden georganiseerd.
Op de website van de KNLTB staat per district een toernooikalender
(www.knltb.nl).

In het vorig Blaaike belichtten we enkele populaire detectives, die bij
ons in de bieb staan, zoals Stieg Larsson en Wallander.
Nu wat aandacht voor iemand, die heel veel boeken in de jaren 70
en 80 heeft geschreven: Heinz G. Konsalik.
Enkele titels: Manoeuvres in de herfst, Bloedbruiloft in Praag,
Ontvoering in Venetië en Dromen van goud.

Ook is deelname aan de externe competitie mogelijk.
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Beste leesvrienden in Wintelre,

12

Op de kaft van het laatste boek staat dat het een avontuurlijke
roman is.
Nu staan er zeker 40 titels van Konsalik in onze kast en dat is nog
een kleine selectie van de boeken die we kregen, een paar meter
Konsalik dus.
Zijn boeken waren destijds mateloos populair. Las u ze ook? Hoe
vond u ze? Nu worden ze nog weinig uitgeleend. Hoe komt dat? Zijn
ze uit de tijd? We horen graag uw mening hierover. Mail het of kom
het in de bieb vertellen. Wij gaan ze in ieder geval eens lezen,
misschien komen we te weten waarom ze ooit zoveel gekocht zijn.
Veel leesplezier.
De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Anny van Asten, tel. 2051454, e-mail: annyvanasten@planet.nl
VERSLAGEN VERGADERINGEN:
De verslagen van de reguliere maandelijkse vergaderingen zijn op
onze website www.wintelre.info te vinden.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
 Dinsdag 14 januari is de eerste reguliere maandelijkse
bijeenkomst van 2014. U bent als toehoorder van harte welkom.
 Woensdag 22 januari is er een informatieavond over
afvalinzameling in de gemeente. De avond start om 19.45 uur.
Elders in dit Blaaike is meer info te vinden over deze avond.
 De verdere vergaderdata voor 2014 worden nog nader bepaald
waarna deze op www.wintelre.info te vinden zullen zijn.
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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12 JANUARI NIEUWJAARSBIJEENKOMST
12:00-15.00 uur, MFA De Rosdoek
UITREIKING RABOBANK VERENIGINGS PRIJS
CONCERT FANFARE-DRUMBAND SINT WILLIBRORDUS
Zoals de laatste acht jaar gebruikelijk op de tweede zondag van het
jaar zal de Rabo verenigingsprijs aan een Wintelrese vereniging
worden uitgereikt. De uiteindelijke keuze, voor de geldprijzen van
€1000, €250 en €100, is aan de Wintelrese bevolking. Hiervoor
hebben de Stichting Dorpsfeesten Wintelre tezamen met FanfareDrumband Sint Willibrordus op zondag 12 januari in de Rosdoek
een zeer interessant programma voor U samengesteld. De gehele
Wintelrese bevolking is uitgenodigd. Deze bijeenkomst zal een mix
zijn van een nieuwjaarsreceptie, concert, bekendmaking van het
drietal genomineerde organisaties en de uiteindelijke uitverkiezing
van de Rabo Verenigingsprijs 2013.
Vanaf 11:30 uur is de zaal voor iedereen open en staat de koffie
klaar, waarna het concert van Fanfare-Drumband Sint Willibrordus.
om 12.00 uur zal beginnen. In de eerste pauze worden de winnaars
van 2012 in de gelegenheid gesteld om aan te geven waaraan hun
prijs werd besteed. Hierop volgend zullen de drie genomineerde
organisaties bekend worden gemaakt door de jury, waarna direct
hierna iedere genomineerde organisatie in de gelegenheid wordt
gesteld om zich in max. 5 minuten nog wat extra te profileren.
Aansluitend zal stemming door de aanwezigen plaatsvinden.
In de tweede pauze zal na telling van de stembiljetten de Rabobank
Verenigingsprijs 2013 worden uitgereikt.
We hopen dat velen komen luisteren en op hun favoriete
vereniging, stichting of comité komen stemmen.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
Fanfare-Drumband Sint Willibrordus
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
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UITNODIGING VOOR INWONERS VAN DE
GEMEENTE EERSEL
Inwonersbijeenkomst wijziging in afvalinzameling
Vanaf 1 januari 2014 voert de gemeente Eersel veranderingen door
in de inzameling van huishoudelijk afval. Eind 2013 bent u hierover
geïnformeerd via publicaties in de Hint (week 47 en 49) en het
startpakket dat u thuis ontvangen heeft. Heeft u geen startpakket
ontvangen, vraag deze dan alsnog aan bij de gemeente Eersel via
0497- 531300.
Samen met vertegenwoordigers van de dorpsraden is daarnaast
gekozen voor het organiseren van informatiebijeenkomsten voor alle
inwoners. Wij nodigen u hierbij uit voor één van deze bijeenkomsten.
Eerste stap: Snelle verbetering
Het restafval, dat via de grijze container naar de verbrandingsoven
gaat, kost veel geld. De grijze container bevat ruim 95% aan
waardevolle grondstoffen (GFT, plastic, etc.). Door deze inhoud
beter te scheiden wordt het aandeel gesorteerde grondstoffen
verhoogd en zo de kosten voor afvalinzameling verlaagd. De
wijzingen vanaf 1 januari 2014 betekenen een snelle verbetering van
de herwinning van grondstoffen. We willen graag komen tot een
optimaal systeem van herwinning dat voor u goed en prettig werkt.
Tweede stap: Denkt u mee?
De gemeente wil samen met u en alle andere inwoners van onze
gemeente zoeken naar het beste systeem om meer grondstoffen te
kunnen inzamelen. Hoe kunt u eenvoudig en prettig uw afval naar
grondstof sorteren? En hoeveel goedkoper kan uw
afvalstoffenheffing worden door de opbrengst uit deze grondstoffen?
Bij het vinden van antwoorden op deze vragen ziet de gemeente een
doorslaggevende rol voor haar inwoners. U bent immers dagelijks in
en om het huis bezig met het scheiden en weggooien van afval.

De gemeente vraagt u daarom actief mee te denken over uw
toekomstige sorteersysteem voor grondstoffen.
Bijeenkomsten
In iedere kern wordt een informatiebijeenkomst gehouden. De
informatiebijeenkomst start om 19:45 uur (19:15 uur inloop) en
eindigt om 21:15 uur. De avond staat onder leiding van wethouder
Peter van den Bliek. U krijgt deze avond meer achtergrondinformatie
over waarom juist deze wijzigingen doorgevoerd zijn. En we gaan
graag met u in gesprek over de ervaringen, tips en ideeën die u hebt
voor het systeem.
U kunt op de volgende momenten deelnemen aan een bijeenkomst:
Datum /Kern

Locatie

Dinsdag 21 januari
Duizel

De Smis, Smitseind 33a

Woensdag 22 januari
Wintelre

De Rosdoek, Kerkstraat 10

Dinsdag 28 januari
Vessem

D’n Boogerd, Servatiusstraat 6

Woensdag 29 januari
Eersel

Theater De Muzenval, Dijk 7

Maandag 10 februari
Steensel

De Höllekes, Korte Kerkstraat 7

Woensdag 12 februari
Knegsel

De Leenhoef, het Groen 18

U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deelname aan de
bijeenkomst. Komt een datum in een andere dorpskern u beter uit?
Geen probleem, kom dan naar die bijeenkomst.
Graag tot ziens op de informatieavond!

15

16

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Voor sommigen gebeurde het feestelijk met veel eten, drinken, en
vooral veel herrie.
Voor anderen ging het onopvallend en geruisloos. Maar wij zijn
allemaal de drempel van het nieuwe jaar overgestapt. Hopelijk wordt
het voor iedereen een mooi en gelukkig jaar.
Dit jaar vieren we dat ‘De bejaardenbond’ vijftig jaar geleden werd
opgericht.
We zullen daar de komende tijd nog vaak zat aan worden herinnerd.
Voor wie er het komend jaar met een busreis op uit wil trekken zijn
er veel mogelijkheden. Allereerst is daar fietsbusreis naar de Moezel
waarover op woensdag 22 januari iemand van Ema-Reizen een
uitleg zal komen geven.
Er worden Lourdusreizen aangeboden door KBO-brabant maar ook
door onze parochie.
Dan bereiken ons aanbiedingen van KBO-reizen vanuit Eersel,
Knegsel en Vessem.
Vanuit het gilde gaat een reis naar Hongarije, en de Wintelrese ‘guld’
naar Duitsland.
Kortom, voor de reislustige senior is er keuze genoeg.
We zullen daar te zijner tijd wel op terugkomen.
Er zijn mensen die zeggen geschrokken te zijn van de
contributieverhoging. Die gaat dit jaar van 16 naar 20 euro.
Inderdaad een verhoging van een kwart, maar dat is op de
algemene ledenvergadering toch duidelijk afgesproken. Ook dat men
in januari al begint met het innen van de contributie is een afspraak
die op die jaarvergadering is gemaakt.
Op de komende jaarvergadering [waarschijnlijk begin maart] willen
we de huidige activiteiten van de KBO bespreken met mogelijke
aanvullingen en/of veranderingen. De KBO heeft in het verleden in
onze gemeenschap duidelijk aan een behoefte voorzien, maar
gezien de veranderingen in onze maatschappij is de vraag
gerechtvaardigd of wij op deze voet moeten doorgaan.
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En of wij de komende vijftig jaar nog wel bestaansrecht hebben, mits
er binnen onze programmering geen dingen veranderen.
Wij hebben momenteel meer dan 250 leden waarvan een heel klein
deel actief is. Het is best mogelijk dat mensen enkel en alleen uit
solidariteit lid zijn. Maar men kan zich ook afvragen of het aanbod
voldoet aan de vraag van de [moderne] senior.
Het bestuur van de KBO vindt het hoogtijd worden dat alle leden zich
daarover eens in alle duidelijkheid uitspreken. Ook is er een
aanvulling in ons bestuur noodzakelijk. Op dit moment zijn we al niet
voltallig en er is een dringende behoefte aan [jongere] opvolgers.
Alvast iets om over na te denken.
Om de extra uitgaven rondom ons jubileum te bekostigen
organiseren we kienen.
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 op de dinsdagavond 7 en 21 januari naar de Rosdoek.
Het kienen begint om 20.00 uur maar de zaal is eerder al geopend.
Wij verwachten veel mensen op deze avond.
-

-

woensdagmorgen 8 jan. Koffiemorgen 10.30 uur in
Kempkeshof.
maandag 6 jan. is het kaarten, rikken en jokeren, voor alle
senioren.
om 13.30 uur in café Hakkens in Vessem.
dinsdag 7 jan. Kienen, om 20.00 uur in de Rosdoek
zondag 12 januari is er weer de nieuwjaarsbijeenkomst in de
Rosdoek.
eveneens 12 januari geeft het Kempisch Senioren Orkest een
nieuwjaarsconcert in Den Tref te Hapert om 13.30 uur.
woensdag 22 januari; info bus-fietsreis, om 14.00 in de
Rosdoek.
elke dinsdagmiddag wandelen, om één uur bij de Mariakapel.
donderdagmiddag van de oneven weken; Wandelen
rondom Wintelre.
Dus; donderdag 16 januari om 14.00 uur bij de Mariakapel.
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Moet je weg maar heb je geen vervoer bel naar;
Cees van de Sande 040 - 2051829 of Piet Wilting 040 - 2051819
Heb je een [grote] klus die je zonder hulp niet kunt klaren, bel naar;
Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO

LEDEN 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.
Woensdag 22 januari 2014: Uitleg fiets-busreis naar Diblich
Aanvang 14.00 uur in de Rosdoek
Onze vereniging wil i.s.m. de KBO onderzoeken of er belangstelling
is voor een fiets-busreis naar Diblich aan de Moezel in Duitsland.
Het is een vijfdaagse reis met dagelijks excursies, die met de bus of
met de fiets gedaan kunnen worden.
Op deze middag komt iemand van Ema-reizen uitleg geven over
deze reis.
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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OPROEP AAN ALLE WINTELRESE
KUNSTENAARS
Wie doet er mee aan KKW 2014 ( Kunst Kijken Wintelre) eind juni of
begin juli 2014??
Als je interesse hebt kom dan zondag 12 januari om 12.00 uur naar
atelier Le vent de forêts aan de Kerkheide nr. 4 te Wintelre voor een
verdere bespreking en vast stelling van de definitieve data.
Graag tot dan. Riek Wouters

WINTELRE ONTMOET ELKAAR OP “DE MEREN”
Al vele tientallen jaren organiseert voetbalvereniging DEES op
tweede Kerstdag een sportieve wandeling door de bossen rondom
sportpark “De Meren”.
De organisatie maakt de laatste jaren gebruik van de kennis van
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre om de routes uit te
zetten. Dit jaar had de organisatie gekozen om gebruik te maken
van de landelijke knooppuntenroutes die ook door ons eigen
kerkdorp lopen. Door vanaf de kantine gebruik te maken van deze
landelijke knooppuntenroutes kwamen de wandelaars onderweg uit
bij de Kerstmannen die de ruim 325 deelnemers trakteerden op
warme chocomel of een borreltje. Voor de talrijke kinderen was er
ook nog ranja en kerstkoek. Verder zorgden de aanwezigheid van
drie Kerstmannen en een vuurkorf bij de bouwkeet voor een
aangename warme ontmoetingsplaats midden in de staatsbossen.
Na de tocht van 6 of 10 km kwamen alle deelnemers uiteindelijk
weer terug in de kantine van DEES waar voor alle deelnemers een
gratis kop snert of glühwein klaar stond. Vele groepen hebben
daarna gezamenlijk nog de nodige tijd gespendeerd aan het
oplossen van de kerstpuzzel die dit jaar was samengesteld door
korfbalvereniging Wintelre.
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Dankzij het samenspel van korfbalvereniging Winty, Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre, de Kerstmannen en
voetbalvereniging DEES werd de kerstwandeling een mooie
ontmoeting tussen vele Wintelre inwoners.

Bij een beperkt aantal dorpsgenoten hebben we een briefje in de
brievenbus gestopt omdat zij op het moment van rond gaan van de
medewerkers van ’t Blaaike niet thuis waren.

De organisatie bedankt iedereen voor de getoonde warme
belangstelling en de uitslag van de kerstpuzzel vindt u terug in een
volgende uitgave van ’t Blaaike.

Een vriendelijk verzoek aan alle dorpsgenoten die in 2013 nog geen
financiële bijdrage hebben geleverd aan hun eigen dorpsblad ’t
Blaaike om dit alsnog te doen door € 6,-- over te maken op
rekeningnummer 1581.02770 t.n.v. ’t Blaaike.

‘T BLAAIKE IEDERE 14 DAGEN HUIS-AAN-HUIS

De medewerkers van ’t Blaaike, Wim, Tonny, Riek, Mieke, Jos, Ella,
Doortje, Cor en Bert bedanken alle inwoners voor de prettige
medewerking en wensen u allen een gezond en sportief 2014 toe.

Iedere 14 dagen verschijnt ’t Blaaike huis-aan-huis in Wintelre. Ruim
41 jaar lang zorgen inwoners en verengingen door middel van een
financiële bijdrage dat ’t Blaaike bijna een onbezorgd financieel
beleid kan voeren.
In januari 2013 werden we door de Wintelrese gemeenschap
gekozen tot vereniging van het jaar wat een bijzondere bijdrage
opleverde van € 1000,-- van onze Rabobank Oerle /Wintelre.
Dit bedrag hebben we o.a. geïnvesteerd in de aanschaf van een
nieuwe computer.
Op 21 oktober 2013 is bij alle gezinnen die een doorlopende
machtiging hebben afgeven aan ‘t Blaaike een bedrag afgeschreven
van € 6,-- betreffende huis-aan-huis bijdrage ’t Blaaike voor het
boekjaar 2013.
Dankzij deze doorlopende machtigingen incasseren wij 80% van
onze inkomsten. De overige 20% proberen de medewerkers van ‘t
Blaaike in de laatste maanden van het jaar binnen te halen door alle
adressen te bezoeken die graag op een andere wijze betalen. Dit is
natuurlijk een tijdrovende bezigheid voor de medewerkers maar zij
doen dit graag omdat zij vaak met veel enthousiasme worden
ontvangen.
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NIEUWS JOC DE FAKKEL
7 februari 2013, JOC avond
Zoals jullie inmiddels allemaal weten organiseren we vanaf dit
seizoen iedere 1e zaterdag van de maand een JOC-avond. De
volgende ‘gewone’ JOC staat gepland op 7 februari. Vorige keer
hebben we de JOC in de foyer gehouden, omdat de vloer in de zaal
in onderhoud was, maar deze JOC kunnen we gewoon weer in de
zaal! Hopelijk zijn jullie allemaal van de partij!
Carnaval, 1 t/m 4 maart 2014
Tijdens het 11e van de 11e bal op 23 november 2013 zijn de prins en
adjudant van dit jaar bekend gemaakt. Zij gaan samen met de raad
van elf zorgen voor weer een super gezellige carnaval! Ook zijn de
dansmarietjes momenteel bezig met de puntjes op de i zetten, om
tijdens de carnaval een mooie dans neer te kunnen zetten. Uiteraard
is de JOC met carnaval 4 dagen geopend!!
Wij zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com.
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AGENDA

AGENDA

Januari
7 en 21
12
12
14
19
24
27
31

Ardennenrit M.V Wintelre
Voorjaarsbijeenkomst VVW

Mei
Kienen KBO en alle inwoners
Nieuwjaarsbijeenkomst
DARTTOERNOOI in café d'n Babbel
Thema avond voet en houdingsklachten VVW
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Wintelre's got talent
Algemene ledenvergadering TV De Meppers
Jaarvergadering leden M.V. Wintelre

4
18
25
30 t/m1Juni
29 /31 en 1 juni

3 en 4
4 en 18
2
8
14 en 15
14,15,16

Voorverkoop Tonproaten
Kienen KBO en alle inwoners
GPS-wandeling
Duitse pullenavond bij D'n babbel!
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
GPS-wandeling
Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
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Wenterselse Mert
Eerste Communie
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.
Clubuitje naar Treis-karden M.V Wintelre
Hemelvaarttoernooi VV DEES Wintelre.

Juni
14
20 /21/22
27

Februari

6
11/12 /13

12 of19 in overleg
22

ELErally
Welons
Zomereditie pubquiz bij d’n Babbel

Juli
6
14-19
25/26/27

BBQ/Fietstocht M.V Wintelre
Zomerkamp Jong Nederland
Zeskamp

Augustus
16
17

Zandtoertocht M.V. Wintelre
Maïstoertocht M.V. Wintelre

September
3
12/13/14
19/20/21

50 jarig Jubileum K.B.O.
7-mijlslaarzenrally M.V. Wintelre
‘n Klén Duzend Damesweekend M.V Wintelre
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December
22

Kerstrit M.V. Wintelre

Oud papier hier…
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

2015
December

12 en 13

Dickensfestijn.
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