TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 2 – Week 4 (25 jan.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
*Geen vluchten na elven
*Wie staan er in de Ton?
*Toneelvoorstelling De Vriendenkring

-

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. 3) verschijnt in week 6 (8 febr.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 31 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 25 EN
26 JANUARI
Dit weekend is het kerkbalans
Zondag 11.00 uur
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Harry Kuylaars [1e jgt]
Frans v.d. Ven [namens familie v. Hoof]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Jan en Marian Cremers
Janet v.d. Heuvel - Kapteijns
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven [verjaardag]
Overleden ouders Tholen - v.d. Ven en Maria, Ad, Annie en Corrie
Toon v. Hest [namens kinderen familie v. Hest]
Overleden ouders Swaans- Leenders en overleden kinderen
Harrie v.d. Bosch en Maria v.d. Bosch - Soetens
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 1 EN 2
FEBRUARI
Zondag 11.00 uur Kindergezinsviering [presentatie 1e
communicanten] KIWI
2 februari feest van Maria Lichtmis: Opdracht van de Heer in de
Tempel
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [namens KVO]
Mien Klessens - Olislagers [ namens buurtvereniging ["Kat en
Hondstraat"]
Cor v. Hout [jgt]
Frans Smetsers en Elisabeth Smetsers - v. Hout
Broer v. Gerwen
Antonius en Maria v Gerwen - Snelders en Hein
Janet v.d. Heuvel - Kapteijns [namens de kinderen]
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Piet v.d. Sande [namens biljartvereniging BJS]
Frans van den Heuvel [jgt]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
In het weekend van 25 en 26 januari is het kerkbalans, iemand van
het kerkbestuur zal verslag doen over het afgelopen jaar.
We vieren dan ook het feest van Maria Lichtmis: Opdracht van de
Heer in de Tempel.
Op zondag 2 februari zullen de eerste communicanten zich
presenteren tijdens de gezinsviering.
We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen:
Anne dochtertje van Jan Klaassen en Ellen v. Aaken. Anne woont op
het Kreiël nr. 7b.
Pleun dochtertje van Renee de Bresser en Dorothy Verheggen.
Pleun woont in de Groenstraat op nr. 12a
In onze dorpsgemeenschap is op 84 jarige leeftijd overleden de heer
P. v. Veen. Hij woonde op het Kreiël op nr. 20
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

VOGELHUISJES
Welke foto’s zitten er dit jaar in de vogelhuisjes? Je kunt dat zien op
zondag 2 februari om 11.00 uur tijdens de presentatieviering van de
communicanten. Iedereen is van harte welkom.
Werkgroep kindergezinsdiensten
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TONPRATEN 2014
Nadat, wij als K.O.K., in voorgaande edities van dit alom geprezen
dorpsblad, de data van de tonpratersavonden alsook de voorverkoop
hebben aangekondigd, bent U nog de namen van de artiesten
verschuldigd!
Als wij met trots zeggen dat Bart van Eeten & Hein Hoppenbrouwers
alsook Jeroen van Nunen weer van de partij zijn, dan moet nu wel
een glimlach op uw gezicht verschijnen!
Als we dan ook nog eens verklappen dat de titel van de act van Bart
& Hein als volgt luid: "Het kleine Blauwe...", dan gaat er ongetwijfeld
een belletje bij U rinkelen alsook dat Jeroen weer zal verschijnen in
zijn vaste creatie als Bennie, "Bennie Kramer" wel te verstaan...
Als we daarbij dan ook nog mogen verklappen dat Jelle van de Ven,
na zijn grandioze debuut van vorig jaar, ook weer van de partij is en
dit jaar in de persoon van "Theoke, de vrijgezellige", dan zult U nu
waarschijnlijk reikhalzend naar de tonpratersavonden uitkijken.
En als we dan tot slot ook nog mogen verklappen dat Jesper van
Ham en het duo Paul Smetsers & Eric Jansen weer van de partij
zijn, dan kan het niet anders, dan dat U nu likkebaardend dit
artikel leest!
Jesper zal met zijn buut "Jet, Let the duck out !" plaats gaan nemen
in de ton en Paul & Eric zullen als "Moraalridders" dit jaar op de
bühne gaan verschijnen.
Kortom; we hebben een 5-tal acts die de klappen van de zweep
kennen, die in staat zijn U tranen te bezorgen van het lachen en die
de "highlights" van het afgelopen jaar smeuïg en kolderiek kunnen
vertellen!
Natuurlijk wilt U deze avonden niet missen en daarom noteert U
maar snel 14 & 15 februari in Uw agenda zodat U ook daadwerkelijk van de partij bent!
De voorverkoop vindt plaats op maandag 3 en dinsdag 4 februari
a.s. van 19.00u. tot 20.00u. in MFA "De Rosdoek".
Kaarten kosten € 8,00 per stuk en maximaal 10 kaarten per persoon.
Let wel! OP = OP !!!

"Ere-Klepbroek" 2014"
De "Ere-Klepbroek" is de prestigieuze onderscheiding voor de
persoon, vereniging of stichting die zich het afgelopen jaar
op een bijzondere / verdienstelijke manier heeft gemanifesteerd
binnen onze gemeenschap!
Hiervoor kunt U een persoon, vereniging of stichting aanmelden die
aan de bovenstaande criteria voldoet, door de naam, schriftelijk in te
leveren bij MFA "De Rosdoek" t.a.v. K.O.K. - Ere-Klepbroek 2014.
Het comité binnen het K.O.K. , zal zich dan zorgvuldig gaan beraden
zodat deze onderscheiding op de juiste plaats terecht zal komen, in
het kader van "Ere(-Klepbroek), voor wie Ere toekomt !"...
K.O.K. Wintelre

GILDE WINTELRE

Op zaterdag 1 februari 2014
organiseert het gilde van Wintelre
weer een verbroederingsavond,
hier kan men kaarten (rikken, jokeren en katten)
en buurten.
Het vindt plaats bij café “den Babbel” en begint om 20:00 uur.
Er zijn enkele kleine prijsjes te winnen en het inschrijven is gratis.

GEVONDEN
Rond de jaarwisseling in de Akkerweg een donkerbruine heren
handschoen.
Terug te halen bij Fam. Lemmens, Akkerweg 7.
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

De inhaalweekenden zijn hier inbegrepen. Net als met de interne
wintercompetitie, mogen ook de oudere jeugdleden meedoen aan de
senioren zomercompetitie.

Algemene ledenvergadering
Komende maandag (27 januari) om 20.30 uur wordt de algemene
ledenvergadering gehouden in het gemeenschapshuis De Rosdoek.
De agenda en het jaarverslag 2013 is terug te vinden op onze
website.
We hopen dat een groot aantal leden en ouders van de jeugdleden
naar de vergadering komen, zodat wij als bestuur ook te weten
komen of we de juiste activiteiten organiseren. Kom en laat je
mening horen. Bovendien is er zonder jou geen bal aan!

TE KOOP

Uitwisseling met Vessem/Knegsel
Sinds september 2011 organiseren de tennisclubs uit Knegsel,
Vessem en Wintelre maandelijks voor al hun seniorleden een
ontspannen avondje tennis. Het uitgangspunt van de avond is dat de
deelnemers minimaal 2 tennispotjes spelen van minimaal 40
minuten.
Het evenement is elke eerste dinsdagavond van de maand. De
aanvangstijd is in principe om 19:30 uur. De eindtijd is ca. 22:00 uur.
De volgende uitwisselingen met Vessem en Knegsel vind plaats op
dinsdag 4 februari te Vessem. Aanwezig om 19.15 uur en start
wedstrijden 19.30 uur. Je hoeft je niet aan te melden, maar kom
gewoon naar de tennisbanen.

GEKOCHT BETAALD NIET AFGEHAALD

Interne zomercompetitie
Op 14 maart starten we weer met de interne zomercompetitie.
Aanmelden is mogelijk tot 23 februari, via ons e-mailadres. We
hebben dezelfde wedstrijd categorieën als ieder jaar: dames enkel,
dames dubbel, heren enkel, heren dubbel en gemengd dubbel.
Competitierondes:
Ronde 1:
Van 14 maart tot en met 4 mei
Ronde 2:
Van 17 mei tot en met 6 juli
Ronde 3:
Van 12 september tot en met 2 november

Wij hebben boerenfox puppy’s te koop. Allemaal driekleurig.
Vader en moeder fox ook allebei driekleurig. Puppy’s mogen eind
januari weg. (geboren 7 dec.) Ze zijn ontwormd, geënt, gechipt.
Fam. Jacobs: 06-55792590/ 06-54751440

Tijdens het Dickensfestijn zijn er bij mij aan de stand door oudere
dames 2 geborduurde tasjes gekocht. Deze zijn betaald, maar niet
meer afgehaald.
Ik stond met mijn stand in de pastorie tegenover de kaas.
Misschien weet iemand wie deze dames zijn, of herkennen de
dames zichzelf in dit berichtje.
Laat mij iets weten, dan kan ik de 2 tasjes alsnog opsturen.
Dre en Ria de Groot- van Eggelen
Burgemeester Zwaanweg 1
5251 CJ Vlijmen

BEDANKT
Hiermee willen we iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven
tijdens het ziekbed en na het overlijden van onze moeder en oma
Jeanet van den Heuvel-Kapteijns.
Fam. van den Heuvel.
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UITNODIGING
Van: K.O.K.
Voor: alle negen Buurtschappen,
Bond van Ouderen,
Fanfare St. Willibrordus,
EHBO,
C.V. “De Huifnarren”,
C.V. “De Klepbroeken” en
Horeca.

Onderwerp:

Agenda:

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Bent U, zijn uw ouders, in 2014
50 – 60 - 70 of 75 jaar getrouwd en stelt U een serenade door de
Fanfare – Drumband op prijs, neem dan even contact op met
Jeroen van der Heijden tel. 040 2051123 of
st.willibrordus.wintelre@gmail.com
Wij komen U graag een serenade brengen.
Fanfare Drumband St. Willibrordus.

Uitnodiging voor een vergadering over diverse
Carnavalszaken op
Dinsdag 4 februari 2014 in “De Rosdoek”,
aanvang 20.30 uur.
1.
2.
3.

SERENADES
FANFARE – DRUMBAND

Opening.
Vaststellen agenda en mogelijke agenda toevoegingen.
Fons van de Sande zal een presentatie geven over het
verzekeren van praalwagens
Kascontrole verslag.
Tonproaters avonden.
Carnavalskrant ’t Huppelearke.
Sleutel overhandiging te Knegsel.
Optocht zondag.
- S.v.p. onderstaande namen invullen en inleveren op 4
februari
- Startplaats en route
Middag voor ouderen op maandag.
Kinderoptocht op dinsdag.
Kindermiddag op dinsdag.
Rondvraag.
Sluiting
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OPROEP VOOR DE OUDERS VAN ALLE
5- EN 6-JARIGEN
Als voetbalvereniging DEES zijn we verheugd te kunnen meedelen
dat we vanaf het nieuwe jaar weer kunnen starten met een team
mini's.
Een miniteam speelt wedstrijdjes voetbal op een klein veldje met 2 x
4 spelers in het veld. Wekelijks wordt er op maandagavond getraind
van 18.15 u tot 19.15 u. Wedstrijden vinden om de week plaats op
zaterdag rond de klok van 10 uur. De competitie gaat van start per 1
februari.
Mocht je kind geboren zijn tussen 01-01-2007 en 31-12-2008 dan
kan hij/zij zich aanmelden voor deze minicompetitie.
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om een keertje bij een
training/wedstrijd te komen kijken.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u reageren naar
jeugd.dees@gmail.com.
We kijken uit naar uw reactie!
Jeugdcommissie V.V. D.E.E.S
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GEEN VLUCHTEN NA ELVEN

De laatste puntjes worden op de l gezet door Double U, zangers,
zangeressen en N-Joy om op 24 januari een spetterende show te
kunnen presenteren onder de naam Wintelre’s got Talent.
Wintelre heeft talent en dat kunt u deze avond aanschouwen.
Zowel de jongste muzikanten van het pieporkest als de al wat
oudere muzikanten van Double U zullen, samen met een aantal
Wintelrese zangers en zangeressen, een afwisselend programma
brengen.
Hierin worden zij bijgestaan door de dansgroepen van N-Joy.
Daarnaast zijn er optredens van gitaristen en een breakdancegroep.
Het optreden zal worden afgesloten met DJ Jens, supertalent op DJ
Dance-Music.
Hij zal tevens de muziek verzorgen tijdens de afterparty.
Girl, Snow, Listen to the music en Brabant zijn enkele van de liedjes
die de revue zullen passeren. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is
reeds een instrumentaal voorproefje gegeven van enkele andere
muziekwerken die deze avond zullen worden gespeeld.
De jeugdafdeling van Fanfare/Drumband Sint Willibrordus is erg blij
dat zij tijdens deze bijeenkomst de verenigingsprijs mochten
ontvangen. Hierbij willen we iedereen danken die onze jeugd heeft
genomineerd en die op onze vereniging heeft gestemd.
Wil je dit schouwspel niet missen en de jonge Wintelrese talenten
zien, zorg dan dat je er bij bent op 24 januari om 19.30 uur in de
Rosdoek. De toegang is gratis.
N-Joy en Jeugdcommissie Fanfare Drumband Sint Willibrordus
Wintelre
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En in het weekend niet vóór acht uur!!!
Ga naar http://www.petities24.com/geen vluchten_na_elven
en onderteken de petitie. Vul Uw gegevens in en onderteken.
U krijgt dan een mail, waarmee U uw ondertekening definitief kunt
maken.
In het concept-luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport worden de
openingstijden opnieuw verder opgerekt. Tussen 23.00 en 24.00
worden 8 reguliere landingen toegestaan. Bij overmacht kan er zelfs
geland worden tot 01.00 en mag er worden opgestegen na 23.00.
Ten overvloede wordt er ook in het weekend al vanaf 07.00
gevlogen. Dit mag niet gebeuren. Omwonenden hebben recht op
een ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur. Die mag niet
worden opgeofferd aan de marginale extra winst voor de vliegtuigen
die op Eindhoven Airport hun thuisbasis hebben.
Vliegen niet na elven!
In het weekend niet vóór acht uur!
Genoeg is genoeg!!!
Steun daarom de actie "geen vluchten na elven"
De ontwikkeling van Eindhoven Airport wordt al jaren besproken aan
de zogenaamde “Alderstafel”. In 2010 waren er 18.000 vluchten in
combinatie met sterk beperkte openingstijden in het weekend.
Volgens het zogenaamde Aldersadvies zal het aantal vluchten
toenemen tot 43.000 in 2020. Er zou worden gevlogen van 07.00 tot
23.00 en in het weekend vanaf 08.00.
Recent is het nieuwe concept-luchtvaartbesluit gepubliceerd. Hierin
worden de afspraken voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport
wettelijk verankerd. Dat is flink schrikken:
Het vliegveld gaat elke dag open van 07.00 tot 23.00, ook in het
weekend.
Maar er worden elke dag ook nog 8 reguliere landingen toegestaan
tussen 23.00 en 24.00 voor vliegtuigen die op Eindhoven Airport hun
thuisbasis hebben (de Home-Carriers), dus zonder een boete.
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Bij overmacht wordt landen toegestaan tot 01.00 en opstijgen tot
24.00.
Omwonenden zijn dus de afgelopen jaren massaal voor de gek
gehouden, men blijkt ook al sluipend begonnen te zijn met landen na
elven. Acht reguliere landingen na 23.00 betekent dat het vliegveld
gewoon open blijft tot 24.00.
Acht landingen tussen 23.00 en 24.00 is dubbel zoveel als er
gemiddeld per uur overdag landen, en dat juist als mensen proberen
in slaap te komen. Elke 7,5 minuut zal er een vliegtuig landen,
slapen is dan onmogelijk. Daarna zal men tot 01.00 opnieuw
onverwacht wakker worden van de landingen die van de
extensieregeling gebruik maken.
Als we nu niet wakker worden, kunnen we straks niet slapen
Dit mag en zal niet gebeuren.
Ook omwonenden van Eindhoven Airport hebben recht op een
ongestoorde nachtrust van tenminste 8 uur.
Steun daarom de petitie, en voorkom dat dit luchthavenbesluit zo
wordt vastgesteld.

BEDANKT
Voor het kerstdiner heeft COOP Wintelre het toetje geschonken.
Hartelijk bedankt. Het was heerlijk.
Eetpunt Kempkeshof.

FILM DICKENSFESTIJN
Tijdens het Dickensfestijn is er een film gemaakt van 1,5 uur over de
twee dagen van zang, toneel, straattheater en diverse koortjes.
Deze bijzondere film is te bestellen voor € 15, - bij;
Betsie Snelders, Kempkesveld 4, telefoon 2051678 of bij Tonnie
Lepelaars in Bladel telefoon 0497-385
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INSCHRIJFMIDDAG BASISSCHOOL DISSELBOOM
INLOOPMIDDAG NUMMEREEN KINDEROPVANG
MAANDAG 27 JANUARI 2014 VAN
16.00 TOT 17.00 UUR
Aanmelden nieuwe leerlingen – nieuwe datum!
Het inschrijfmoment voor het aanmelden van nieuwe leerlingen
stond gepland op maandag 17 maart 2014. Veldvestbreed is er
gekozen voor een gezamenlijk moment. Wij sluiten als basisschool
de Disselboom hierbij aan. Dit betekent dat de inschrijfdatum
verplaatst wordt naar maandag 27 januari 2014 van 16.00 tot 17.00
uur.
Basisschool de Disselboom in Wintelre ontwikkelt zich naar een
Brede School. Daarom wordt er door de school en partner
Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een moment georganiseerd
waarop alle ouders en kinderen welkom zijn. Tijdens dit moment
kunt u sfeer proeven, informatie krijgen over de school, het
peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk) en de
kinderopvang. Ook kunt u uw kind direct inschrijven.
Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt aangeboden dan
alleen onderwijs. Een Brede School is een samenhangend netwerk
van organisaties die werkzaam zijn in de sfeer van opvoeding,
onderwijs en vrije tijd. In Wintelre participeert naast de Disselboom
ook Nummereen Kinderopvang in de Brede School. Nummereen
biedt het peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang (Duimelot) en
buitenschoolse opvang (Clup Hasta la Pasta) en regelt samen met
de basisschool het overblijven op school
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Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2014/2015, kunnen
aangemeld worden voor deelname aan het peuterprogramma. Het is
belangrijk dat uw kind wordt aangemeld voor het peuterprogramma
voordat hij/zij achttien maanden oud is.
Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Het heeft als doel peuters door middel van ‘spelend leren’ voor te
bereiden op de basisschool. Dit gebeurt wekelijks in 5,5 uur,
verdeeld over twee dagdelen op woensdag- en vrijdagochtend.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website
van Nummereen: www.nummereen.com
Basisschool
Wanneer uw kind tussen juni 2014 en juli 2015 vier jaar wordt, bent
u deze middag van harte welkom om uw kind aan te melden. De
leerkrachten van groep 1 en de directie zijn aanwezig om u en uw
kind te ontvangen, informatie te geven over de basisschool, vragen
te beantwoorden en u de school te laten zien. Inschrijfformulieren
voor de basisschool kunt u verkrijgen in de groepen 1/2.
Voor het schooljaar 2014-2015 wordt eind maart de formatieplanning
gemaakt en deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijk
ingeschreven kleuters. Mocht u deze middag verhinderd zijn, dan
kunt u altijd een afspraak maken voor een andere datum of u kunt
het aanmeldingsformulier afhalen bij de school. Enkele weken
voordat uw kind naar school komt, krijgt u een uitnodiging om kennis
te komen maken. Heeft u nog vragen? U kunt ons dagelijks bereiken
op telefoonnummer 040 - 205 15 80.
Duimelot en Clup Hasta la Pasta
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook
dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de speciaal daarvoor
ingerichte ruimten in gemeenschapshuis de Rosdoek.
De dagopvang is voor kinderen van nul tot vier jaar.
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Bij de buitenschoolse opvang zijn kinderen van vier tot dertien jaar
welkom na schooltijd. Duimelot en de Clup zijn op maandag, dinsdag
en donderdag geopend tot 18.30 uur.
Op de woensdag en vrijdag is opvang mogelijk op onze locatie in
Vessem (nb. bij voldoende aanmeldingen wordt de opvang ook op
deze dagen aangeboden in Wintelre) Aanmelden voor de
kinderopvang kan het hele jaar door. Wilt u graag een vrijblijvende
kostenberekening of een kennismakingsgesprek? Neem gerust
contact op: 0497 – 51 78 14 of info@nummereen.com.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school
www.bsdedisselboom.nl en/of de website van Nummereen:
www.nummereen.com.
Indien u uw kind tijdens de inloopmiddag wil inschrijven voor school,
neem dan zijn/haar burgerservicenummer mee.
Wij hopen u te mogen begroeten op de inloopmiddag!

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE
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,-- .
Graag overmaken op rekening NL89RABO0107122634
Woensdag 12 februari: diëtiste op bezoek bij de Coop
Er hebben een groot aantal dames zich opgegeven voor dit bezoek.
We zullen daarom in groepjes met de diëtiste meelopen door de
winkel.
De groepsindeling wordt nog bekendgemaakt, via mail of een briefje.
Er zijn wel kosten aan verbonden, hoeveel is bij het schrijven van dit
stukje nog niet bekend.
Het bestuur
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handass@handass.nl www.handass.nl

BESTE MENSEN
Zoals ieder jaar spelen wij ook in 2014 weer een nieuwe voorstelling.
Dit keer spelen we de komedie:
“PANIEK OM EEN PYJAMA”
Auteur: Maurits Keyzer
Onder leiding van onze nieuw regisseur Jos Bolte.
Wij spelen vrijdag 14, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart om 20.00 uur
en op zondag 16 maart om 14.30 uur.
Natuurlijk spelen we weer in het tot theater omgebouwde “Rosdoek”
compleet met tribune zodat u niets mist van deze schitterende
toneelvoorstelling! Reserveren kan nu al!Via tel. 040-2052430,via email info@de-vriendenkring.nl of reserveringslijn 06-23193967.
Entree: € 8,- (incl. Pauzedrankje)
FLINKE KORTING VOOR RABOBANKLEDEN!
Leden van de RABOBANK Eindhoven-Veldhoven betalen
slechts € 5,- (incl. Pauzedrankje)
Zie voor meer info het ledenmagazine“ Dichterbij” die op 28
februari bij de leden op de mat valt.
Kaartjes zijn, ook voor Rabobankleden, nu al te reserveren! ,
korting wordt aan de kassa verrekend.(max. 2 kaartjes per lid)
Meerdere kaartjes bestellen is natuurlijk mogelijk tegen de
normale toegangsprijs van €8,Korte inhoud van de voorstelling:
De eenvoudige boekhouder Joost Bramzaaier lijdt onder zijn
inwonende schoonmoeder. Zij blijft maar denken dat hij vreemd
gaat. Als er dan ook nog een oplichtster een roze pyjama achterlaat,
werkt hij zich in de nesten. Wie kan hem helpen? Een wat vreemde
kledingverkoper met kleding uit 1854? De werkster? Of een
detective die door zijn schoonmoeder is ingehuurd? Het leven van
Joost staat binnen enkele dagen volledig op z’n kop. En dat is voor
het publiek weer goed nieuws. Dan valt er wat te beleven en te
lachen.
Tot ziens bij een van de voorstellingen van toneelvereniging “ de
Vriendenkring”
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RABOBANK VERENIGINGS PRIJS 2013

NIEUWS VAN DE BOSSCHUUR

Zondagmiddag 12 januari werden voor de achtste keer de
RABOBANK verenigingsprijzen in de Rosdoek uitgereikt. Fanfare –
Drumband Sint Willibrordus had weer een mooi concert programma
samengesteld. Met een gezellig muziekje van de Drumband konden
we deze keer weer redelijk vroeg om 12.00 uur beginnen.
De winnaars van 2012, Bibliotheek, Biljart Club BJC en ´t Blaaike
mochten uiteenzetten wat ze gerealiseerd hadden met hun prijzen.
Voor de prijzen van 2013 waren weer diverse organisaties
aangemeld, waaruit de jury het Jeugdafdeling van de FanfareDrumband, Stichting De Woudloper en de EHBO had genomineerd.
Hierna konden de aanwezigen hun stem uitbrengen. Terwijl publiek
weer genoot van een muziekje en een drankje, begon de jury de
stemmen te tellen. Omstreeks.14.00 uur kon de winnaar bekend
worden gemaakt.
1. Jeugdafdeling FD
met 88 stemmen
2. De EHBO met 44
stemmen
3. Stichting De
Woudloper met 39
stemmen
De nieuwe directeur
van onze Rabobank
Remco Kuipèrie reikte
vervolgens de prijzen
uit en hij wenste de
winnaars veel succes met het besteden van hun prijzen. Hij eindigde
door te zeggen “Tot volgend jaar”, waarmee in ieder geval de prijzen
voor 2014 weer met zekerheid uitgereikt zullen gaan worden.

DE HERBOUW
In ons vorige bericht konden we melden dat eind vorig jaar de
werkzaamheden voor de herbouw gestart waren. Inmiddels zijn bij
het schrijven van dit artikel de funderingen gestort, de proviels en
kozijnen gesteld en zijn zelfs de binnenmuren al op steigerhoogte.
Bij deze willen wij u dan ook graag uitnodigen om de komende tijd
regelmatig een kijkje te komen nemen om zelf de voortgang in
ogenschouw te nemen.

De organisatie dankt alle aanwezigen voor de wederom gezellige
zondagmiddag in de Rosdoek.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre, Fanfare-Drumband Sint Willibrordus
en Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
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RABOVERENIGINGSPRIJS
Zondag 12 januari werden we tot onze grote vreugde genomineerd
voor de Rabo verenigingsprijs wat voor ons uiteindelijk de 3de prijs
opleverde. Nog veel dank voor de aanmelders.
ZONDAG 2 FEBRUARI 2014 GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”
Op zondag 2 februari a.s. gaan we 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….
Vertrekpunt tijdelijk nog 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 2 februari 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
Voor meer info: 040 – 2053114 / 0620843172

20

MELD ROMMEL EN OVERLAST

NIEUWSBRIEF#23
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
In het vorige Blaaike hebben we geschreven over Heinz G. Konsalik
waarvan we wel 40 titels in de bibliotheek hebben. Nu willen we u
vertellen over Jean M. Auel, waarvan we alleen de romanserie “de
Aardkinderen” hebben. Dit is echter een heel bijzondere 6-delige
serie met de volgende boeken. De stam van de Holebeer, de Vallei
van de paarden, de Mammoetjagers, het Dal der belofte, Vuurplaats
in steen en het Lied van de grotten. Deze serie vertelt het verhaal
van het mysterie over het ontstaan van de mensheid en de harde
strijd om in de prehistorie te overleven.
Jean M. Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar
de wereld van de hoofdpersoon Ayla en haar tijdgenoten.
Je leest bijv. hoe zij dingen ontdekt die wij nu als vanzelfsprekend
ervaren zoals: taal (tot dan toe gebruikte men gebarentaal), vuur,
naald en draad, kleding, schoenen en huisdieren.
Kortom het zijn wel dikke boeken, maar zeer de moeite waard om te
lezen.
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

Wildcrossen in de bossen, afvaldumpingen, stroperij,
hennepkwekerijen, illegale lozingen. Het zijn voorbeelden van
illegale activiteiten die de natuur en het milieu bedreigen. Om dit te
kunnen aanpakken, werken de instanties die toezicht houden in het
buitengebied samen. Onder het motto ‘Samen Sterk in het
Buitengebied’ hebben de provincie, circa 40 gemeenten waaronder
de gemeente Eersel, politie, waterschappen, Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit (NVWA) en terreinbeheerders hun krachten
gebundeld in regionale teams. Met de hulp van bewoners en
bezoekers kunnen zij het Brabantse buitengebied mooi, schoon en
veilig houden.
Als u een verdachte situatie ziet in het buitengebied, kunt u dat
melden. Denkt u dat het dringend is, dan belt u (0900) 996 54 32.
Als u denkt dat het even kan wachten, vult u dan het
milieuklachtenformulier in, maar bellen mag natuurlijk ook. Het
klachtenformulier kunt u vinden op internet:
https://mik.brabant.nl/klacht.aspx
Als u weet dat er in Brabant meer dan 3000 vierkante kilometer
buitengebied is, dan begrijpt u dat het handhavingsteam en het
netwerk niet overal tegelijk kunnen zijn. Zij komen eigenlijk oren en
ogen tekort. Uw hulp als bewoner recreant en natuurliefhebber is
daarom onmisbaar. Want alleen samen staan we sterk.
Het hangt van de klacht af en de mate van overlast, of er direct actie
wordt ondernomen. Sommige klachten moeten meteen worden
opgelost, en andere kunnen even wachten. U hoort natuurlijk wat er
met uw klacht is gedaan.

VERSLAGEN VERGADERINGEN LEEFBAAR WINTELRE
Het verslag van de vergadering van dinsdag 18 december is na
goedkeuring op 14 januari, op www.wintelre.info geplaatst.
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DIGITALE SNELHEID INFORMATIE
Binnenkort worden in Wintelre twee Digitale Snelheid Informatie
(DSI) borden geplaatst met het doel de weggebruiker er meer van
bewust te maken met welke snelheid door de 30 km zone wordt
gereden.
Het is de bedoeling dat de borden regelmatig van locatie wisselen.
Deze locaties worden in overleg met Leefbaar Wintelre vastgesteld.
Als eerste locatie is gekozen: Willibrordusstraat nabij d'n Babbel en
op de Slikdijk tegen over de Wit van Loon.

Na afloop lieten de verse oliebollen van Jong Nederland Wintelre
zich goed smaken.
Eveneens een jaarlijkse traditie is onze kerstwandeling op 2e
kerstdag, waarvoor vv DEES met plezier alle inwoners van Wintelre
uitnodigt op sportpark De Meren. Voor de puzzelaars onder de 325
wandelaars was wederom een kerstpuzzel voorbereid. Dit jaar door
Pleun van de Velden van korfbalvereniging Winty. De WINNAAR
VAN DE KERSTPUZZEL is de selectie van v.v. DEES met 76
punten. Van de Bosch/van de Berk werd met 61 punten tweede
en de derde plaats was voor de families Lofras. Iedere bedankt voor
de warme belangstelling voor de kerstwandeling.

Werkgroep Verkeer Leefbaar Wintelre.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE





Woensdag 22 januari is er een informatieavond over
afvalinzameling in de gemeente. De avond start om 19.45 uur.
Woensdag 19 februari is de volgende reguliere maandelijkse
bijeenkomst van 2014. U bent als toehoorder welkom deze
bijeenkomsten. Heeft u ideeën om een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid van Wintelre dan verzoeken wij u dit vooraf te
bespreken met een van onze leden of bel met secretaris Jan
Heuveling, 040-2052151.
De verdere vergaderdata voor 2014 zijn op 14 januari
vastgesteld en zijn te vinden op www.wintelre.info .

Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

MET OLIEBOLLEN EN PENALTY'S KNALT DEES
2014 IN!
Met alle jeugdteams en een grote groep senioren sloten we op 31
december met ons OLIEBOLLEN TOERNOOI het jaar 2013 af. Voor
onze vereniging een gezellige jaarlijkse traditie waarvoor we te gast
waren in de sporthallen van De Rosdoek en De Klep (Middelbeers).
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Om het nieuwe jaar sportief in te knallen stond op 3 en 4 januari het
INDOOR PENALTY TOERNOOI op de agenda. Op vrijdagavond
voor alle senioren en op zaterdagmiddag waren alle junioren te gast
in De Rosdoek. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om onze
jeugdkeepers Lars van Kroonenburg, Judith Verweij, Marlie van
Esch, Ries Wilting, Huub Wilting, Job Hems en Joris van Hest met
een oorkonde te huldigen voor hun deelname aan de Wim Ribbens
keepersacademy en werden Gerard Aaldering jr. en Tom Segers
middels een nieuw tenue van harte gefeliciteerd met het behalen van
hun KNVB Diploma Jeugdscheidsrechter. Klasse!
De titel PENALTY KING 2014 staat voor dit jaar op naam van Luuk
Vosters (speler van DEES 3).Bij de jeugd ging de titel bij F 2 naar
Stijn de Bresser, Bij F 1 naar Sjoerd van Gerwen, bij de E 1 pupillen
naar Eef Smits, bij D1 stond Joris van Hest op de hoogste trede van
het podium en bij de B-junioren gaat Hein van de Sande als winnaar
de geschiedenisboeken in.
Allemaal Proficiat!
Kortom, ook in de winterstop zitten we bij vv DEES niet stil en willen
we spelers, deelnemers, vrijwilligers en supporters ook nu weer
enorm bedanken voor hun inzet of deelname aan deze winterstop
activiteiten.
Graag tot ziens op Sportpark De Meren,
vv DEES
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Het liep geen storm op onze eerste kienavond, maar voor de tachtig
mensen die de moeite hadden genomen was het best een gezellige
avond. Vanaf acht tot tegen elf uur vlogen de prijzen links en rechts
om de oren. Toen werd het nog even doodstil voor de laatste ronde;
een hoofdprijs van maar liefst honderd en vijftig euro.
Wil je er volgende keer weer/ook bij zijn?
Dinsdagavond 4 en 18 febr. Om 20.00 uur in De Rosdoek.
De KBO van Eersel heeft op vrijdag 7 febr. Een voorlichtingmiddag.
Een notaris zal uitleg geven over het ‘levenstestament’ en erfrecht.
En een medewerkster van het GOW geeft nuttige informatie over
thuisadministratie.
De middag is in de Eikenburg in Eersel en begint om 13.30 uur.
Alle leden van KBO/KVO uit de gemeente zijn welkom.
Nu het toch geen winter schijnt te willen worden, kijken we maar vast
vooruit naar het voorjaar. In maart hebben wij weer onze algemene
jaarvergadering en het is hier al eens vermeld; het zou goed zijn als
we daar meer jongere leden zouden kunnen verwelkomen.
Met meer dan ‘twee honderd en vijftig’ leden zijn wij waarschijnlijk de
grootste club van Wintelre. Mogen we daar meer dan de helft van op
de jaarvergadering verwachten?
[wordt vervolgd]
Elke maandag in De Rosdoek.
- om 9.30 uur, koersbal.
- om 13.45 uur; volksdansen.
- om 13.00 uur ouderengym.
-

woensdagmorgen 4 febr. Koffiemorgen 10.30 uur in
Kempkeshof.
maandag 3 febr. is het kaarten, rikken en jokeren, voor alle
senioren om 13.30 uur in Kempkeshof.
elke dinsdagmiddag wandelen, om één uur bij de Mariakapel.
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donderdagmiddag van de oneven weken; Wandelen
rondom Wintelre.
Dus; donderdag 30 januari om 14.00 uur bij de Mariakapel.

Moet je weg maar heb je geen vervoer bel naar;
Cees van de Sande 040 - 2051829 of Piet Wilting 040 - 2051819
Tenminste één dag van tevoren bellen graag.
Heb je een [grote] klus die je zonder hulp niet kunt klaren, bel naar;
Betsie Snelders 040 - 2051678

AGENDA

AGENDA

Januari
24
27
31

Wintelre's Got talent
Algemene ledenvergadering TV De Meppers
Jaarvergadering leden M.V. Wintelre

Februari
1
3 en 4
4 en 18
2
8
14 en 15
14,15,16
19

Verbroederingsavond d’n Babbel
Voorverkoop Tonproaten
Kienen KBO en alle inwoners
GPS-wandeling
Duitse pullenavond bij D'n babbel!
Tonproaten
Kadertoernooi E.M.M. bij d’n Babbel.
Vergadering Leefbaar Wintelre

Maart
2
3

Grote optocht
Ouderenmiddag
26

4
11
14-16-21-22
20
28

Kinderoptocht
2e ouderavond Vormsel in Parochiecentrum.
Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vergadering Leefbaar Wintelre
Vormsel

April
6
11/12 /13
12
12 of 19 in overleg
22
22
26

GPS-wandeling
Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Oud ijzer ophalen (Gilde)
Ardennenrit M.V Wintelre
Voorjaarsbijeenkomst VVW
Vergadering Leefbaar Wintelre
Koningsdag (Gilde)

30 t/m1Juni
29 /31 en 1 juni

Kapelbezoek Zand-Oerle (Gilde)
Wenterselse Mert
Eerste Communie
Gildefeest Moergestel
Vergadering Leefbaar Wintelre
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.
Clubuitje naar Treis-karden M.V Wintelre
Hemelvaarttoernooi VV DEES Wintelre.

KKW ( Kunst Kijken Wintelre)
BBQ/Fietstocht M.V Wintelre
Zomerkamp Jong Nederland
Vergadering Leefbaar Wintelre
Zeskamp

Augustus
16
17
18
23

Zandtoertocht M.V. Wintelre
Maïstoertocht M.V. Wintelre
Vergadering Leefbaar Wintelre
Dorpskorfbaltoernooi met barbecue.

3
12/13/14
15
16

50 jarig Jubileum K.B.O.
7-mijlslaarzenrally M.V. Wintelre
Teerdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

19/20/21
21

‘n Klén Duzend Damesweekend M.V Wintelre
Mis Overleden Leden PS en Burgerkoning
(Gilde)
Oud ijzer ophalen (Gilde)
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Oktober

Juni
14
18
20 /21/22
27

5 en 6
6
14-19
24
25/26/27

September

Mei
2
4
18
18
19
25

Juli

ELErally
Vergadering Leefbaar Wintelre
Welons
Zomereditie pubquiz bij d’n Babbel

18/19
22
November
9
20

27

Fancy-Fair (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

Willibrordusdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre
28

December
15
22

Vergadering Leefbaar Wintelre
Kerstrit M.V. Wintelre

Oud papier hier…
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:
28 februari
28 maart
30 mei
27 juni
26 september 31 oktober
Graag vooraf aanmelden

25 april
25 juli
29 augustus
28 november 19 december

2015
Januari
11

Nieuwjaarsbijeenkomst

December
12 en 13

Dickensfestijn.
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