TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 3 – Week 6 (8 febr.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Nieuwsbrief parochiële samenwerking
* Kinderoptocht Karnaval
* Eerste Steenlegging Bosschuur

-

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. 4) verschijnt in week 8 (22 febr.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 14 februari 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 8 EN 9
FEBRUARI
Zondag 11.00 uur [ gemengd koor]
Francien Snelders - Couwenberg [1e jgt]
Frans v.d. Ven [1e jgt]
Maria Snelders - v.d. Velden [1e jgt]
Graard v.d. Sande [mnd]
Fina Schennink
Janus en Nel Senders
Adriana v. d. Sande - v. Loon
Siena , Bert, José en Harrie Leermakers
Jan v. Gestel
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 15 EN
16 FEBRUARI
Zondag 11.00 uur
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [mnd]
Piet v.d. Sande [namens K.B.O. Wintelre]
Familie W. v. Gerwen - v. Hout
Bert en Tonia Bles - Bierings
Jan v. Gestel
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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MEDEDELINGEN:
In onze parochiegemeenschap is op 78 jarige leeftijd overleden Jan
v. Gestel, echtgenoot van Maria v. Gestel - v. Hout.
Jan woonde aan de Oostelbeersedijk op nr. 2.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

NIEUWSBRIEF PAROCHIËLE SAMENWERKING
Beste parochianen,
In november en december hebben we u via informatieavonden op de
hoogte gebracht van de voortgang van het fusieproces. Op 14
januari 2014 was er weer een overleg van de stuurgroep. Hieronder
geven we u een samenvatting van de stand van zaken.
Pastoraal
Zoals u weet blijven de kerken open zolang de eigen
dorpsgemeenschap daar zorg voor draagt: door die kerk te blijven
bezoeken en door te zorgen voor voldoende financiën.
Ook de zorg voor de begraafplaats, de organisatie van de
gezinsbijdrage en de actie Kerkbalans blijven bij de eigen dorpskerk.
De pastores blijven zoveel mogelijk in de eigen kerken de diensten
doen net zoals ze dat tot nu toe hebben gedaan.
Echter, de organisatie zal anders gaan verlopen. Iedere parochiaan
moet straks weten hoe om te gaan met bijv.:
. het opgeven van een misintentie
. de priester benaderen voor een ziekenzalving of een uitvaart
. het aanvragen van een doop enz.
Daarom hebben we afgesproken om de komende periode rondom
iedere kerktoren een contactgroep te creëren die de volgende taken
kan coördineren:
- Aandacht voor zieken, nazorg rond rouw e d.
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-

De vrijwilligers ondersteunen en begeleiden
Meehelpen bij het regelen en uitvoeren van het dagelijks
beheer van kerk, kerkhof, pastorie e.d.
- Zorg voor regelen dagelijkse taken rond vieringen, uitvaarten,
doopsel, koren.
We werken eraan om de organisatie hiervoor helder op een rijtje te
zetten en vervolgens die informatie onder de parochianen te
verspreiden. U kunt die dan steeds bij de hand houden. We hopen
hierdoor de betrokkenheid van alle parochianen bij hun kerk zo groot
mogelijk te houden.
Financiën
Onder leiding van Pieter Castelijns zijn de afgelopen maanden de
werkzaamheden geïnventariseerd en de taken verdeeld.
. Er is een nieuwe werkgroep administratie.
. De penningmeesters hebben de administratie nu zodanig ingericht
dat er voor het jaar 2014 een gezamenlijke begroting is opgesteld.
. Er is een nieuw Kaski-nummer aangevraagd en gekregen
. Er is een nieuwe bankrekening geopend
. Een nieuwe Navision administratie (het administratiesysteem
waarmee men binnen dit bisdom werkt) is aangemaakt en er wordt
mee geoefend.
. Vanaf 1 januari worden alle kosten die betrekking hebben op 2014
voor zover mogelijk betaald vanuit de centrale administratie
. Ook zijn er afspraken gemaakt t.a.v. de salarisadministratie, de
vergoedingen van vrijwilligers, het voeden van de nieuwe
bankrekening, de overdracht van financiën en het afstemmen van de
tarieven voor uitvaarten, misintenties e.d.
Nu de organisatie er staat is in feite het werk van Pieter Castelijns
gedaan. De stuurgroep dankte hem met een welverdiende attentie
voor zijn belangeloze en geweldige inzet voor de nieuwe parochie.
Nieuw bestuur
De pastores vormen de vertrouwenscommissie. Aan hen zijn door
de huidige kerkbesturen namen doorgegeven van kandidaatbestuurders. De pastores zijn momenteel doende deze mensen te
benaderen voor een bestuursfunctie in het nieuwe parochiebestuur.
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Uitgangspunt is dat er vanuit ieder kerkdorp een bestuurder zitting
krijgt in het nieuwe parochiebestuur.
Gebouwen
De stand van zaken t.a.v. de kerkgebouwen en pastorieën is
geïnventariseerd. We moeten immers weten hoe de onderhoudsstaat ervan is, of er grote werkzaamheden gepland zijn enz. Tot nu
toe kunnen we zeggen dat onze kerken goed onderhouden zijn.
Iedere kerk heeft voldoende middelen gereserveerd of subsidie
verkregen voor noodzakelijk onderhoud.
Naamgeving
Over de naam van de nieuwe parochie wordt momenteel nagedacht.
We hopen tijdens de volgende bijeenkomst van de stuurgroep met
voorstellen te kunnen komen en die aan de bisschop door te geven.
De bisschop bepaalt uiteindelijk welke naam onze parochie krijgt.
Wij hopen u weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht van
de voortgang op de weg naar onze nieuwe parochie. Als u vragen
hebt kunt u hiervoor natuurlijk altijd bij uw eigen bestuurders terecht.
De eerstvolgende bijeenkomst van de stuurgroep is woensdag 12
februari a.s.
Namens de diverse parochiebesturen,
Pastoor E. van Delden

VRIJWILLIGERSAVOND KERK
Graag willen wij middels dit stukje al onze vrijwilligers aankondigen
dat we binnenkort onze jaarlijkse vrijwilligersavond organiseren.
Deze avond zal gehouden worden op dinsdag 25 maart 2014 om
20:00 uur in de Rosdoek. U krijgt allen binnenkort nog een
persoonlijke uitnodiging. Maar noteer deze datum alvast in uw
agenda. Wij hopen u allen te mogen begroeten deze gezellige
avond!
R.K. Kerkbestuur St. Willibrordus
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NOG 8 PLAATSEN IN DE BUS NAAR LOURDES

Inrichtingsplan ‘Wintelre-Oerle’

(donderdag 11 t/m vrijdag 19 september)

Wet inrichting landelijk gebied
Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb
Terinzagelegging Besluit ontheffing ex artikel 35, eerste lid en tweede lid Wilg

Het gaat goed met de aanmeldingen voor de busbedevaart naar
Lourdes in september. Er hebben zich nu al 44 mensen aangemeld.
Het is niet alleen een bedevaart maar ook een mooie toeristische
tocht door Frankrijk.
Onderweg wordt o.a. in Reims de prachtige kathedraal en in Nevers
de kapel van het klooster waar de H. Bernadette ligt opgebaard,
bezocht. Op zaterdagmiddag aankomst in Lourdes, de grootste
Maria bedevaartsplaats van Europa. Daar sluiten we ons aan bij de
grote groep pelgrims, zieken en gezonden, die met de trein of
vliegtuig zijn gekomen. In Lourdes nemen we deel aan de officiële
internationale vieringen, vieringen van de N.L.Z bedevaart of van de
eigen groep. Ook worden de verschillende plaatsen bekeken die
belangrijk zijn geweest in het leven van Bernadette o.a. het
geboortehuis, de doopvont waarin zij gedoopt is, het cachot waar zij
woonde tijdens de verschijningen, de grot en nog verschillende
andere bezienswaardigheden. Er is een uitstapje naar de Pyreneeën
met als belangrijkste doel het imposante berggebied Cirque de
Gavarnie. Op de terugreis bezoeken we de bedevaartplaats van de
Zwarte Madonna in Rocamadour waar in een van de prachtige
kerkjes de afsluitende viering zal plaatsvinden. Er is in de bus nog
plaats voor 8 pelgrims! U kunt dus nog mee.
Voor nadere informatie over programma, kosten en / of aanmelding
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 een
kennismakingsbijeenkomst met alle deelnemers.)
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De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan Wintelre-Oerle maakt
bekend dat zij op 22 januari 2014 aan de heer A.C.H.M. van Nunen
te Veldhoven ontheffing op grond van artikel 35 Wilg heeft verleend
voor:
Het telen van coniferen en taxus als meerjarige gewassen tot 1
december 2014 op de percelen:
- Veldhoven, sectie G, nummer 15, 198, 200, 250, 260, 275, 278,
684, 685, 686, 687, 971, 973 en 974;
- Veldhoven, sectie G, nummers 275, 702, 972, 1029, 1036 en 1039;
- Vessem, sectie D, nummers 3097, 3458, 3677, 4301, 4429, en
4487.
De verleende ontheffing ligt bij Dienst Landelijk Gebied, Prof.
Cobbenhagenlaan 125 te Tilburg, gedurende zes weken, met ingang
van 29 januari 2014 tot en met 4 maart 2014, op werkdagen tijdens
kantooruren voor eenieder kosteloos ter inzage. Ook is de ontheffing
in te zien door deze te downloaden op www.Wintelre-Oerle.nl.
Binnen 6 weken derhalve tot en met 4 maart 2014 kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit tot
ontheffing. Bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij:
Bestuurscommissie Wintelre-Oerle p/a DLG-secretariaat WintelreOerle Postbus 1180 5004 BD Tilburg
Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Wintelre-Oerle maakt deel uit van de herinrichting van het platteland.
Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen
rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich
ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij
aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en
recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke
organisaties en particulieren, onder regie van provincie NoordBrabant.
Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken
Opdrachtgever
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NIEUWSBRIEF#24

WERKZAAMHEDEN PERSLEIDING WINTELRE
De afgelopen jaren hebben zich meerdere keren leidingbreuken in
de persleiding van Wintelre voorgedaan. Een persleiding zorgt
ervoor dat het afvalwater van de huishoudens wordt verpompt vanaf
een rioolgemaal naar een van de acht rioolwaterzuiveringen in ons
gebied. De bestaande persleiding van PVC buizen stamt nog uit de
jaren zeventig en zijn van minder goede kwaliteit. Ze vertonen vaker
spontane breuken dan andere leidingen van hetzelfde materiaal.
Waterschap De Dommel gaat deze vanaf 20 januari 2014
vervangen.
Waar vinden werkzaamheden plaats:
Waterschap De Dommel heeft als taak te zorgen voor schoon,
voldoende en veilig oppervlaktewater. Wij zijn verantwoordelijk voor
de afvoer en zuivering van het rioolwater in uw gemeente. De
betreffende persleiding die we gaan vervangen, loopt vanaf het
rioolgemaal aan de Slikdijk via de Kerkstraat, Willibrordusstraat,
Groenstraat, Kerkheide en Hoogeind en loost in de Oude Kerkstraat
in Oerle. Deze persleiding ligt onder de wegverharding
respectievelijk in de berm van de voorgenoemde wegen.
Werk in uitvoering
Waterschap De Dommel gaat de bestaande leiding vervangen door
sterkere PE-buizen (Polyethyleen), dit om in de toekomst spontane
leidingbreuken te voorkomen. U zult van de graafwerkzaamheden
enige hinder kunnen ondervinden, echter zullen we de overlast voor
de omwonenden zo veel mogelijk beperken. Het is ook mogelijk dat
u enkele uren geen gebruik kunt maken van uw oprit. Wij zullen u
hier dan tijdig vooraf van op de hoogte brengen.
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De werkzaamheden starten in het Hoogeind en vervolgen zich
richting het rioolgemaal aan de Slikdijk. De werkzaamheden zullen
eind april gereed zijn, mits de winter geen oponthoud gaat geven.

‘Het volk van de aarde, Het volk van het vuur, Het volk van de rivier,
Het volk van de van de meren, etc. Allemaal aanraders dus!
Veel leesplezier.

Waterschap De Dommel (0411-618618)
PLANNING WERKZAAMHEDEN VERVANGING PERSLEIDING
Ter indicatie is een planning gegeven wanneer de werkzaamheden
in welke straat plaatsvinden. De voortgang is uiteraard afhankelijk
van de mogelijke winterse omstandigheden.






Week 6 en 7 (3 t/m 14 februari)  Kerkheide
Week 8, 9,11 en 12 (17februari t/m 21 maart)  Groenstraat
Week 10 worden er i.v.m. carnaval geen werkzaamheden
uitgevoerd.
Week 13 (24 t/m 28 maart)  Willibrordusstraat.
Week 14, 15 en 16 (31 maart t/m 15 april)  Kerkstraat

Werkgroep verkeer, Leefbaar Wintelre
BIBLIOTHEEKNIEUWS

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:
Jan Kruit, Tel: 040 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl
KLANKBORDGROEP AFVALINZAMELING.
Tijdens de informatieavond over afvalinzameling op 22 januari werd
er door de gemeente mensen gevraagd om in een gemeentelijke
klankbordgroep plaats te willen nemen. Voor Wintelre hebben zich
Guido Schenning en Toon van der Heijden aangemeld. Hebt u
ideeën of opmerkingen ter verbetering van de afvalinzameling
gelieve dan contact op te nemen met een van deze personen.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE

Beste leesvrienden in Wintelre,
In navolging op het bibliotheeknieuws in het vorige Blaaike over de
romanserie ‘De Aardskinderen’ van Jean M. Auel nu aandacht voor
een andere zeer tot de verbeelding sprekende romanserie ‘De
prehistorie van de Nieuwe Tijd’ van Michael Gear. Deze romanserie
die uit 16 delen bestaat, waarvan er 11 vertaald zijn in het
Nederlands en waarvan wij er 7 in de bibliotheek hebben staan,
begint met het boek ‘Het volk van de wolf’. Dit boek beschrijft het
spannende relaas van een lange slopende tocht naar vruchtbare
gronden, vol heroïsche inspanningen, mystieke gebeurtenissen,
fascinerende natuurbeschrijvingen, en hartstochtelijke intermezzo’s.
Maar wellicht nog meer dan dat: Het is een epos van de opstanding
van de menselijke beschaving richting een nieuw tijdperk. Andere
delen zijn:
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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 te vinden op
www.wintelre.info .
Donderdag 22 mei burgemeester bezoek Wintelre

Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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tennis
kampioenschappen
gemeente
Eersel 2014

Info
Voor meer informatie kun je ons mailen op info@tkge.nl , maar …we
hebben ook een prachtige website www.tkge.nl Op die site staan
leuke foto’s en filmpjes van voorgaande jaren.
Het record aantal deelnemers van vorig jaar hopen we dit jaar weer
te evenaren. Dus meld je gauw aan, want vol-is-vol!

tkgE 2014
Voor de zevende maal gaan binnenkort de tennis
kampioenschappen van de gemeente Eersel plaatsvinden van
zondag 16 maart tot en met zondag 23 maart 2014.
Dit toernooi is een uitstekende voorbereiding op het nieuwe tennis
seizoen en de KNLTB voorjaarscompetitie!

Guppentoernooi!!!
Vorig jaar een groot succes en daarom dit jaar wederom in de
planning. Op woensdagmiddag 19 maart 2014 houden we speciaal
voor basisschooljeugd een 'Guppentoernooi'. Aanvang 14.00 uur,
einde rond 17.00 uur. De inschrijving gebeurt via de tennistrainers of
via het webformulier op onze site. Schrijf het evenement alvast in je
agenda!

Locaties
In verschillende categorieën wordt er gespeeld door leden van TV
Vessem, TV Duysel, TV Knegsel, TV Eresloch (Eersel), TV De
Meppers uit Wintelre en TV Steensel. Evenals voorgaande jaren
vinden de wedstrijden plaats op twee tennisparken. De voorrondes
vinden plaats bij T.V Eresloch. Het slotweekend is dit jaar in Duizel.
Een prachtige gelegenheid voor tennissers uit de hele gemeente om
op een sportieve manier elkaar te ontmoeten.
Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per deelnemer per onderdeel (max. 2
categorieën).
In de categorieën HE, DE, HD, DD en GD 3,4,5 is een open
tenniscategorie, dus voor 12+. De HE, DE, HD, DD en GD 6,7,8 is
de leeftijdgrens 16+.
Er wordt in poules gespeeld volgens de regels van de KNLTB.
Wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, een
eventuele derde set is een super tiebreak. Deelname is bedoeld voor
leden van tennisverenigingen in de gemeente Eersel.
Inschrijving mogelijk tot 1 maart 2014 op: www.toernooi.nl, zoeken
op tkge.

NIEUWS VAN DE EHBO
We hebben de 2de plaats veroverd bij de RABO-vereningingsprijs
van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Dit is goed voor € 250,00.
We willen dit bedrag gebruiken, om de AED-cursussen voor
iedereen toegankelijk te maken en de kosten zo laag mogelijk te
houden.
De AED die voorheen in de Rabobank hing is verplaatst naar Van
Ham Keukens Oirschotsedijk 8, 5513 NR Wintelre. De AED hangt in
de buitenkeuken, ga vooral een keertje kijken. Je weet nooit wie je
kunt helpen.
Nu de winter er weer aankomt, kan het zijn dat de AED`s piepen. Dit
gebeurd als de buitentemperatuur te laag is. Omdat het nu eenmaal
koud is in de winter en we dit niet kunnen verkomen, laten we de
AED`s toch hangen. De temperatuur heeft geen invloed op de
werking van het apparaat. Dus de AED’s werken normaal!
Mocht je toch nog vragen hebben over de AED, bel of mail naar
Liesbeth Bartels 040 – 205 2393 / farmbartels@hotmail.com
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“EERSTE STEENLEGGING” VAN
BOSSCHUUR DE MEREN
In ons vorige bericht konden we melden dat de binnenmuren al op
steigerhoogte waren. Gelukkig is het weer de herbouw tot op heden
zeer gunstig gezind. Mogelijk heeft u de afgelopen week zelf al de
voortgang in ogenschouw kunnen nemen en gezien dat de
binnenmuren reeds op hoogte zijn en dat men begonnen is aan de
buitenmuren. Zodoende is nu het moment daar voor de “eerste
steen legging”.
Op donderdagmiddag 13 februari a.s. om 16:00 uur zal
wethouder Roeland van Hooff een houten naambord plaatsen in het
gevelmetselwerk van, de in aanbouw zijnde, nieuwe bosschuur.
Bosschuur De Meren – Wintelre

NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL
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. Prins Lieverlinks en adjudant
Kroon d’n 2e gaan er samen met hun raad voor zorgen dat het weer
een super gezellige carnaval wordt! En vergeet de dansmarietjes en
hofdames niet. De dans is klaar en ook zijn de dansmarietjes in het
nieuw gestoken. Het ziet er werkelijk waar waanzinnig uit!
Uiteraard zijn we ook dit jaar weer gewoon 4 dagen geopend! We
starten iedere dag om 19:15u en draaien het laatste plaatje rond de
klok van 23:00u. De deuren gaan dicht tussen 20:15u en 22:15u.
Entree is € 2,00. Iedereen vanaf groep 8 t/m 16 jaar is van harte
welkom om samen met ons carnaval 2014 te vieren. We hopen jullie
ook dit jaar weer in grote getalen te mogen begroeten!
Alllllllaaaaaafffffffff!!!!!

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE
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 eerste groep vertrekt om 14.00 uur de tweede groep om 15.00
uur en de derde groep om 16.00 uur.
De groepsindeling wordt nog bekendgemaakt, via mail of een briefje.
De kosten voor deze rondleiding zijn € 5,- p.p. graag overmaken op
reknr. NL89RABO0107122634.
Beugelen
Het Beugelen en bbq staat in het programmaboekje voor 14 juni.
Door een dubbele boeking kan dit niet doorgaan op deze avond dus
is deze verzet naar 7 jun 2014.
Willen allen die zich hebben opgegeven dit veranderen in je agenda.

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.
JOC de Fakkel Wintelre

HALLO
Mijn naam is Hein van Kroonenburg en ik zoek een bijbaantje.
Ik bied me aan voor allerlei klusjes in en rondom het huis.
Mijn telefoonnummer is: 040-2051483 mobiel: 06-14251827,
graag na 16:00 uur bellen. Ik woon op Slikdijk 2 in Wintelre.
Groetjes,
Hein van Kroonenburg

Het bestuur
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Dinsdagavond 18 februari Om 20.00 uur kienen in De Rosdoek.
De laatste kans dit wilt u niet missen.
Stilaan leven we weer toe naar Carnaval. Het KOK en de Huifnarren
zijn al druk bezig met het programma voor de ouderenmiddag op 3
maart. Graag opgeven bij Henk van den Bosch, Korenbloemlaan 3
telefoon 040-2051946.
Op woensdag 26 maart is onze jaarvergadering gepland. Naast de
dorre cijfers, de verslagen van het afgelopen jaar en de
bestuursverkiezing zijn we weer een leerzame en gezellige middag
aan het plannen.
Graag hebben we ook van onze huidige 274 leden vragen zoals
kunnen jullie dit organiseren of hoe zit dit of weten jullie iemand die
hier een oplossing voor weet. Of de vraag ik zou dit graag eens doen
of ik ben hier goed in en ik wil dat wel eens laten zien of mee werken
aan. En er zijn geen gekke vragen dat zijn meestal de antwoorden.
We staan open voor die vragen. De mooiste dingen beginnen en
ontstaan uit de vraag: wil jij met ……?
Op zaterdag 5 april is er in den Tref in Hapert weer de culturele dag
van de KBO Kring de Kempen. Er is daar plaats voor dans en
volksdans, gymnastiek demonstraties, een koersbaltoernooi en het
presenteren van schilderijen en andere creatieve uitingen.
Neem deel of kom kijken. De toegang is gratis.
Om gezond oud te worden en dat dan te blijven wordt algemeen
gewezen op een gezonde levenstijl. Goede voeding en drinken met
mate.
En heel belangrijk bewegen.
Bewegen heeft een zeer gunstig effect op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid.
Dus:
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Elke maandag in De Rosdoek.
- om 9.30 uur, koersbal.
- om 13.45 uur; volksdansen.
- om 13.00 uur, ouderengym.
-

elke woensdagmiddag kaarten [o.a. rikken] in Kempkeshof.
elke dinsdagmiddag wandelen, om één uur bij de Mariakapel.
donderdagmiddag van de oneven weken; Wandelen
rondom Wintelre.
dus; donderdag i3 februari 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
KBO

OPEN DAG GOLFSCHOOL ’T CAVES
Golfschool ’t Caves start dit jaar weer met diverse golflessen en
cursussen voor zowel de beginnende golfer als de gevorderde golfer
of als je tijdelijk was gestopt.
Daarom houden wij op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari
van 12.00 tot 15.00 een open dag. Iedereen is welkom en onze
golfpro’s zullen je met raad en daad bij staan.
Er is uiteraard ook gelegenheid om een balletje te slaan.
Golfschool ’t Caves,
Veneind 5,
5513NE Wintelre
Tel. 040-2051805
www.golfschoolhetcaves.nl
info@golfschoolhetcaves.nl
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KINDERMIDDAG MET KINDEROPTOCHT 2014

NAAM/NAMEN:_____________________________________

Dinsdagmiddag 4 Maart staat er weer een gezellige kindermiddag
gepland.
Zoals vanouds begint deze middag met een kinderoptocht, heel
Wintersel kan dan genieten van de creativiteit van onze jeugd. Na
het succes van vorig jaar hopen we wederom op een grote opkomst.
Ga aan de slag en maak iets leuks met je vrienden, vriendinnen,
clubje of klas. Het gaat jullie vast weer lukken om er een mooie
optocht van te maken.

__________________________________________________

We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt door de jury:
- Originaliteit
- Zelfgemaakt door de kinderen
- Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun onderwerp

CATEGORIE:
ALLEEN
2 TOT 4 PERSONEN
5 OF MEER PERSONEN
(aankruisen wat van toepassing is)

Inschrijven tussen 12.30 en 13.25 uur.
Via inschrijfformuliertje aanmelden om fouten in namen en
onderwerpen te voorkomen.
Let op: je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- alleen
- 2 tot 4 personen
- 5 of meer personen.
Vertrek om 13.30 uur bij het Klepbroekenhol. De jeugdprins en z’n
gevolg zijn ook weer van de partij en sluiten de optocht af met hun
prinsenwagen.
Na de optocht kan het feest losbarsten in het Klepbroekenhol.
Dit jaar komt er een nieuwe ballonnen clown. Dus zorg dat je er bij
bent.
Heel veel plezier met de voorbereidingen en hopelijk zien we jullie
allemaal verschijnen in het Klepbroekenhol.

__________________________________________________
__________________________________________________

ONDERWERP:______________________________________

Komite Organisatie Karnaval

5 DAAGSE BUS/FIETSREIS NAAR DE MOEZEL
Op 24 juni vertrekt er een bus van reisbureau EMA vanuit Wintelre
naar Dieblich aan de Moezel. Achter de bus is een aanhanger
gekoppeld, waarin de fietsen veilig kunnen worden vervoerd (dus
geen gedraaide of opgehangen sturen).
Men vertrekt iedere dag, na het ontbijt met de bus, vanuit het hotel
en onderweg gaan de fietsers op weg voor een tocht van ong. 35
km. (men mag ook, als men dat wil, met de fiets terug en dan
worden het dus het dubbele aantal kilometers) en de bus gaat dan
verder voor een mooie rondrit met evt. een stop en rijdt dan weer
verder naar een plaats waar de fietsers en de bus weer
samenkomen. Na bezichtiging van die plaats met gids en wat
rondwandelen, gaat de bus weer terug naar het drie sterren familiehotel Pistano in Dieblich. Zijn er mensen die mee willen met deze
reis, evt. met familie of vrienden, kunnen na een telefoontje een
beschrijving van deze reis met een aanmeldingsformulier ophalen
bij: Ans Smetsers, tel. 040-2052219, Oirschotsedijk 40.
Men kan zich hiervoor opgeven tot 12 februari 2014
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BESCHIKBAARHEID ROSDOEK VOOR, TIJDENS
EN NA CARNAVAL 2013
Beste gebruikers,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, vieren wij samen met het
JOC en carnavalsvereniging “De Huifnarren” ook dit jaar carnaval in
de Rosdoek.
We verwachten veel carnavalsvierders tijdens deze dagen in de
Rosdoek. Om dit in goede banen te leiden, moeten er veel zaken
worden geregeld zoals onder andere het aanbrengen van extra
voorzieningen in de gehele Rosdoek en vooral in de sportzaal,
culturele zaal en foyer.
U zult begrijpen dat hiervoor tijd nodig is en daarom zijn
verschillende ruimten van de Rosdoek vanaf maandag 24-02
beperkt of zelf niet beschikbaar voor gebruikers.
Ook tijdens de carnavalsdagen en t/m donderdag na carnaval zijn
deze ruimten niet of slechts beperkt bruikbaar i.v.m. opruim – en
poetswerkzaamheden.
Vanaf vrijdag 7-03 zijn alle ruimten in De Rosdoek weer volledig
beschikbaar.
Wij willen jullie bij voorbaat hartelijk bedanken voor jullie begrip en
medewerking.
Mochten jullie nog vragen en/of
opmerkingen hebben, neem
dan contact op met
Mark Groenen.
Met vriendelijke groet,

GRATIS
Diepvrieskist.
Af te halen bij TV De Meppers
Contact persoon: Twan van Gerwen, tel. 040 – 205 3064

TE KOOP
2 Paar rubber paardrijlaarzen maat 40 en 39.
Prijs € 7,50 per paar.
C. van Oeffelen tel 06-2542122

AGENDA

AGENDA

Februari
8
14 en 15
14,15,16
18
19
22

Duitse pullenavond bij D'n babbel!
Tonpraten
Kadertoernooi E.M.M. bij d’n Babbel.
Kienen KBO en alle inwoners
Vergadering Leefbaar Wintelre
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband

Maart

Bestuur
gemeenschapshuis de Rosdoek

GEVONDEN
Op de parkeerplaats bij de basisschool een sleutelhanger (Bram)
met twee sleutels, af te halen aan de bar bij de Rosdoek.
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2
3
4
11
14-16-21-22

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

22

20
25
28

Vergadering Leefbaar Wintelre
Vrijwilligersavond Kerk
Vormsel

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)

Mei
2
4
18
18
19
25
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.

Juni
14
18
20 /21/22
27

Zomerkamp Jong Nederland
Vergadering Leefbaar Wintelre
Zeskamp

Augustus

April
6
11/12 /13

14-19
24
25/26/27

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

16
17
18
23

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

September
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
18/19
22

Fancy-Fair (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

November
9
20

Willibrordusdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

Juli
5 en 6
6

KKW ( Kunst Kijken Wintelre)
BBQ/Fietstocht M.V Wintelre
23

24

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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