TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 4 – Week 8 (22 febr.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Voorverkoop Nederpop
*”Paniek om een Pyjama”
* Bestuurswisseling Zonnebloem

-

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

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 22 EN
23 FEBRUARI
Zondag 11.00 uur gemengd koor
Maria Adriaans - v. Dooren (1e jgt)
Mien Klessens - Olislagers ( namens gilde van O.L. Vrouw en St.
Willibrordus)
Maria Klessens - v. Gerwen, Alfons Klessens en overleden kinderen
Jan v. Gestel (mnd)
Sjaan Sebregts - v.d. Heuvel (verjaardag)
Harry Kuylaars (verjaardag)
Gerrit v. Ham ( verjaardag)
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
MAART

De volgende uitgave (nr. 5) verschijnt in week 10 (8 mrt.)

-

-

-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 28 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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Zondag 9.30 uur
Nel v.d. Aa - v.d. Ven (namens buurtvereniging "De vreemdelingenhoek")
Maandag, dinsdag en vrijdag geen H. mis
Woensdag (Aswoensdag 19.45 uur H. mis met wijding van de as en
uitreiking van het askruisje)
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
*Op zondag 2 maart is de H. mis om 9.30 uur i.v.m. carnaval
*Woensdag 5 maart is het Aswoensdag het is dan een geboden
vasten en onthoudingsdag
*Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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DE VOORVERKOOP IS BEGONNEN!

VLOOIENMARKT

Na ruim 8 maanden voorbereiding zal
op 11, 12 en 13 april eindelijk het grote
RaboNederpop 2014 spektakel plaatsvinden in de feesttent op de Biemeren
in Wintelre.

Bij deze danken wij iedereen voor de spullen die we afgelopen jaar
weer hebben mogen ontvangen voor de vlooienmarkt.
Ook bedanken we Cor Bles voor het verzamelen en uitzoeken van
alle spullen.

Ruim 40 plaatselijke zangtalenten zullen u in een wervelende show
van ruim 3 uur een mooi overzicht geven van 50 jaar vaderlandse
popmuziek. Hits van o.a. Racoon, Dolly Dots, Ilse De Lange, Golden
Earring, George Baker en Andre Hazes zullen de revue passeren in
twee avondvoorstellingen en een middagmatinee.
Ze zullen daarbij worden begeleid door Harmonie St. Cecilia uit
Oerle en Fanfare/Drumband St. Willibrordus uit Wintelre.
Deze beide initiatiefnemers zullen worden aangevuld met een
popcombo en de danseressen van N-Joy Dance Company.
Een sfeervolle feesttent vol met bekenden, een professionele show
met hits die uitnodigen tot meezingen of juist een kippenvelmoment
opleveren, voldoende gelegenheid om de inwendige mens te
verwennen, en dat alles op loop of fiets afstand!
Kortom: een avondje uit dat je niet mag missen.
Kaarten hiervoor kosten € 12,50 en zijn te bestellen via onze website
www.Nederpop2014.nl en bij de volgende voorverkoopadressen:
In Wintelre: Van de Ven Parket, D’n Babbel en De Rosdoek
In Oerle: Kapper Van de Looy, OersGezellig en D’ouw School
In Oirschot: Hair Queen (op de markt)
Wees er snel bij: de zaterdagavond is al uitverkocht!
Nederpop2014 is een gezamenlijk project van Fanfare/Drumband
Sint Willibrordus uit Wintelre en Harmonie Sint Cecilia uit Oerle.
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We zijn al weer gestart met het verzamelen voor de vlooienmarkt
van 2015. Als u ons aan vlooienspullen 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 TV-toestellen, koelkasten, surfplanken e.d. of spullen die
meteen de Kliko in kunnen.

HALLO ALAAF KLEPBROEKENBULTERS
Alhoewel 't ook al in 't Huppelearke staat toch ook nog maar op deze
manier voor degenen die 't anders misschien gemist zouden
hebben....
Op carnavalsdinsdagavond 4 maart a.s. voor de derde maal in
successie; de bloedstollende hartverwarmende lachwekkende en
carnavalleske optredens van 't meest diverse pluimage wat
Wintersel ooit heeft voortgebracht.
Vorig jaar waren de Spice Girls de Dames van de bouw net te slim af
Dit jaar wordt de strijd om de Klepbroekenbultse Carnavalstrophee
nog intenser!!!!
We hebben al weer wat wereldtoppers aangemeld gekregen maar er
is nog wel wat plaats op 't Huifnarrenpodium maar bedenk wel vol is
vol!!!!!
Aanmelden kan nog tot dinsdagmiddag met carnaval, het liefst bij
Bert of Huib...
Alaaf zegt 't voort....
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Auteur: Maurits Keyzer

Wie kan hem helpen? Een wat vreemde kledingverkoper met kleding
uit 1854? De werkster?
Of een detectieve 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.

Regie: Jos Bolte

Rolverdeling:

Toneelvereniging “de Vriendenkring”
presenteert de komedie:
“PANIEK OM EEN PYJAMA”

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:
Via tel. 040-2052430,via e-mail 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 Rabobank- ledenmagazine“ Dichterbij”
die op 28 februari bij de leden op de mat valt.
Korting wordt aan de kassa verrekend.(max. 2 kaartjes per lid)
Meerdere kaartjes bestellen is natuurlijk mogelijk tegen de
normale toegangsprijs van € 8,Kaartjes gewoon bestellen via bovenstaande telefoonnummers
of email-adres. Dus dit keer niet bij de Rabobank.

Joost Bramzaaier
Gerry Bramzaaier
Schoonmoeder
Marjan Kooistra
Bibbertje jr.
Janssen
Bing Rosbief
Fiona Bell

Peter Stafleu
Mariet Senders
Maria Klessens
Marijke van den Berk
Jan van de Ven
Ria Roes
Jelle van de Ven
Sientje Lunenburg

Tot ziens bij een van de voorstellingen!

CARNAVALSCONCERT
Heeft U ook zo’n zin in Carnaval??? Kom dan op zaterdag 22
februari naar het Carnavalsconcert in D’n Babbel.
De Fanfare en Drumband geven hier een concert waar nog lang
over na gepraat zal gaan worden. Het wordt een hilarische avond vol
muziek aangevuld met de nodige verrassingen, een echte
opwarming voor Carnaval 2014.
Zaterdag 22 februari aanvang 20.00 uur in D’n Babbel.

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.
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GRATIS AF TE HALEN IN WINTELRE
Slaapbank (gebruikt, solide). Afm. 165 x 90 cm. ( B x D), afmeting
matras 140 x 200 cm. (B x L).
Tel. 06 -319 66 785
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ZONNEBLOEM-NIEUWS

KINDERMIDDAG MET KINDEROPTOCHT 2014

Binnen het bestuur van Zonnebloem
Wintelre heeft een wisseling plaats
gevonden. Mieke Huijbers stopt na
12 jaar voorzitterschap / secretaris
met deze functies.

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 danken haar heel hartelijk voor haar jarenlange inzet.
Mieke blijft gelukkig nog wel vrijwilligster bij de zonnebloem.
Het voorzitterschap is overgenomen door Joke van Loon, (tel. 0402052375)
De nieuwe secretaris is Anja Wilting, ( tel. 040-2051842)
De penningmeester blijft Annie Brans.
In de week voor carnaval ontvangen alle gasten en andere zieken
traditiegetrouw een peperkoek met roomboter.
Dit wordt geschonken door het KOK en bezorgd door onze vrijwilligers.
Als u iemand kent, waarvan u denkt dat die hiervoor in aanmerking
komt, laat het ons gerust weten.
Onze eerstvolgende activiteit is een gezellig samenzijn op dinsdag
11 maart bij Kamphuis d’n Hop.
Door een aantal van onze vrijwilligers wordt er een heerlijke High
Tea verzorgd voor onze gasten.
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
De Zonnebloem Wintelre

VOOR DICKENSFESTIJN 2015?
Bij het opruimen kwam ik een grote, gebloemde lap tegen van ruim 2
bij 2 meter (is sprei geweest). Het is een mooie, dikke stof.
Misschien iets om een kledingstuk van te maken voor het komende
Dickensfestijn? Gratis.
Tel 040 - 205 15 21
Mars van der Bruggen
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We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt door de jury:
- Originaliteit
- Zelfgemaakt door de kinderen
- Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun onderwerp

Inschrijven tussen 12.30 en 13.15 uur.
Via inschrijfformuliertje aanmelden om fouten in namen en
onderwerpen te voorkomen.
Let op: je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- alleen
- 2 tot en met 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.
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NAAM/NAMEN:_____________________________________
__________________________________________________

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

__________________________________________________
__________________________________________________

ONDERWERP:______________________________________
CATEGORIE:
O ALLEEN
O 2 TOT EN MET 4 PERSONEN
O 5 OF MEER PERSONEN
(aankruisen wat van toepassing is)
Komite Organisatie Karnaval

BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en
medeleven, na het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en
opa

Jan van Gestel
Met name diegene die snel eerste hulp hebben verleend.
Ook dank aan Dr. Perik, pastoor Verschure en Eclips.
Maria van Gestel van Hout
Kinderen en kleinkinderen
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Algemene ledenvergadering
Op maandag 27 januari hebben we onze algemene
ledenvergadering gehad. De PowerPoint presentatie, het jaarverslag
en het verslag van de avond zijn beschikbaar op onze website.
Interne zomercompetitie
Op 14 maart starten we weer met de interne zomercompetitie.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 23 februari, via ons
emailadres. 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
De inhaalweekenden zijn hier inbegrepen.
Klusjesdag
Ieder jaar organiseren we begin maart een klusjesdag. Ook dit jaar
hebben we weer een heleboel klussen die we willen gaan uitvoeren,
zoals bijvoorbeeld de bankjes verhogen die baan 1 staan, zodat we
een beter zicht hebben op de banen.
Daarom hebben we ons klusjesdag van 22 maart aangemeld bij
NLDoet onder de werktitel: Pimpen Tennispark deel 3. Dit is het
vervolg van onze renovatieplannen die we in 2011 gestart zijn.
Indien het ons lukt om minimaal 10 vrijwilligers te vinden, kunnen we
in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van € 450,- van
het Oranje fonds. Het Oranje fonds stimuleert iedereen om op 21/22
maart vrijwilligerswerk te doen. Daarom zijn wij op zoek naar
vrijwilligers. Men hoeft geen lid te zijn van onze vereniging want ook
vrijwilligers die graag een dagje willen komen klussen worden door
het Oranje Fonds gestimuleerd om mee te helpen. Daarom vraag
familie, vrienden en kennissen om mee te helpen en meld je aan via:
www.NLDOET.nl - klus in Wintelre of via email:
demeppers@hotmail.com
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DANSDAG “DANCE4HARAPAN”
Wij zijn Iris van Loon, Meike van Aaken, Ilsa Cornelis en Dionne
Senders en wij zitten op het Sondervick college in Veldhoven.
Op 30 maart organiseren wij in de Rosdoek ”Dance 4 Harapan”, een
dansdag waarmee we geld op willen halen voor Stichting Harapan.
Deze stichting, bij velen wel bekend, richt zich op hulp aan
kansarmen in Indonesië. Het geld dat wij ophalen met onze
Dance4Harapan-dag wordt besteed aan schoolboeken en
schooluniformen voor het weeshuis Pius IX.
De dag is bestemd voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de
basisschool. We gaan met zijn allen dansjes leren, samen, maar ook
in aparte groepen. Aan het einde van de dag zal er een optreden
plaats vinden, waarbij alle ouders, opa’s en oma’s, vrienden,
kennissen en heel Wintelre mag komen kijken.
Wij zullen nog langskomen in de klas voor verdere informatie en dan
krijgen de kinderen allemaal een brief en een sponsorlijst mee. Het
is namelijk de bedoeling dat de kinderen die meedoen zoveel
mogelijk geld inzamelen voor dit goede doel!
Deelname is gratis voor de kinderen (uiteraard hopen wij wel op
goede sponsors;) ), en de entree voor het optreden is 1 euro.
Drinken en hapjes zijn dan ook te koop en er zal een pot staan waar
iedereen nog een vrijwillige bijdrage in kan doen.
Lijkt dit je wat en wil je nu alvast opgeven? Mail dan je naam, adres
en leeftijd naar danceforharapan@hotmail.com en zet er ook even je
klas bij.
Wij hebben er heel veel zin in!
Groetjes Iris, Mijke, Isa, Toine
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“HOOGSTEPUNT VIERING” VAN
BOSSCHUUR DE MEREN
Op donderdagmiddag 13 februari
om 16:00 uur was er een feestelijke
bijeenkomst georganiseerd door de
gemeente bij Bossschuur De Meren.
Op symbolische manier werd de
eerste steenlegging verricht door
wethouder Roeland van Hooff
door een, in de buitenmuur
gemetseld houten bord, te onthullen.
Samen met Harrie Hoppenbrouwers werd de Wintelrese vlag hiervan
verwijderd. In dit bord, uit douglas hout vervaardigd, staat de
startdatum van de herbouw van de bosschuur gefreesd. Deze was
op 11-12-´13 en volgens sommigen zelfs op 14.15u. Sinds die tijd
echter, geholpen door het relatief zeer gunstige weer van de
afgelopen periode, hebben de bouwvakkers niet stil gezeten. Gevolg
is dat de herbouw op de geplande datum van eerste steenlegging al
veel verder gevorderd was dan eerder werd voorzien. De wethouder
was daarom ook zeer verheugd over deze voortgang en maakte
meteen van de gelegenheid gebruik om ook het bereiken van het
hoogste punt maar meteen te vieren. De vlag stond al te wapperen
in de top. Voor de vele aanwezigen was dit echt een verrassing.
Als de herbouw in dit tempo blijft vorderen is de verwachting dat we
mogelijk al in de maand mei gebruik kunnen gaan maken van onze
nieuwe bosschuur. De officiele opening zal naar verwachting echter
pas later plaatsvinden, daar ook de omgeving van de Bosschuur nog
aangepakt gaat worden.

NIEUWS VAN JOC DE FAKKEL
Carnaval, 1 t/m 4 maart 2014
Volgende week is het zover, Carnaval 2014! 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!!!!!
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

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2014
“In de stilte hoor je meer: God spreekt in onze tijd”

Na de opening kunnen kinderen dan van de Bosschuur in
combinatie met het speelbos weer van onvergetelijke
natuurbelevingen genieten.

De jaarlijkse bedetocht in Amsterdam zal worden gehouden in de
nacht van 22 op 23 maart. De reis van en naar Amsterdam wordt
gemaakt met touringcars, die zaterdagavond vertrekken vanaf
diverse opstapplaatsen in de regio Eindhoven.
Opgeven bij:

Bosschuur De Meren – Wintelre

G. Wilting, Het Aangelag 19, Tel: 2052563
13
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
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.
Het is wel een beetje onbeleefd om onaangemeld bij deze
carnavalsmiddag aan te schuiven, men krijgt van de KOK en van de
KBO koffie, gebak en consumpties, en men moet daarom wel weten
hoeveel men in huis moet halen. ( onaangemeld geen gebak )
Dus wil je naar de carnavalsmiddag voor ouderen; eerst aanmelden
bij Henk.
Mensen die geïnteresseerd zijn in de fietsbusreis naar de Moesel
kunnen zich melden bij;
Ans Smetsers, 2052219, Oirschotsedijk 40.
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. Ondertussen is een groep bezig om rond ons
jubileum extra dingen te organiseren. Op de jaarvergadering komt
men met een heel programma dus mis het niet.
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.
Onze volksdansgroep zal daar ook optreden dus kom gerust kijken.
(gratis toegang)
Om gezond oud te worden en dat dan te blijven wordt algemeen
gewezen op een gezonde levensstijl. Goede voeding en drinken met
mate. En heel belangrijk is 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 15.00 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 27 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
Ten minste 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

Hoi
Wie heeft er tijdens de Duitse Avond bij “d’n Babbel” op 8 februari
mijn zwarte herenjas “geleend”.
Ik zou die graag terug willen hebben.
Tel: 06-20408703
Bedankt!

TE KOOP
Flexa hoek bureau met computergedeelte met los kastje.
In verschillende hoogtes verstelbaar. Gebruikt maar nog in orde.
M. Bartels
06-26997326
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AGENDA

AGENDA

Februari

Wij gaan dit

groots aanpakken!

22
Maart

De winkel staat bol van de aanbiedingen, waaronder
veel elektrische apparaten, huishoudelijke - en
drogisterijartikelen.
De afgeprijsde artikelen staan duidelijk zichtbaar
op een stelling in de winkel.
Het aanbod zal wekelijks variëren,
DUS……

2
3
4
11
14-16-21-22
20
25
28
31-3 t/m 5-4

KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U
BIJ IS!

April

Graag tot ziens bij “De Schennink”!

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE
Woensdag 26 maart: Wandeling door Oirschot met lunch.
We gaan met auto’s naar Oirschot, vertrek om 10.00 uur. Een
rijschema volgt per mail of in de brievenbus.
We maken een rondleiding door Oirschot met een gids van de VVV.
Na afloop gaan we lunchen bij Amaliazorg.
Kosten € 12.50 p.p. graag overmaken op rekeningnummer
NL89RABO0107122634.
Het bestuur
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Carnavalsconcert Fanfare/Drumband

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

Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht
2e ouderavond Vormsel in Parochiecentrum.
Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vergadering Leefbaar Wintelre
Vrijwilligersavond Kerk
Vormsel
Vastenactie

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 (KOK)

Mei
2
4
18
18
19

Kapelbezoek Zand-Oerle (Gilde)
Wenterselse Mert
Eerste Communie
Gildefeest Moergestel
Vergadering Leefbaar Wintelre
18

25
30 t/m1Juni
29 /31 en 1 juni

Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.
Clubuitje naar Treis-karden M.V Wintelre
Hemelvaarttoernooi VV DEES Wintelre.

ELErally
Vergadering Leefbaar Wintelre
Welons

KKW ( Kunst Kijken Wintelre)
BBQ/Fietstocht M.V Wintelre
Zomereditie pubquiz bij d’n Babbel
Zomerkamp Jong Nederland
Vergadering Leefbaar Wintelre
Zeskamp

Augustus
15
16
17
18
23

Fancy-Fair (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

November
Willibrordusdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

December
15
22

Vergadering Leefbaar Wintelre
Kerstrit M.V. Wintelre

Oud papier hier…
Hollandse avond (gildeterrein)
Zandtoertocht M.V. Wintelre
Maïstoertocht M.V. Wintelre
Vergadering Leefbaar Wintelre
Dorpskorfbaltoernooi met barbecue.

September
3
12/13/14
15
16
19/20/21
21

Oktober

9
20

Juli
5 en 6
6
11
14-19
24
25/26/27

Oud ijzer ophalen (Gilde)

18/19
22

Juni
14
18
20 /21/22

27

50 jarig Jubileum K.B.O.
7-mijlslaarzenrally M.V. Wintelre
Teerdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre
‘n Klén Duzend Damesweekend M.V Wintelre
Mis Overleden Leden PS en Burgerkoning
(Gilde)
19

Zat 8 mrt
Zat 12 apr
Zat 10 mei
Zat 14 jun
Zat 12 jul
Zat 9 aug
Zat 13 sep
Zat 11 okt
Zat 8 nov
Zat 13 dec

ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
ophalen met kraakperswagens
ophalen met kraakperswagens (ivm zomervak geruild)
papier brengen (ivm zomervak geruild)
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
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