TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 5 – Week 10 (8 maart)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Tonpraotersavonden een succes
* Ans reorganiseert
* Potgrondactie Fanfare/Drumband

-

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. 6) verschijnt in week 12 (22 mrt.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 14 maart 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
MAART

MEDEDELINGEN:
Op zondag 9 maart zal het ouderenkoor de viering muzikaal
verzorgen.

Zondag 11.00 uur [ ouderenkoor]
Frans v.d. Ven [namens Familie v.d. Ven]
Graard v.d. Sande [mnd]
Maria en Frans Spanjers
Piet v. Gerwen en Piërre Reniers
Giel v. Mol [jgt]
Kees v.d. Sande
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven [jgt]
Jan Swaans
Vader, moeder en Gerrit v. Aaken
Piet v. Haren
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Jan en Anna ten Brink, Piet en Paula
Frans v. Mol en Hendrika Renders [jgt]
Jan v. Gestel [namens K.B.O.]
Sjaan v.d. Velden - der Kinderen
Frans de Bresser

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 15 EN
16 MAART
Zondag 11.00 uur [ kindergezinsviering Thema water/doop ] [KIWI]

Op zondag 16 maart om 11.00 uur is er weer een
kindergezinsviering met als thema water/doop.
We nodigen u allen uit hierbij aanwezig te zijn. Het KIWI koortje zal
voor de muzikale invulling zorgen.
In week 14 van 31 maart t/m 5 april zal de Vastenactie plaats vinden,
meer hier over in het volgende Blaaike.
In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
Op 85 jarige leeftijd overleed Sjaan v.d. Velden - der Kinderen,
echtgenote van Sjef v.d. Velden.
Sjaan woonde in het Bremveld op nr. 8
Op 69 jarige leeftijd overleed Frans de Bresser, echtgenoot van
Sjaan de Bresser - v.d. Aa.
Frans woonde in de Margrietlaan op nr. 31.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

Nel v.d. Aa - v.d. Ven [mnd]
Jan en Marian Cremers
Betsy Adams - Klessens
Hein v. Eeten [jgt]
Maria Coolen - v.d. Broek [jgt]
Jan, Cato en Piet v.d. Ven
Sjaan v.d. Velden - der Kinderen
Frans de Bresser
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POTGRONDACTIE

Wij gaan dit

groots aanpakken!

De winkel staat bol van de aanbiedingen,
waaronder veel elektrische apparaten,
huishoudelijke - en drogisterijartikelen.

Zaterdag 8 maart gaat de Fanfare en drumband weer de deuren
langs met potgrond. Zoals ook de voorgaande jaren is het de
bedoeling dat we kwalitatief goede potgrond verkopen. Het is zeker
niet de bedoeling dat we mee willen gaan in de concurrentiestrijd om
voor een klein bedrag een zak potgrond te leveren. De kwalitatief
zeer goede potgrond zal worden aangeboden voor een bedrag dat
men ook zo ongeveer betaalt in een winkel. Wij bieden echter het
voordeel dat de potgrond wordt thuis gebracht.
Daarnaast is de winstmarge natuurlijk voor onze vereniging en daar
draait het uiteindelijk om. Mogelijk een goede reden om de potgrond
bij ons te kopen. Op zaterdag 8 maart zo tussen 10.00 uur en 14.00
uur ziet u leden van onze vereniging met aanhangers door de
straten van Wintelre rijden met daarop een voorraadje potgrond. Zij
bellen bij iedereen aan met de vraag of men potgrond wil kopen en
waar dat de zak(ken) neergelegd dient te worden. Voor een zak van

50 liter betaalt men € 5,00.

De afgeprijsde artikelen staan duidelijk
zichtbaar op een stelling in de winkel.
Het aanbod zal wekelijks variëren,
DUS……

BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
en de steun tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn lieve
vrouw, geweldige moeder, oma en super oma

Sjaan van der Velden- der Kinderen
KOM REGELMATIG EVEN KIJKEN OF ER IETS VOOR U
BIJ IS!

Graag tot ziens bij “De Schennink”!

Speciale dank aan Dr. Perik, Eclips, pastoor Verschure en aan het
geweldige team van de Zuidzorg. Het heeft ons goed gedaan dat ze
zo geliefd was. Bedankt,
Sjef van der Velden
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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VRIENDINNENTRAINING
Hallo meisjes van de basisschool,
Denk je er wel eens aan om een
eens andere sport te proberen of heb je altijd al een keer willen
korfballen, dan is dit je kans!
Op donderdag 20 maart organiseren wij namelijk een
vriendinnentraining. De training vindt plaats buiten op het sportpark.
Zit je al op korfbal nodig dan al je vriendinnen uit.
Zit je nog niet op korfbal, kom dan gezellig met je vriendinnen mee.
Vraag even aan je vriendinnen hoe laat de training begint.
Het is leuk om samen te trainen en wedstrijden te spelen maar de
korfbalclub organiseert ook andere leuke activiteiten zoals een
tienen toernooi,een korfbalweekend en je loopt samen met je
vriendinnetjes de wandelvierdaagse.
KOM DUS NAAR DE VRIENDINNENTRAINING OP DONDERDAG 20 MAART.

Je mag natuurlijk het hele jaar door lid worden. Wil je echter in het
seizoen 2013-2014 wedstrijden mee spelen dan dien je je op te
geven voor 1 april. Na deze datum beginnen wij namelijk met het
indelen van de teams voor het nieuwe seizoen.
Bij vragen kun je contact opnemen met Ine Heeren (040-2053064).
Hopelijk tot dan,
De jeugdcommissie van Winty.

GESLAAGDE TONPRATERSAVONDEN
Als op dinsdagavond 11 Februari j.l. in de schuur van de Fam.
Oosterhout, onder een stoffig zeil, de grootste ton van de
Kempen uit zijn winterslaap ontwaakt, is dat telkens toch weer een
magisch moment. Als deze ton later op de avond weer verenigd is
met het prachtige decor, zijn we van mening dat we in bezit zijn van
èèn van de mooiste tonpraters-podia in de Kempen.
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Als op vrijdagavond dan zowel blaaskapel "zurg de ge d'r bij bent"
alsook carnavalsvereniging K.V. "De Klepbroeken" hun plaatsje
hebben gevonden in dit decor, start om 20.10u. Jeroen van
Nunen aan zijn buut. Liep op vrijdag z'n buut soms nog wat
moeizaam, op zaterdagavond was zijn performance in èèn woord;
perfect ! Het publiek genoot met volle teugen van de capriolen van
deze verloskundige, of zoals hij zichzelf betitelde als "vroedman".
Zijn creatie "Bennie Kramer" kenmerkte zich door subtiele humor, vol
enthousiasme en overtuiging gebracht en van een heel hoog niveau
! Tijdens de ouderenmiddag bij "K.V. de Huifnarren" zal 'Bennie"
wederom deze ijzersterke buut opvoeren. "De ere-klepbroek" 2014
wordt dan bekend gemaakt en wordt dit jaar welverdiend uitgereikt
aan Mieke Huijbers voor al haar onverzettelijke werk voor o.a. de
K.V.O, het kerkbestuur, bestuur van de fanfare en voor haar inzet
voor stichting "De Zonnebloem".

Dan is het de beurt aan Jesper van Ham in zijn creatie als "Jet, let
the duck out !". Hij trakteerde als promotie-dame van het mierzoete
drankje "Flugel" het publiek rijkelijk met dit borreltje alsook een leuk
gebrachte buut. Vooral op vrijdagavond kende hij veel succes en
strooide hij zijn vele grappen over het publiek.
Na een 2-tal vrolijke liedjes van de blaaskapel verschijnen
vervolgens Bart van Eeten & Hein Hoppenbrouwers op het podium.
Het verdient ongekend veel respect, dat dit duo voor de 16e. keer op
de bühne staat. Dit duo is een stabiele factor op de
tonpratersavonden, telkens uiterst origineel, tekstueel van bijzonder
formaat en qua samenspel kwalitatief steengoed !
Dit jaar verkleed als smurfen en enkel gewapend met een overvolle
dosis grappen en woordspelingen, weten ze ook dit jaar het publiek
glorieus weer een dik half uur optimaal te amuseren ! Hulde !!!
In de pauze wordt op zaterdag de "skreverprijs" bekend gemaakt,
die dit jaar naar Erik van Gestel gaat voor zijn ludieke stukje; "zeker
wete !" in "'T Huppelearke".
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De buurtschapsprijs gaat naar
buurtschap "Drieslaginhetakkerveldje" voor het stukje; "We zen
allemoal van ut padje af !".
Na de pauze staat dan Jelle van de Ven te trappelen om zijn buut
ten tonele te brengen. Dit jaar deelt deze grote belofte in zijn creatie
"Theoke de Vrijgezellige" zijn blind-date met het publiek.
Wederom weet Jelle weer een leuk typetje voor de dag te toveren,
die ditmaal naarstig op zoek is naar de liefde. Frivool weet hij het
publiek prima te vermaken met zijn divers palet aan grappen.
Als laatste staan dan Eric Jansen, Paul Smetsers en Frank
Rademakers op het pamflet. Uitgedost als heuse "Moraalridders"
trekken ze grappend en grollend ten strijde! Terwijl Frank nederig de
BBQ voorbereid voor zijn makkers, nemen Eric & Paul alle highlights
van het afgelopen jaar eens nader onder de loep. Hun grappen,
overgoten met een sausje zelfspot en mild gekruid, worden met
succes afgevuurd op het publiek. Vooral "side"-kick" Frank heeft
doeltreffende grappen !
Als om 23.45u. de finale wordt ingeluid, wordt dit groepje heuse
artiesten nog eens warm uitgezwaaid door het publiek. Hierna
beweegt een ieder zich naar de foyer en wordt onder het
genot van een stevig biertje, de avond voldaan afgesloten !
K.O.K. wil langs deze weg alle artiesten nogmaals hartelijk danken
voor hun geweldige acts, alsook Karel de Vooght die de avonden op
een vlotte spontane manier aan elkaar wist te breien !
Onze dank gaat ook uit naar alle medewerk(st)ers voor het
welslagen van deze avonden :
Thiemo van Selst en Marte Tholen voor het licht, Hans Kwinten en
"Coconut" voor het sublieme geluid, Hanneke Lunenburg en Franka
van Loon voor het grimeerwerk, Jan Jansen voor de video-opnamen,
Bart van Beers voor de foto's, Blaaskapel "De Swaffelaars",
Blaaskapel "Zurg de ge d'r bij bent", J.O.C. "De Fakkel", K.V. "De
Klepbroeken" en dansgarde, K.V. "De Huifnarren" en
dansgarde, Bloemen "Giljia", MFA "De Rosdoek" maar bovenal U,
als waarderend en gezellig publiek, hartelijk dank voor deze
geslaagde avonden Tot ziens met Carnaval 2014
K.O.K. Wintelre
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STRIJD OM HET BABBEL KADER BOELTJE BIJ
EMM IN WINTELRE.
Op vrijdag 14 februari ging bij EMM in Wintelre een uniek 3 daags
biljarttoernooi van start. Voor het toernooi waren 8 spelers
uitgenodigd die de strijd aanbonden in het kader 38/2.
Even na 19.00 uur werden de biljartballen voor het eerst aan het
rollen gebracht. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de
wedstrijdleiding stond het begin van de wedstrijd bol van de
spanning. Hoe pakt het wedstrijdconcept uit en functioneert het zelf
ontwikkelde reken- en rapportageprogramma. De partijen werden
gespeeld over maximaal 3 setjes (best of 3). Nadat de eerste
partijen waren afgelopen werd besloten om de setlengten in te
korten in verband met de tijdsduur van de partijen. Deze ingreep
zette voor de deelnemers nog meer onder druk om vanaf het begin
af aan met volle inzet te spelen. Een setlengte van 50 of 65
caramboles laat niet toe dat men bij onoplettendheid in een volgende
beurt de schade denkt te kunnen herstellen. Zeker niet als men weet
dat er zonder gelijkmakende beurt wordt gespeeld. Gaande het
toernooi raakten de spelers aan het systeem gewend en werd men
enthousiast. Er werd zelfs een nieuwe biljartterm geïntroduceerd;
set-stress. Jaap Peerenboom had na vrijdagavond de 1e plaats in de
wedstrijd ingenomen. Mede dankzij het uitspelen van een set in één
beurt hetgeen hem een extra wedstrijdpunt opleverde.
Zaterdagmorgen arriveerde Adri Dijkmans met een minder prettig
bericht bij Den Babbel. Hij moest vertellen dat zijn clubmaat Piet van
Dooren ’s-nachts in het ziekenhuis was opgenomen ten gevolge van
een allergie probleem. Met het uitvallen van Piet werd het aantal
deelnemers helaas teruggebracht tot 7. Met de gedachten bij Piet
werd begonnen aan de zaterdagwedstrijden. Zeer spannende sets
en uiterst onverwachte uitslagen rolden over het biljart. Harry Vogels
kon de setjes niet naar zijn hand zetten. Harry was tot dan wel de
enige deelnemer die ondanks de relatief korte setlengte zijn
startgemiddelde wist te handhaven.
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Dat het spelen van lange partijen hogere gemiddelden oplevert staat
na dit toernooi onomstreden vast. Johan Martens bracht de spanning
in de laatste partij van de zaterdagmiddag helemaal terug in de
wedstrijd door het verslaan van kopman Jaap Peerenboom. Johan
Martens wist tegen Sander Oostendorp ook nog een extra
wedstrijdpuntje mee te pakken door ook een set in de eerste beurt
uit te spelen. De beginstand op zondagmorgen was Jaap
Peerenboom nog steeds op de eerste plaats met 7 punten. Gevolgd
door Sander Oostendorp, Adri Dijkmans, Johan Martens en Hein van
den Hurk met 6 punten. Harry Vogels en Ad van Mol hadden nog
geen wedstrijdpunten achter hun naam.
Het onderlinge duel tussen Harry Vogels en Ad van Mol werd op
zondagmorgen gewonnen door Ad. Harry versloeg in de daarop
volgende partij thuisspeler Hein van den Hurk. Dus waren ook zij van
de hatelijk 0- wedstrijdpunten verlost. De laatste 2 partijen waren
allesbeslissend over de uiteindelijke rangschikking. In een
rechtsreeks finaleduel hield Jaap Peerenboom de “biljartdeur”
letterlijk en figuurlijk gesloten voor Sander Oostendorp. Adri
Dijkmans haalde het tegen Johan Martens om de plaatsen 3 en 4.
De plaatsen 5, 6 en 7 waren voor resp. Hein van den Hurk, Ad van
Mol en Harry Vogels. Meteen na het eindigen van de laatste partijen
werd het prachtige beeldje (Boeltje genaamd) gemaakt door
kunstenaar Jacq Merkx uit Grave overhandigd aan de winnaar Jaap
Peerenboom. Zo kreeg de strijd om het eerste Babbel Kader Boeltje
een hele mooie en terechte winnaar. De reacties van de deelnemers
op de toernooivorm waren erg positief waardoor de organisatoren
hebben besloten dat het toernooi volgend jaar in concept zijn vervolg
krijgt.
In zijn afsluitende toespraak wenste Frans Vrijsen (voorzitter van
EMM) Piet van Dooren heel veel beterschap en bedankte hij alle
deelnemers voor hun deelname en de sportieve strijd. De leden van
EMM werden bedankt voor het prima arbitreren en schrijven.
En er was een speciaal woord van dank voor Hein en Cindy van den
Hurk voor de prima biljartvoorzieningen en de lekkere warme hap.
11
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UITWISSELING JEUGDORKESTEN VESSEM,
WINTELRE ÉN KNEGSEL 2014
Op zaterdag 22 maart aanstaande is er voor de derde keer een
podium voor de muzikale jeugd uit de kerkdorpen van de voormalige
gemeente Vessem c.a. in het Gemeenschapshuis den Boogerd in
Vessem.
De jeugdleden van de Fanfares en Drumbands van Wintelre,
Knegsel en Vessem komen vanaf 15:00 uur samen om enkele
uurtjes te repeteren en natuurlijk ook om samen te chillen en te
eten.
Ook voor de beginnende muzikanten uit de genoemde dorpen is er
een mogelijkheid om mee te doen in de vorm van een pieperorkest.
Zij zullen apart repeteren met een eigen repertoire net zoals de
slagwerkers dat gaan doen. Om al deze groepen te herbergen heeft
het schoolbestuur haar medewerking toegezegd voor het gebruik
van de school om rustig afzonderlijk te kunnen repeteren.
Het idee van dit gezamenlijk concert met de jeugd van Vessem,
Wintelre en Knegsel ontstond tijdens het gezamenlijk optreden van
alle jeugdorkesten uit de regio tijdens het Cult en Tumult festival
enkele jaren geleden in Veldhoven. Eenzelfde idee werd toen
uitgevoerd met de jeugd van alle korpsen uit de regio Veldhoven.
In 2012 is dit voor het eerst keer in Knegsel georganiseerd en vorig
jaar in Wintelre.
Met groot succes mag ik stellen. Ook de muzikanten waren na de
optredens dol enthousiast. Een veel gehoorde opmerking van de
jeugdige muzikanten, dat een dergelijk groot orkest toch wel echt vet
klinkt.
Om 20:00 uur zullen al deze muzikanten een geweldig concert
verzorgen voor iedereen.
Dames en heren dit mag u echt niet missen.

LEZING HEEMKUNDEVERENIGING
“DE HOOGE DORPEN”.
Graag nodig ik u allen uit voor onze 2e lezing van dit jaar, welke als titel
meekrijgt:

Historische boerderijen in soorten en maten
Dinsdag 18 maart 2014.
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Jacobushoeve, Vessem.
Inleider: Dhr. Jan Timmers, Gemert.
Hoeveel oude, in oorspronkelijke staat verkerende boerderijen tellen
onze 3 dorpen nog?Veel oude boerderijen hebben geen agrarische
functie meer en zijn verbouwd tot woonhuis. Omdat ze vaak nog wel
steeds hun oude vorm hebben behouden, blijven we ze boerderijen
noemen. De agrarische gebouwen, waarin woonhuis, stal en soms ook
schuur onder één dak gecombineerd worden, staan in Brabant bekend
als de zgn. langgevelboerderijen. Deze vorm van de Brabantse
boerderij is zo’n beetje het eindpunt in een eeuwenlange ontwikkeling
van de boerderij in een groot deel van onze provincie.
In oostelijk Brabant komen van eertijds andere vormen en typen voor,
waar onze spreker ook verder op zal in zoemen. Hij start in de
Middeleeuwen en zal van daaruit de ontwikkeling van de boerenhuizen
verder volgen om uiteindelijk te eindigen bij de huidige
boerenbedrijven. Zo komen hallenhuizen, hoekgevelboerderijen,
kortgevels, krukhuizen en dwarshuizen aan bod. Op de constructies en
de bouwvormen en de rijke bouwgeschiedenis van deze gebouwen
wordt tevens ingegaan door Jan Timmers.

Kom naar den Boogerd op 22 maart om 20:00 uur.
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Ten slotte komen ook de oude boerderijen uit onze eigen omgeving
aan de orde; hierbij valt te denken aan de boerderij aan de Maaskant
in Vessem en de Armenhoef in Best.
De lezing zal worden ondersteund door een groot aantal foto’s om
e.e.a. te verduidelijken.
Onze inleider heeft zich verdiept in de geschiedenis en ontwikkeling
van de Brabantse boerderijen. Hij is heel actief in de Stichting de
Brabantse Boerderij en is auteur van het boek “Historische boerderijen
van Peelland tot Land van Cuijk”.
We denken dat het een heel informatieve en boeiende avond gaat
worden, die u beslist niet mag missen!

START COLLECTEWEEK REUMAFONDS

Marcel van Hest,
namens het bestuur van “De Hooge Dorpen”.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide
onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten
en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het
natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms
organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk.
Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud
overkomen.

TE KOOP
Complete Mickey Mousse slaapkamer, in zeer goede staat.
Bestaat uit:

Prijs:n.o.t.k.

Ledikant plus lattenbodem
Bureau
Twee deurs linnenkast
Nachtkastje
Tel.: 040-2052411

EERSEL VERBONDEN
Vanaf 12 maart kunt u elke woensdagmiddag in De Rosdoek in
Wintelre terecht bij Eersel Verbonden. Tussen 13.30 en 16.30 is een
medewerkster van Eersel Verbonden aanwezig voor al uw vragen
over het project om voor heel de gemeente een glasvezelnetwerk
aan te leggen.
Meer informatie over Eersel Verbonden vindt u op
www.eerselverbonden.nl, waar u ook uw postcode kunt invoeren om
uw interesse in het project kenbaar te maken.
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Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In
de week van 10 t/m 15 maart 2014 komen ruim 63.000 vrijwilligers in
actie om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding
van reuma, zoals artrose.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende
aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar
de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.

Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de
toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen
reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van
mensen met reuma bij politiek en zorg. We financieren onderzoek
naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. Dat
brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met
iedere gift die hieraan bijdraagt.
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam.
www.reumafonds.nl
Coördinator Jeanne Roosen-Bartels
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OPROEP!

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE

Gezocht dames die het gezellige team van winty, de midweek, willen
komen verstreken. We spelen alleen wedstrijden, trainen dus niet.
De wedstrijden worden gespeeld op woensdagavond.

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.

Mocht je interesse hebben kun je contact opnemen met;
Ans van Ham, 0643474774
Hopelijk tot snel.
De midweek

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 juni 2014.
Als er dames zijn die op 7 juni wel kunnen, en graag mee gaan
beugelen kunnen die zich opgeven bij een van de bestuursleden.

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Activiteitenkalender 2014
Op onze website staat al vanaf begin januari de activiteitenkalender
2014, zowel voor de jeugd- als voor de seniorenleden.
Jeugd clubkampioenschappen
De jeugddorpenkampioenschappen komen er weer aan. Zondag 23
maart vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Dit jaar zullen naast
de jeugdleden van TV Knegsel en TV Vessem ook de jeugdleden
van TV Steensel deelnemen. Het toernooi zal plaatsvinden op de
tennisbanen van Steensel. Aanmelden voor 10 maart via ons
emailadres.
Je doet toch zeker ook mee en probeer dorpenkampioen te worden?
We rekenen op je, want zonder jou is er geen bal aan!!!
Jeugddorpentoss 2014
13 april
Riethoven
11 mei
Wintelre
15 juni
Duizel
24 augustus
Westerhoven
2 november
Steensel
17

Het bestuur

GEZOCHT
Poetsadressen en/of huishoudelijk werk gezocht.
Voor meer informatie graag bellen naar tel. nr: 0402052792.

TE KOOP
2 kinderfietsen in goede staat.
- roze oma,s fiets 24 inch
- stoere batavus jongensfiets, 26 inch, met 3 versnellingen
en handremmen
Rob Loeffen, 2052223
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TONEELVERENIGING “ DE VRIENDENKRING ”
SPEELT HET BLIJSPEL:
“PANIEK OM EEN PYJAMA”
regie: Jos Bolte
14 maart 20.00 uur
16 maart 14.30 uur
21 maart 20.00 uur
22 maart 20.00 uur
Al kaartjes besteld?
Nee?
Dan snel bestellen door 040-2052430 te bellen of zoals zo velen
even naar info@de-vriendenkring.nl te mailen.
Zie voor meer info: www.de-vriendenkring.nl of www.wintelre.info

THEATERSHOWLABYRINTH OF LOVE
Op vrijdag 14 maart, zaterdag 15 maart en zondag 16 maart 2014
brengt Gelegenheidskoor Knegsel in De Muzenval in Eersel de
theatershow “Labyrinth of Love”. Op vrijdag en zaterdag begint de
voorstelling om 20.00 uur, op zondag om 14.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt € 15,00. Kaarten zijn te reserveren via de
website www.labyrinthoflove.nl en via telefoonnummer 06 51286466
(na 17.00 uur).
De thuisbasis van het koor is Knegsel, maar de leden komen
inmiddels uit de hele regio. Het koor telt 25 leden in leeftijd van 16
tot 75 jaar. Aanvankelijk zong het koor voornamelijk klassiek.
Tegenwoordig bestaat het repertoire ook uit wereldmuziek, gospels,
popsongs, close harmony en musicalliedjes.
Tot ziens op één van deze dagen.

19

PRESENTATIE
STICHTING HARAPAN
2001 – 2014 OP YOUTUBE
De stichting Harapan werd opgericht in 2001 vanuit een grote
betrokkenheid met kansarme mensen in Indonesië. Directe
aanleiding was een brand in Bukit-Lawang waarbij een home-stay
afbrandde en een beroep gedaan werd op familie en bekenden in
Nederland ( de eigenaar was getrouwd met een Nederlandse
vrouw). De al langer bestaande plannen om een stichting op te
richten voor hulp aan Indonesie werden snel uitgewerkt en met
medewerking van een bereidwillige notaris was de Stichting Harapan
binnen enkele dagen een feit. Dankzij een grote
publiciteitscampagne werd er voldoende geld bij elkaar gebracht om
het gezin te voorzien van de meest noodzakelijke spullen. Het geld
werd door de voorzitter persoonlijk in Indonesië overhandigd, dit was
de eerste officiële actie van Harapan. Het Indonesische woord
Harapan betekent: “Hoop”
veel projecten en activiteiten
In samenwerking met andere kleinschalige organisaties was en is
Harapan betrokken bij veel projecten en organiseerde allerlei acties
om hiervoor geld bij elkaar te krijgen. Onlangs is een overzicht met
foto’s van al die projecten en activiteiten geplaatst op youtube :
zie http://youtu.be/-wNapxwQRhM.

GEVONDEN
Op 24 februari in de Pastoor van der Heydenstraat een achterlicht
van een fiets (merk: Smart Plus).
Terug te halen:
Pastoor van der Heydenstraat 2
Tel: 2051231
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VERSLAGEN VERGADERINGEN:
Het verslag van de vergadering van maandag 14 januari is na
goedkeuring op 19 februari, op onze website www.wintelre.info
geplaatst.

NIEUWSBRIEF#25
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,

KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE

Van 8 t/m 16 maart 2014 is het weer Boekenweek. De schrijver die
dit jaar het Boekenweekgeschenk mag schrijven is Tommy Wieringa.
Het thema van de Boekenweek is: Reizen. Tommy Wieringa is een
redelijk bekende 47-jarige schrijver, die een aantal prijswinnende
boeken heeft geschreven. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we het
boek Joe Speedboat (2005), onlangs in ons bezit gekomen, en
Caesarion (2009) van deze schrijver in de boekenkast hebben staan.
Beide boeken waren destijds genomineerd voor de AKO
literatuurprijs en zijn zeer lezenswaardig.
Op maandag 14 april om 19.30 uur hebben we weer een themaavond in de bibliotheek op Kempkeshof. Het thema van de avond
sluit mooi aan op dat van het Boekenweekgeschenk, nl. Reizen. In
dit geval zal het gaan over Ghana, een land in West Afrika.
Jan en Carla Kruit uit Wintelre zijn daar voor een tweede keer
gedurende langere tijd (ongeveer een maand) actief geweest in een
centrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Aan
de hand van een DVD en foto’s willen ze jullie deelgenoot maken
van wat ze daar meegemaakt hebben. Dus voor iedereen die zin
heeft om te komen: leg deze datum vast in jullie agenda.
Tot dan!
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
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Donderdag 20 maart is onze 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

AGENDA

AGENDA

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

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

22

24
25/26/27

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 (KOK)

30 t/m1Juni
29 /31 en 1 juni
Juni
14
18
21
20 /21/22

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

ELErally
Vergadering Leefbaar Wintelre
Knoerttoernooi.
Welons

Juli
5 en 6
6
11
14-19

Augustus
15
16
17
18
23

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

September

Mei
2
4
16
18
18
19
25

Vergadering Leefbaar Wintelre
Zeskamp

KKW ( Kunst Kijken Wintelre)
BBQ/Fietstocht M.V Wintelre
Zomereditie pubquiz bij d’n Babbel
Zomerkamp Jong Nederland
23

3
12/13/14
15
16
19/20/21
21
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)
Oud ijzer ophalen (Gilde)

Oktober
18/19
22

Fancy-Fair (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

November
9
20

Willibrordusdag (Gilde)
Vergadering Leefbaar Wintelre

December
15
22

Vergadering Leefbaar Wintelre
Kerstrit M.V. Wintelre
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Oud papier hier…
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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