TAFELNIEUWS
-

43e jaargang nr. 6 – Week 12 (22 maart)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Waarschuwing Windows XP gebruikers
* Vader en Zoon foto’s gevraagd
* Bloemschikken voor Pasen

-

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. 7) verschijnt in week 14 (5 april)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 28 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 22 EN
23 MAART
Zondag 11.00 uur ( gemengd koor) ( 3e weekend van de
veertigdagentijd)
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen familie v. Hest)
Frans de Bresser (mnd)
Jan v. Gestel (mnd)
Overleden familie Bartholomeus en Gerrit Swaanen
Maandag, dinsdag en woensdag Geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag 19.30 uur Vormselviering door Bisschop A. Hurkmans
( m.m.v. het Unity koor.)
Jan en Toos Kapteijns- Bartels (opa en oma van Lotte Kapteijns)
Mandus en Annie Klessens (opa en oma van Suus v.d. Sande)

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 29 EN
30 MAART
Zondag 11.00 uur (gemengd koor) ( 4e weekend van de
veertigdagentijd)
Hannes, Anna v. Asten en de kinderen Lies, Jo, Karel en Jan
Wim Coolen
Hans Coolen
Koos v. Loon ( jgt)
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

We wensen iedereen een mooie viering. Het Unity koor zal de
viering muzikaal verzorgen.
Ook willen we de Vormselwerkgroep die de voorbereidingen met
deze jongeren hebben gedaan heel hartelijk bedanken.
In de week van 31 maart tot 5 april zal de Vastenactie plaats vinden,
Meer informatie hierover verder in het Blaaike.
We wensen de collectanten veel succes.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

VASTENAKTIE

2014

Week 14, van 31 maart tot en met 5 april 2014, is de week van de
Vastenactie.
Het land wat dit jaar centraal staat is Siere Leone. En dan in de stad
Koidu. Daar hebben de zusters van de missiecongregatie van
St.Jozef van Cluny het “Diomplor-programma”opgericht. Ze zorgen
voor onderwijs en helpen de ouders hun eigen inkomen te
verwerven. En dan vooral voor diegene waar de invloed van de
oorlog enorm is geweest! Het idee is ontstaan in een
vluchtelingenkamp in Guinee. De inwoners van Koidu zijn daar heen
gevlucht tijdens de bloedige burgeroorlog. Na afloop van de oorlog
keren de vluchtelingen terug naar hun huis.
De zusters die in de vluchtelingenkampen hulp hebben geboden
gaan zich ook vestigen in Koidu en gaan daar de getraumatiseerde
kinderen opvangen, les geven en heel veel liefde geven.

MEDEDELINGEN:

Wij bevelen de Vastenactie van harte bij u aan en bij voorbaat
bedanken wij U als gever en onze collectanten voor hun vrijwillige
bijdrage om huis aan huis de Vastenactie zakjes op te halen.

Op vrijdag 28 maart is er om 19.30 uur een plechtige Vormselviering
waarin Bisschop A. Hurkmans zal voor gaan. 19 Jongens en meisjes
zullen tijdens deze viering het H. Vormsel ontvangen.

Namens uw contactpersoon,
Riny Reniers.
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VADER-ZOON FOTO’S GEVRAAGD!
Een van de toppers tijdens het RaboNederpop2014 spektakel op
11,12 en 13 april is het lied Papa van Stef Bos.
Een prachtig lied waarin hij zingt over zichzelf en zijn vader. Een
mooi en gevoelig lied, wat bij iedereen wel herinneringen oproept.
We willen dit lied een heel speciaal tintje geven en opdragen aan
alle vaders uit Oerle en Wintelre. Tijdens het nummer worden op een
groot scherm zoveel mogelijk foto’s vertoond van de zonen met hun
vaders. En daar hebben we uw hulp bij nodig!
We zijn op zoek naar allerhande foto’s met daarop een zoon met zijn
vader. Wij willen u vragen in albums, schoendozen of waar dan ook
op zoek te gaan naar deze foto’s. Dat mogen hele recente foto’s zijn,
maar zeker ook kiekjes van de laatste 100 jaar! Vaders en zonen, in
alle leeftijden, door de jaren heen.
Dat moet ongetwijfeld een mooie collectie opleveren.
Bij voorkeur ontvangen we de foto’s digitaal per email op
secretariaat@nederpop2014.nl.
Mocht dat niet lukken, stuur dan een kort berichtje naar het
e-mailadres en we passen er een mouw aan. Laten we er samen
een mooi eerbetoon van maken!
Alvast bedankt voor uw bijdrage,
Organisatie RaboNederpop2014

WAARSCHUWING
VOOR ALLE OUD-CURSISTEN EN IEDERééN DIE NOG MET
WINDOWS XP WERKT
Microsoft heeft al geruime tijd aangekondigd dat zij de ondersteuning
van Windows XP gaat stoppen. Dit gaat definitief in per 8 april 2014.
Vanaf die datum komen er géén aanpassingen (up-dates) meer, om
het werken met dit PC stuurprogramma veilig te houden !!!!!
Dat betekent dat een computer die op Windows XP werkt, vanaf die
datum heel erg kwetsbaar is voor hackers en andere
kwaadwillenden wanneer je toch gaat internetten, e-mailen of
internet bankieren.
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Het is dan vergelijkbaar met het ’s nachts open laten staan van de
voordeur van je huis.
De kwaadwillenden, wachten nu nog met inbraakpogingen totdat per
8 april Microsoft geen lekken in het programma XP meer repareert.
Hierna kunnen ze dan ongestoord hun gang gaan en Uw computer
infecteren. Heb je eenmaal spy-ware of andere storende software op
je PC gekregen, dan kan alle informatie op je PC overgenomen
worden, inclusief b.v. al je toetsaanslagen. E-mailen en
internetbankieren is dan niet veilig meer. En ook gebruikte
wachtwoorden niet.
De banken waarschuwen hier ook voor, en er is dan ook geen
enkele garantie op vergoeding van geleden bankschade, wanneer je
na 8 april nog bankiert via Microsoft XP.
Wat te doen ?!
- Gebruik je computer met Microsoft XP na 8 april niet meer
voor internetten, e-mailen en internetbankieren !!!!!! ( Haal je
internetkabel eraf en zorg ervoor dat je PC ook via Wifi geen
internetverbinding kan maken )
Wil je blijven internetten, internetbankieren en e-mailen:
Zet dan een nieuwer besturingsprogramma op je PC ( b.v.
Windows 7 of Windows 8.1 of Linux).
Wel eerst (laten) kijken of je computer dat aankan of dat hij
misschien hiervoor niet voldoende sterk is.
Stap over op een nieuwere computer met één van de
hierboven genoemde besturingsprogramma’s, of op een
Apple met OSX besturingsprogramma.
Of stap over op een tablet waarmee je ook kunt internetten,
internetbankieren en e-mailen.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee !!

De PC Werkgroep van de KBO
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32e WENTERSELSE MÊRT ZONDAG 4 MEI 2014
Op zondag 4 mei 2014 wordt in Wintelre de jaarlijkse Wenterselse
Mêrt georganiseerd.
Op en rondom het dorpsplein zal vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur een
totaal programma worden verzorgd.
De combinatie van de openluchtmanifestatie en Wenterselse Mêrt is
al vele jaren een groot succes en trekt duizenden bezoekers naar
Wintelre.
Het inschrijfgeld voor Wintelrese verenigingen bedraagt: € 15,- per
kraam met zeil.
Het inschrijfgeld voor Particulieren bedraagt: € 20,- per kraam met
zeil.
Een grondplaats per 4 meter kost € 12,U kunt deelnemen door bijgevoegd inschrijfformulier (pag.12) in te
sturen naar onderstaand adres.
Na het inzenden van bijgevoegd inschrijfformulier krijgt u een
bevestiging van deelname, met het verzoek het inschrijfgeld te
voldoen.
Chris van de Ven
De Biezenvelden 13
5513 BV Wintelre
Tel. nr.: 040-2052508
E-mail: info@vandevenparket.nl
Verder dient u rekening te houden met het volgende:
U mag alleen op het inschrijfformulier aangegeven waar uitstallen en
verhandelen.
Wanneer u (per ongeluk) handel te koop aanbiedt waarmee u niet
hebt ingeschreven, en er staat reeds een kramer die dat product
verkoopt, MOET u deze handel van uw kraam verwijderen.
Vanaf ca. 08.00 uur zullen de marktkramen gereed staan en kunt u
opbouwen.
Om 11 uur moet de opbouw gereed zijn. Bij de meeste plaatsen
bestaat de mogelijkheid om achter de kraam één auto te parkeren
(aangeven op formulier).
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Bij de ingang krijgt u via Chris van de Ven uw standnummer.
Met uw vooraf kenbaar gemaakte wensen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.

FORTAROCK
Zijn er nog liefhebbers die met de bus mee willen rijden naar
fortarock, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wim Liebregts
040-2052896

RUILPLAN VOOR WINTELRE-OERLE EIND 2014
KLAAR
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen deze maand het
ruilplan Wintelre-Oerle onherroepelijk vast. Dit ruilplan is een
onderdeel van de wettelijke herverkaveling.
Deze herverkaveling is als maatregel opgenomen in het
inrichtingsplan Wintelre-Oerle. Belanghebbenden krijgen eind 2014
de beschikking over de toebedeelde kavels.
Begin april wordt de ontwerp Lijst der Geldelijke Regelingen ter
inzage gelegd op het provinciehuis in Den Bosch. Deze lijst beschrijft
de verdeling van de kosten voor de belanghebbenden.
Zij betalen naar gelang het nut dat ze van de herverkaveling hebben.
De grote, verplichte herverkaveling rond Wintelre en Oerle omvat
een gebied van 1450 hectare. Er zijn ruim 450 belanghebbenden
(grondeigenaren en pachters) bij betrokken.
De herverkaveling is onderdeel van het eerste inrichtingsplan in
Brabant dat wordt uitgevoerd onder de Wet inrichting landelijk
gebied.
Naast de herverkaveling wordt ook gewerkt aan verbetering van
natuur- en landschapselementen.
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BEDANKT

LEDEN VAN VROUWENVERENIGING WINTELRE

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Frans de Bresser
Sjaan de Bresser – van der Aa
Kinderen en kleinkinderen
Wij willen u ook bedanken voor uw donatie aan KWF Kankerbestrijding. Dit heeft een mooie gift van € 821,65 opgebracht.

GARAGESALE
Op maandag 2e paasdag, 21 april willen de buurtschappen “De
Heiligenhoek”,”Kat en Hond” en de “Bluumkesbuurt” een garagesale
organiseren. Heeft u nog spulletjes over waar u afscheid van wilt
nemen en lijkt het u leuk om ook deel te nemen aan de garagesale
dan kunt u zich opgeven bij Sjan van Hest tel: 2052063 of bij Astrid
Spanjers, a.spanjers@hetnet.nl tel: 2051418.
Graag opgeven voor 31 maart. Wij delen u dan in op een oprit.
Groetjes, De Buurtschappen

TE KOOP
Pas opgeknapte brommer, Yamaha Aerox, bouwjaar 2005
Prijs: n.o.t.k.
Inlichtingen: Casper van Esch, Tel: 040-2052532
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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. De auto’s kunnen we
parkeren bij Amaliazorg. Daar komt iemand van de VVV ons ophalen
voor de rondleiding.
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.
Paasstukjes maken bij Corrie van de Ven
Dinsdag 1 april: Middag 13.30 uur Avond 19.00 uur.
We gaan bij Corrie een workshop doen om met Pasen een leuk
bloemstukje op tafel te kunnen zetten.
Corrie zorgt voor de materialen en bloemen, zelf een schaal of iets
dergelijks meenemen.
Voor de koffie wordt € 1,- berekend, betalen bij Corrie.
Volksdansinstuif:
Woensdag 9 april volksdansinstuif in den Tref in Hapert.
Aanvang 20.00 uur. Kosten € 5,- te voldoen bij binnenkomst.
Ook al zijn we nu VvW zijn we nog steeds welkom op de
volksdansinstuif van de KVO.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de volksdansgroepen te
bekijken.
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.
Het bestuur
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ZONNEBLOEMNIEUWS
De zonnebloem in Nederland bestaat 65 jaar,
een goede reden om deze vereniging wat
meer onder uw aandacht te brengen.
Landelijk is men begin maart gestart met
een campagne, er is een nieuw logo
gepresenteerd, en men laat zich op tv zien in spotjes.
Hierin zie je dat de zonnebloem het mogelijk maakt om voor mensen
met een fysieke beperking een simpele wens in vervulling te laten
gaan. Dit fantastisch werk wordt met veel liefde en plezier gedaan
door talloze vrijwilliger/sters.
Voor meer informatie kun je terecht op de site: www.zonnebloem.nl
Ook in Wintelre hebben we onze eigen Zonnebloemvereniging, die
al meer dan 30 jaar actief is voor onze gasten.
Sommige van onze vrijwilliger/sters zijn al jaren actief binnen onze
vereniging, onlangs heeft Toos van den Oever – van Loon een
attentie ontvangen omdat zij 10 jaar actief is als vrijwilligster.
Toos bedankt hiervoor!
Door onze 15 vrijwilliger/sters wordt er bijna maandelijks een
activiteit georganiseerd.
Zo ook dinsdag 11 maart, alle gasten hebben genoten van een
heerlijke High Tea, die verzorgd werd door 3 van onze vrijwilligsters.
Deze vond, zoals ieder jaar, plaats bij kamphuis d’n Hop.
We willen Willem en Annie Hoppenbrouwers dan ook hartelijk
danken voor de gastvrijheid en het gratis gebruik mogen maken van
hun accommodatie.
De vakantieweek die ieder jaar in september plaats vindt, wordt deze
keer verzet naar het voorjaar van 2015.
Namens, Zonnebloem Wintelre.
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Tennisles
Dit jaar worden de tennislessen verzorgd door Julia van Ham. We
willen starten in de eerste week van april. Er wordt lesgegeven op
woensdag van 16.30 uur tot 23.00 uur.
In overleg met de trainster is er een mogelijkheid om op maandag
vanaf 19.30 uur les te volgen. De cursus bestaat uit 14 lessen van
een uur. De kosten bedragen € 32,- per lesuur. Lessen worden
gegeven in groepen van 4 personen (dus per persoon € 8,- per les).
Je kunt je met vier personen opgeven. Geef je je alleen of met
minder dan vier personen op dan delen wij de groepen in naar
speelsterkte.
Trainingen
Dit jaar hebben we ook weer de mogelijkheid voor de “gevorderde
tennisser” om een aantal trainingslessen te volgen (onze voorkeur
gaat uit naar 5 lessen). Dit is uiteraard tegen hetzelfde tarief als de
tennisles.
Aanmelden: Geef je naam, huisadres, e-mail adres, tijdstip (graag
meerdere opties) en met wie je de les wilt volgen door via
demeppers@hotmail.com. Ga je alleen voor de trainings-lessen geef
dit dan duidelijk aan. Inschrijven kan tot 25 maart. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Twan van Gerwen.
Tennisaccommodatie
We zijn de afgelopen jaren stap voor stap onze accommodatie aan
het renoveren. Afgelopen week hebben we verwarming aangelegd
op eigen kosten, daar vanwege de bezuinigingen er geen geld
beschikbaar was van de gemeente, ondanks dat we volgens het
sport- en accommodatiebeleid er wel recht op zouden hebben.
Tevens hebben we de boiler vervangen.
De volgende verbeteringen zijn gepland op zaterdag 22 maart, daar
we dan onze jaarlijkse klusjesdag hebben. Iedereen is welkom om
mee te komen helpen. Ook als je vooraf niet aangemeld hebt.
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INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE 32 e WENTERSELSE MERT
OP ZONDAG 4 mei 2014
REAGEER SNEL OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN !!

NAAM: .............................................................................................
ADRES: ...........................................................................................
POSTCODE: .............……PLAATS.: ..............................................
TEL. ..…….........................E-MAIL: ……………………………………
WIL OP ZONDAG 4 mei 2014 ............KRA(A)M(EN) EN

Na het inzenden van dit inschrijfformulier krijgt u een bericht of u
bent toegelaten.
(Bij meerdere inschrijvingen in uw branche kunt u worden
afgewezen; wie eerst komt, eerst maalt)
Het vooraf voldoen van het inschrijfgeld is verplicht. Als het
inschrijfgeld niet van tevoren is ontvangen wordt er geen kraam
gereserveerd.
Dit formulier zenden naar:
Chris van de Ven, De Biezenvelden 13, 5513 BV Wintelre
tel.nr.: 040-205 25 08, e-mail : info@vandevenparket.nl

AAN ALLE BILJARTLIEFHEBBERS

........................ GRONDPLAATS(EN)
DUIDELIJKE SPECIFICATIE VAN HET GEPRESENTEERDE.

Hierbij maken wij bekend dat ook dit jaar weer ons jaarlijkse minipentathlon toernooi zal worden gehouden in ons clublokaal bij Café
D’n Babbel in de periode van medio april tot begin juni 2014

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
WENSEN / OPMERKINGEN (met vermelding van reden)
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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We spelen dit toernooi in teamverband volgens opgaaf van het
gemiddelde. Inschrijfgeld bedraagt € 12,00 per team.
Afgelopen jaren hebben tot ons genoegen steeds ook niet aan een
club verbonden teams deelgenomen. Wij hopen dat ook dit jaar weer
velen aan ons toernooi willen deelnemen.
Opgave kan d.m.v. de namen van de spelers en het Libregemiddelde in te leveren voor 10 april 2014 bij Mies van Loon,
Smidspad 2 te Wintelre of bij Jan Tegenbosch, Akkerweg 46 te
Wintelre.
Nadat alle opgaven bekend zijn worden de exacte speeldata bekend
gemaakt. Hierover volgt nog nader bericht.
Bij voorbaat onze hartelijke dank en wij wensen U allen sportieve en
prettige wedstrijden toe.
Het Bestuur
BV ’t Centrum
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
In het vorige Blaaike geen, ‘Nieuws van de Bond van Ouderen’ maar
niemand heeft het schijnbaar gemist.
En we hadden het nog wel willen hebben over die vreemde posters
die in het dorp hingen met rare figuren en lettercombinaties. Met
personen die je soms recht in de ogen keken, en waarvan men
haast zou verschieten. Posters met gezochte en kromme teksten
waarmee we werden opgeroepen tijdens de
gemeenteraadsverkiezing op bepaalde lijsten te stemmen.
We hadden alle KBO-leden willen wijzen op de veranderingen die op
ons afkomen. Dat gemeenten vooral op het gebied van de zorg er
steeds meer taken bij krijgen. En dat er een steeds groter wordende
groep van oudere en dementerende mensen is die een aangepaste
zorg en woonomgeving vragen. Dat de vanzelfsprekendheid voor
veel dingen is verdwenen en dat het voor de gemeente steeds
moeilijker wordt om zaken op te lossen.
We hadden het willen hebben over de ‘Toekomstvisie’ die de
gemeente Eersel onlangs op papier heeft gezet. Weliswaar een visie
waarmee men alle kanten uit kan. Maar het is altijd goed om over de
toekomst na te denken. En meedenken kan zeker geen kwaad.
Daarom hadden wij als KBO onze leden geadviseerd een keuze te
maken uit diegenen die roepen dat de toekomst in hun handen veilig
is. En om toch vooral te gaan stemmen
Maar dat hoeft nu niet meer, omdat het verstand van een persoon en
de werkwijze van een computer even niet accordeerden is deze
berichtgeving nu te laat, sorry.
Op woensdag 26 maart is onze jaarvergadering gepland.
Alle leden krijgen binnenkort een agenda en beschrijving hierover
binnen.
We weten dat vergaderen niet altijd aantrekkelijk is. Toch is het
belangrijk zo af en toe de dingen goed op een rijtje te zetten om de
voortgang van onze vereniging te waarborgen.
We zouden het daarom op prijs stellen dat veel leden onze
jaarvergadering bezoeken.
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Naast de dorre cijfers, de verslagen van het afgelopen jaar en de
bestuursverkiezing zal men worden bijgepraat over activiteiten rond
ons jubileum. Ook zal iets worden uitgelegd over de ontwikkelingen
in en rond onze samenleving waar wij ook mee te maken hebben.
De heren van Loon (notaris te Vessem) en Arnold Vosters (van
St.Joris) zullen hierover het woord voeren en met ons van gedachten
wisselen.
Al met al belooft het weer een leerzame en gezellige middag te
worden.
De uitnodiging, agenda, van de jaarvergadering is intussen
verzonden. Vergeet niet om je even (telefonisch) aan te melden.
(Dit in verband met de koffietafel)
Ook is intussen onze jaarlijkse busreis onder de aandacht gebracht.
Bekijk de folder, praat er eens over met kennissen, familie en
buurtgenoten, en meldt je tijdig aan.
Intussen is een groep enthousiastelingen bezig om rond ons 50-jarig
bestaan iets extras te organiseren, en dat belooft heel wat te
worden. Op de jaarvergadering zal iets van de sluier worden
opgelicht zodat men een zicht krijgt op wat er zoal te wachten staat.
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 optreden en enkele leden van de
koersbal-groep geven een demonstratie over deze mooie manier
van sportief bewegen.
Dus kom op 5 april gerust kijken. (gratis toegang)
Vanaf 1 april wordt er weer gefietst. (dit is geen één-aprilgrap)
We vertrekken elke dinsdag om 13.00 uur bij de Mariakapel
Elke laatste dinsdag van de maand maken we een langere route,
dan vertrekken we om 11.00 uur.
Dus; dinsdag 1 april fietsen, om 13.00 uur bij de kapel.
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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.
donderdagmiddag van de oneven weken; Wandelen
rondom Wintelre.
dus; donderdag 27 maart 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

JUBILEUM-WIVAK IN HET WILDE WESTEN
Hoi allemaal,
Dit jaar wordt alweer de 10e versie van de leukste keetweek van
heel Wintelre georganiseerd: de WIVAK keetweek in het Wilde
Westen. We zijn al volop bezig om weer 3 leuke dagen te
organiseren. Ook wordt het jubileum niet vergeten, het belooft
spectaculair te worden!
Binnenkort kun je meer informatie verwachten in het blaaike, op
www.wintelre.info of via de school. Noteer alvast in je agenda:
18, 20 en 22 augustus 2014: WIVAK in het Wilde Westen
Stichting Wivak Keetweek

GEVONDEN
MTB fiets in de Korenbloemlaan
Inlichtingen 06-57431442
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NIEUWSBRIEF#26
WERKZAAMHEDEN FIRMA DONDERS
Vanaf maandag 17 maart 2014 worden werkzaamheden verricht
t.b.v. werk 'Woonrijp maken Koemeersdijk fase 1 te Wintelre' en
zullen tot eind april in beslag nemen. Fase 1 heeft betrekking op de
bewoners van de Koemeerskuil zijde 4 tot en met 20. De
toekomstige bewoners werden reeds middels een brief hierover
geïnformeerd.
De Firma Donders start ook met de aanleg van het voetpad langs de
Slikdijk, de aanliggende woningen en bedrijven worden apart op de
hoogte gesteld wanneer dit werk exact start.
EERSEL GENOMINEERD WANDELGEMEENTE 2014
Eersel behoort tot de drie gemeenten die door wandelkrant Te voet
zijn genomineerd voor de titel ’Wandelgemeente van Nederland
2014’. De concurrenten zijn Hardenberg en Geldermalsen.
Vrijwilligers van o.a. de diverse dorpsraden, zoals ook leden van de
werkgroep recreatie van Leefbaar Wintelre, hebben samen met de
VVV de wandelmogelijkheden van de dorpen in kaart gebracht. De
titel gaat naar de gemeente met de meeste stemmen.
Op http://www.wandelkrant.nl/ kunt u uw stem uitbrengen.
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
Het is misschien niet meteen het meest opwekkende thema om over
te schrijven, maar ik wil jullie er wel op attent maken. De bibliotheek
op Kempkeshof heeft namelijk een boeiende 5-delige encyclopedie
van Lekturama over de Tweede Wereldoorlog op de planken staan.
Veel mensen zijn daar op een of andere manier toch in
geïnteresseerd om welke reden dan ook. Het kan zijn omdat ze zelf
de oorlog hebben meegemaakt, of dat ze hun ouders erover hebben
horen vertellen. Misschien is het omdat ze vinden, en velen met hen,
dat het een belangrijke periode uit onze gemeenschappelijk geschiedenis is, waar ze toch iets van willen weten.
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De boeken zijn rijkelijk geïllustreerd en bevatten veel feitenmateriaal.
De vijf delen, waarvan er overigens meer zijn, die we hebben zijn:
De landing in Normandië, Het Ardenneoffensief, De hel van Birma,
De slag om Arnhem en De Bevrijding.
Onder de andere Bibliotheeknieuwsstukjes schrijf ik altijd ‘veel
leesplezier’. Met dit thema voor ogen lijkt me het beter om het over
‘een boeiende leeservaring’ te hebben.
Tot slot wil ik jullie de lezing van Jan en Carla Kruit over hun ervaring
met vrijwilligerswerk in Ghana, die plaatsvindt op maandag 14 april
om 19.30 uur in Kempkeshof, nog een keer onder de aandacht
brengen.
Hopelijk 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
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE





Donderdag 20 maart is onze volgende reguliere maandelijkse
bijeenkomst van 2014. U bent als toehoorder welkom tijdens
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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UITNODIGING (herinnering)
Aan alle vrijwilligers van de parochie St.Willibrordus,
Op dinsdag 25 maart organiseren wij een gezellige avond voor U.
Deze avond begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Rosdoek.
U bent van harte welkom, de koffie met wat lekkers erbij staat klaar!
Tot dan,
Namens het Kerkbestuur.
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Vrijdag 28 maart bij d’n Babbel

Rock Night
met

Electric Gypsies

Een unieke kans voor een uniek bloemwerk
Gilia Bloemen
040-2051052

De Schennink
040-2051241

(Jimi Hendrix tribute)
en optreden van

Chapter 7

TONEELVERENIGING “ DE VRIENDENKRING ”
SPEELT NOG TWEE KEER:

gratis entree

16 april 2014
Paas-workshop bij
Gilia Bloemen – De Schennink
Op woensdagavond 16 april organiseert Gilia Bloemen en De
Schennink een workshop

bloemschikken voor Pasen

Op deze avond maakt u een paasdecoratie voor op tafel of voor
aan de muur of het plafond. Onze bloemiste Anita zal u deze
avond begeleiden.
De kosten voor deze avond zijn voor de tafelschikking € 25,00 en
voor het hangende paasstuk € 35,00. Deze prijs is inclusief alle
materialen! Het hangende paasstuk bevat veel materialen die
meerdere keren gebruikt kunnen worden.
Koffie en thee met iets lekkers zijn bij de prijs inbegrepen.
Tijdens deze avond zult u verder verrast worden met diverse
lekkernijen, ter plaatse voor u bereid.
U kunt zich telefonisch aanmelden of in de winkel.
Maximum aantal deelnemers: 15 personen!
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“PANIEK OM EEN PYJAMA”
regie: Jos Bolte
21 maart 20.00 uur
22 maart 20.00 uur
Al kaartjes besteld?
Nee? Dit is het laatste weekend dat we dit schitterend stuk spelen.
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

TE KOOP
4 mooie bruine kippen voor € 15,Ze zijn aan de leg.
Slikdijk 3, Tel: 2053270

TE KOOP
4 paar werkschoenen met stalen neuzen. Maat 38.
Tel: 06-22748912
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ALAAF ALAAF ALAAF

AGENDA

KLEPBROEKENBULT

Maart
25
28
31-3 t/m 5-4

We kunnen er weer even tegen en
tot de volgende carnaval zullen we ’t
moeten doen met de herinneringen van
dun deze !!!!! Zoals bijna altijd hier in dit
dorpke was ie weer om in te lijsten zo’n
feest was ’t weer!!!

April
6
11/12 /13

Prachtig weer,’n optocht die elk jaar mooier wordt en gewoon vier
dagen ongedwongen gezelligheid en plezier.
Hier onder volgt nog de uitslag van de loterij van de Huifnarren;
Iedereen hartstikke bedankt voor de deelname en graag tot volgend
jaar dan valt ie op 14,15,16 en 17 februari…..
KEI BEDANKT!!!!!
De Huifnarren
1E PRIJS
2E PRIJS
3E PRIJS
4E PRIJS
5E PRIJS
6E PRIJS
7E PRIJS
8E PRIJS
9E PRIJS
10E PRIJS
11E PRIJS
12E PRIJS
13E PRIJS
14E PRIJS
15E PRIJS

Geldprijs ter waarde van € 450,Geldprijs ter waarde van € 225,Geldprijs ter waarde van € 125,Senseo
Frietpan
Blender
Waterkoker
Elektrische tandenborstel
4 – seizoenen dekbed
Bestekcassette
Personen Weegschaal
Pokerset
Reistas
Messenset
Dartbord met pijlen
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6
797
595
1447
701
384
1766
1792
849
441
1784
147
1480
263
2249

12
12 of 19 in overleg
21
22
22
26
Mei
2
4
16
18
18
19
22
25

AGENDA
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
Garagesale Bluumkesbuurt, Heiligenhoek en
Kat en Hond
Voorjaarsbijeenkomst VVW
Vergadering Leefbaar Wintelre
Koningsdag (KOK)

30 t/m 1Juni
29 /31 en 1 juni

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

Juni
14
18
21
20 /21/22

ELErally
Vergadering Leefbaar Wintelre
Knoerttoernooi.
Welons
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Juli
5 en 6
6
11
14-19
24
25/26/27

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
18, 20 en 22
23

Hollandse avond (gildeterrein)
Zandtoertocht M.V. Wintelre
Maïstoertocht M.V. Wintelre
Vergadering Leefbaar Wintelre
WIVAK in het Wilde Westen
Dorpskorfbaltoernooi met barbecue.

September
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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