TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 4 – Week 8 (23 februari)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Allerlei uitslagen Carnaval
* Potgrondactie Fanfare-Drumband
* De Vriendenkring speelt Blijspel

-

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

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave verschijnt in week 10 (9 maart)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 1 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 23 EN
24 FEBRUARI
2e weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur
Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]
Piet Hoppenbrouwers [namens KBO]
Maria Klessens - v. Gerwen, Alfons Klessens en overleden kinderen
Maria v. Gerwen - Snelders
Harry Kuylaars [mnd]
Jan Huijbers
Sjaan Sebregts - v.d. Heuvel [verjaardag]
Jan en Maria Klessens - v.d. Ven, Antoon,Tienie, Mandus en Annie
Maria Snelders - v.d. Velden
Francien Snelders - Couwenberg
Frans v.d. Ven
Maandag,dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEMD VAN 2 EN 3
MAART
3e weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Kindergezinsviering thema Water maakt nieuw
[KIWI]
Tinus v. Mol [mnd]
Nolda v. Loon - Bartels
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven [jgt]
Maria Snelders - v.d. Velden
Francien Snelders - Couwenberg
Frans v.d. Ven
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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MEDEDELINGEN:
Op zaterdagavond 2 maart is er om 19.00 uur een
kindergezinsviering met als thema Water maakt nieuw. We nodigen
alle papa's, mama's, opa's, oma's en alle parochianen uit om hierbij
aanwezig te zijn.
In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
Maria Snelders - v.d. Velden, weduwe van Piet Snelders.
Ze is 84 jaar geworden en woonde in de Willibrordusstraat op nr. 24.
Francien Snelders - Couwenberg, weduwe van Piet Snelders.
Ze is 88 jaar geworden en woonde aan de Oostelbeersedijk op nr.
12
Frans v.d. Ven, weduwnaar van Pieta v.d. Ven - v. Hoof.
Hij is 88 jaar geworden en woonde in de Akkerweg op nr. 8
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

BEDANKT
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, na het overlijden van ons mam,
Nel Neggers-Dankers
Familie Neggers
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3de prijs
4de prijs

K.O.K NIEUWS
Trekking Loterij TONPROATEN
Vrijdag 25 januari
Oranje 19 (afgehaald)
Oranje 537
Oranje 720 (afgehaald)
Roze 524 (afgehaald)
Blauw 909
zaterdag 26 januari
Wit 532 (afgehaald)
Wit 539 (afgehaald)
Wit 853 (afgehaald)
Wit 950 (afgehaald)
Geel 888 (afgehaald)

Uitslag steunbonnen trekking optocht.
Geel 4150
Geel 4789
Geel 4898
Geel 5008
Geel 6024 (al afgehaald)
Afhalen bij Ben van den Berk, Kekkeneind 13, Wintelre 06-51598958
UITSLAGEN CARNAVAL 2013.
Categorie: Individuele
1ste prijs
JOHN GEERTS - Bij men komt er niemand achterop!
Categorie: Wagens
1ste prijs
Kat en Hondstraat- Het bad van Wentersel
565 pt
2de prijs
Drieslagintakkerveldje -Carnaval in het heelal
556 pt
5

5de prijs

Heiligenhoek - Het botert in d’n Heiligenhoek 525 pt
Vreemdelingenhoek - Leven in de brouwerij
497 pt
Mostheuvel - Wat komt er in het gat van wentersel
477 pt

PUBLIEKSPRIJS

KAT EN HONDSTRAAT

KINDEROPTOCHT KLEPBROEKENBULT
Individuele
1. Met mijn hoofd in de wolken
2. Voedselbank
3. Ik ben een wasbeer
4. Ik ben kapot
5. ik ben een snoepkont
6. Kurkentrekker
7. Een Knallend Carnaval
8. Het zal mij een worst wezen

39.0
38.5
36.0
35.5
32.5
25.0
22.0
20.0

Kleine groepen
1. De rare Vogels
2. Carnaval boeit ons
3. Wij hebben een grote Kleurdoos
4. Dweilorkest Wintelre
5. Carnaval is om te KUSSEN
6. In verband met Carnaval
7. Piraten van Wintelzee
8. SPUIT 11
9. Wij zen er vur ut urst bij
10. Bromme, Gromme,
makt nie uit hoe we er komme
11. De DIKKE vriendinnen
12. Zaalvoetbal
13. Dansen op het koordje
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46.0
39.0
38.5
38.0
37.0
35.5
30.5
30.0
29.5
29.0
28.0
27.0
22.0

Grote Groepen

CHILLAXZ BIJ NLDOET.

1. Met een Knal naar Carnaval
41.0
2. Spektakel
40.5
3. Haak maar aan!
34.0
4. Fruit is gezond
32.0
5. Wej Spoore nie
28.0
6. Deze rare vogels trommelen de groep bij elkaar 26.0

Wij zijn CHILLAXZ en wij gaan mee doen met NL doet.
Wij zijn de jeugd van Wintelre en wij hebben onder het dak van De
Rosdoek een eigen jeugdruimte die wij de naam CHILLAXZ hebben
gegeven. Wij zijn het die bepalen wanneer we gebruik maken van
onze eigen jeugd ontmoetingsruimte en wat we daar gaan doen.
Ook mogen we zelf bepalen hoe CHILLAXZ eruit dient te zien. Hoe
vet is dat? Nu hebben we al wat gedaan aan de inrichting maar we
hebben nog meer ideeën en wensen. Graffiti als wandbekleding,
meubels in CHILLAXZ kleuren, verlichting in CHILLAXZ stijl, een
echte CHILL bank. Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar
willen ook graag jouw mening horen. En om alles nog meer van ons
eigen te maken gaan we het meeste ook zelf doen. Nu leek het ons
te gek om dit met de gehele jeugd van Wintelre te doen en daarom
heeft CHILLAXZ zich aangemeld bij NLdoet.

VERLOREN
Heeft iemand op 18 januari (of daarna) in of bij de kerk of op het
kerkhof een gouden armband gevonden?
Graag een berichtje naar 040-2052979.

DANKBETUIGING
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de warme
belangstelling, die we mochten ontvangen rondom het plotseling
overlijden van onze pa, ons pap en opa
Harry Kuylaars
Dit heeft ons enorm gesterkt.
Fam. Kuylaars

TE KOOP
Antieke olielamp in originele staat die nog op olie kan branden.
Hangend model. Prijs € 70,-

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt plaats
op zaterdag 16 maart. Wij nodigen iedereen vanaf groep 8
basisschool tot 17 jaar uit om jouw CHILLAXZ ontmoetingsruimte
mee op te komen pimpen. We starten om 10.00 uur en hopen om
16.00 uur de klus geklaard te hebben. Speciale NLdoet werkkleding
en een lunch zullen maken dat het CHILLAXZ klusteam niets tekort
komt.
Natuurlijk ga je mee doen wat je kenbaar maakt op www.NLdoet.nl
onder klussers en mee doen tijdens NLdoet vul je Wintelre in en je
komt bij verfraaien jeugdruimte Wintelre. Je kunt ook bij CHILLAXZ
binnen lopen om te vragen wie er allemaal mee gaan doen en je
aldaar opgeven.
Op woensdagavond zijn we er in ieder geval.
Jullie horen nog van ons;
Wij van CHILLAXZ

Tel: 040-2832445
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NIEUWS R.K. KERK
Vrijwilligersavond.
Op maandag 11 maart om 20:00 uur organiseert het kerkbestuur de
jaarlijkse overleg/evaluatieavond. Deze zal plaatsvinden in MFA de
Rosdoek. Alle vrijwilligers hebben in de afgelopen week een
persoonlijke uitnodiging gehad.
Mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn, en u bent wel vrijwilliger bij
een van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met een van
de bestuursleden.
Met vriendelijke groeten, Michel van Mol.
Secretaris R.K. Kerkbestuur St. Willibrordus.
Nieuwe website online.

De belangrijkste verbeteringen in een opslag zijn:
De berichtgeving vanuit de aangesloten parochies zijn beter
beschikbaar en actueel
De parochieactiviteiten zijn eenvoudig te raadplegen via de
Parochiekalender
De aanmeldingsformulieren zijn digitaal in te vullen en te
versturen
Boekjes voor de diverse vieringen: Doopsel, Avondwake en
Uitvaart kan men downloaden en opslaan voor eigen gebruik
Wij hopen hiermee te bewerkstelligen dat de informatie over de
parochies sneller en beter beschikbaar is en dat we u daardoor beter
van dienst kunnen zijn. Suggesties van u allen over de inhoud van
deze website is van harte welkom.
Namens het parochiebestuur: Wintelre, Vessem en Knegsel
Michel van Mol. Secretaris R.K. Kerkbestuur St. Willibrordus

De website www.parochiewvk.nl van het samenwerkend
parochieverband: Wintelre, Vessem en Knegsel, is vrijgegeven door
het parochiebestuur. De website is gemoderniseerd, alle informatie
over de 3 parochies is bijgewerkt en geactualiseerd. Het voorziet in
de toenemende vraag om de informatie digitaal via het internet ter
beschikking te hebben.
De website is te beschouwen als een virtueel werkplein voor alle
parochianen maar zeker ook voor de parochiebesturen zelf die nu
zelf een eigen bijdrage kunnen leveren over de inhoud,
berichtgeving en parochieagenda. Verder zijn
aanmeldingsformulieren beschikbaar voor het doopsel, communie
en het vormsel die door de parochianen zelf eenvoudig ingevuld en
verstuurd kunnen worden. Boekjes in katernformaat kunnen
gedownload worden die grotendeels met standaard inhoud zijn
voorzien.
Deze kunnen dan zelf aangepast worden aan de eigen situatie.
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HEDDE UT NIE GEZIEN DAN HEDDE UT GEMIST,
BENDE ER NIE GEWEEST DAN HEDDE ECHT WA
GEMIST.
Op bovengenoemde wijze kan wat ons betreft de karnaval van 2013
in Klepbroekenbult met zijn optocht de boeken in. Dat er op zondag
toch weer een leuke optocht door turp trok is te danken aan de vijf
buurtschappen met hun carnavaleske bijdrage. Groot applaus en
waardering voor die buurtmensen die de karnaval van
Klepbroekenbult hebben gemaakt. Maar kunnen en zullen zij de
karnaval wel blijven maken is de grote vraag.
De Heiligenhoek heeft dit jaar wat kleiner gebouwd maar dat had zo
zijn reden. Het is ons niet verkeerd af gegaan maar dat heeft u op
carnavalszondag natuurlijk zelf ook al gezien. Op deze wijze verder
gaan zou kunnen. Je bent er dan in ieder geval bij in de optocht en
dat is nog altijd het hoofddoel. Ons lijkt, nee we weten het zeker dat
de buurten die er dit jaar niet waren in de optocht ook tot iets
dergelijks in staat zijn. Op naar negen buurtschappen in de optocht,
op naar een levenlang carnaval in Klepbroekenbult.
Dat het maken van een carnavalswagen veel kruim kost weten we
allemaal. De buurt enthousiastelingen zijn daar niet bang voor. “Gu
moet het wulle doen en dan kunde veul ” Zoals gezegd De
Heiligenhoek wil het blijven maar heeft daarbij wel uw hulp nodig.
Voor de karnaval van 2014 zijn wij op zoek naar een bouwschuur.
Heeft u die bouwschuur of weet u wie die wel heeft laat het ons
alstublieft weten. Met dank.
De Heiligenhoek.

UITSLAG LOTERIJ CV DE HUIFNARREN 2013
1467 – 205 – 930 – 2363 – 6 – 1446 – 2427 – 2310 – 755 – 847 –
834 – 268 – 2475 – 660 – 289
Voor de eerste drie prijzen graag contact opnemen met Huib van
Asten (0654313822), overige prijzen zijn af te halen in De Rosdoek.
CV De Huifnarren bedankt u vriendelijk voor uw deelname.
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Bij D’n Babbel:
23 februari
Duitse avond (met pullen)
D.J. en Zanger
Gratis entree

POTGRONDACTIE
Zaterdag 9 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 9 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.
Fanfare en drumband.
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Toneelvereniging “de Vriendenkring”
speelt het blijspel:

“Zeg, kan ik je man even lenen?”
geschreven door Hans van Wijngaarden

Regie: Jan van Hoof
Korte inhoud:
Agnes is een leuke vlotte vrijgezelle vrouw die nog niet zonodig een
man hoeft. Haar tante Bets, die in Rusland woont en met een Rus is
getrouwd, blijft maar aan haar hoofd zeuren of ze nog niet de ware
heeft gevonden. Om van het gezeur af te zijn laat ze tante weten
een man gevonden te hebben. Ze stuurt een foto op waar ze samen
met “haar man” op staat, maar die eigenlijk buurman Bas is.
Tante is nu tevreden en Agnes ....... eindelijk rust!
Maar dan schrijft Tante Bets dat ze samen met haar man Boris naar
Nederland komt. Daar begint de ellende voor Agnes en als
onverwachts ook nog de ouders van Bas komen logeren, dan is het
huis letterlijk en figuurlijk te klein.
Rolverdeling:
BAS VALENTIJN:
IRENE, zijn vrouw:
EVELYN, hun dochter:
WILLEM, zijn vader:
ANNA, zijn moeder:
AGNES STOLK, de buurvrouw:
TANTE BETSIE, Agnes’tante:
OOM BORIS NIKOLAJEV, Betsie’s man:
KLAAS KAMERMAN,
chauffeur van de Nikolajev’s:

Wanneer:
Waar:
Aanvang:
Entree:

Peter Stafleu
Maria Klessens
Sanne van Gerwen
Jan van de Ven
Riet van Hall
Sanneke Senders
Ria Roes
Henk van de Ven
Jelle van de Ven

15, 17, 22 en 23 maart
MFA De Rosdoek Kerkstraat 10 te Wintelre
20.00 uur
€ 7,-

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
De koude winter is op zijn retour en we maken ons al op voor de
lente. Voorzichtig maken we al plannen en zien we uit naar de
zomerzon.
In ons dorp trekken de seizoenen niet ongemerkt voorbij maar zijn
synoniem aan leven en dood. Dat laatste hoort bij ons leven, maar
altijd is het weer even schrikken. Al wordt men nog zo oud; men
went er nooit aan. Het prachtige vaandel van onze ‘bejaardenbond’
kon de laatste tijd wel in de kerk blijven.
De carnavalsmiddag voor senioren was een succes. Meer dan
honderd 55-plussers hebben genoten van een leuk programma en
van de herkenbare muziek van ‘Uniek’.
Huifnarren, KOK en alle medewerkers; bedankt.
De KBO heeft de laatste tijd een aantal nieuwe, jongere, leden
gekregen. Het bestuur is op zoek naar activiteiten die voor jongere
leden aantrekkelijker zijn. De jaarvergadering komt er aan en we zijn
bezig met begrotingen, planning en een heuse toekomstvisie.
[ Want als de gemeente een wazig plan op kan stellen over hoe een
en ander er over twintig jaar uit moet zien, kunnen wij dat ook.]
Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste mensen voor een of
andere bestuurlijke functie. Binnenkort hoor je daar meer over.
Op vrijdag 8 maart organiseert onze bibliotheek in
samenwerking met de heemkunde- kring een filmmiddag. Er
worden films vertoond van ons dorp in vroeger jaren, dus
vooral voor de ouderen een feest van herkenning. Iedereen is
welkom. Het begint om twee uur, de entree is gratis en er zijn
maar honderd stoelen, dus wees er op tijd bij.
Op donderdag 28 febr. gaan we weer wandelen. [ Inderdaad in de
week dat de grijze kliko’s buiten staan; de oneven week.] Om twee
uur bij de Maria-kapel.

Reserveren: 040-2052430 of info@de-vriendenkring.nl
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Een inwoner van Vessem heeft een boek geschreven, [sommige
mensen beweren dat, dat geen echte Vessemse kan zijn, maar
allee.]
Vessemnaar Piet Ramakers geeft aan de hand van zijn boek;
‘Oorzaak en therapie in de geneeskunde”, een lezing. Door een
andere benadering kunnen veel aandoeningen vaak logisch worden
verklaard volgens hem.
Dus dinsdag 26 febr. om 20.00 uur in ‘d’n Bogerd’ in Vessem.
De eerstvolgende kaartmiddag met Vessem is op maandag 4 maart
in Vessem.
Elke week in de Rosdoek;
Maandagmorgen om 9.30 uur koersbal
Maandagmiddag om 13.45 uur volksdansen.
Maandagmiddag om 15.00 uur ouderengym.
Activiteiten in Kempkeshof;
Iedere woensdagmiddag om 13.30 kaarten. [er is nog plaats vrij,
rikken en jokeren]
Boeken uitleen; dinsdag van 15.30 -17.00 en op woensdag van
19.00 – 20.30
Vrijdag 8 maart om 14.00 uur; film over Wintelre en zijn
inwoners.
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst;
Cees van de Sande 040 - 2051829
Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst;
Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Interne ZOMER competitie
De sneeuw is amper weg maar wij beginnen al aan onze interne
ZOMER competitie. Vanaf vrijdag 1 maart starten de eerste
wedstrijden en ronde 1 eindigt op 21 april. Aanmelding is niet meer
mogelijk, daar de indeling al gemaakt is en rondgestuurd. We hopen
weer op een leuke competitie met spannende wedstrijden.

Activiteiten
Het jubileumjaar is gestart in januari met een succesvol
snerttoernooi, maar we ook hebben de komende maanden diverse
activiteiten:
- Op zondag 10 maart start de eerste dorpentoss van het seizoen
voor de jeugd. Zoals gewoonlijk starten we in Duizel.
- Op zaterdag 16 maart hebben we ons jaarlijks klusjesdag,
waarvoor we nog op zoek zijn naar een aantal vrijwilligers. Wij als
tennisvereniging zorgen voor wat lekkers voor bij de koffie en voor
broodjes voor de lunch.
- Op zondag 24 maart organiseren we speciaal voor de jeugd een
vriendjes- en vriendinnetjesdag in het kader van de landelijke
KNLTB Open Tennisdagen.
- En op vrijdag 12 april organiseren we een invitatie /
openingstoernooi voor de senioren. Iedereen kan hier aan meedoen.
Je hoeft dus geen lid te zijn van onze vereniging. Meer informatie
volgt, want ons feestcomité is nog volop bezig met de
voorbereidingen.
- Senior leden kunnen ook weer mee doen aan het gemeentelijk
tennistoernooi TKGE van 17 t/m 24 maart. Aanmelden kan nog tot 3
maart. Meer informatie is te vinden op www.tkge.nl.
- Speciaal voor de basisschoolleden organiseert TKGE ook een
Guppen toernooi op woensdag 20 maart. Voor meer informatie zie
de website van TKGE.
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KNLTB pasjes afhalen
De KNTLB pasje kunnen dit jaar afgehaald worden in de kantine op
zaterdag 16 maart (Klusjesdag), zondag 24 maart (Open Tennisdag)
en op vrijdag 12 april (Invitatietoernooi).

Foto’s
Tijdens de algemene leden vergadering hebben we een filmpje
gedraaid met foto’s van de eerste 10 jaar van ons bestaan. Deze is
te zien op youtube en de link is terug te vinden op onze website.
Maar helaas hebben we maar een beperkt aantal foto’s van de
periode 1983 tot 2008. Daarom willen graag in contact komen met
leden en/of oud leden die nog foto’s hebben liggen, zodat we ook
een leuk filmpje kunnen maken over 30 jaar tennisvereniging De
Meppers. Stuur even een reactie naar
demeppers@hotmail.com.Bedankt.

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN
De bloemenvereniging “Groen en Keurig” Oerle, is bij veel mensen
in Oerle wel bekend.
Onze vereniging bestaat al ruim 50 jaar, en houdt zich voornamelijk
bezig met het kweken en bewerken van dahlia’s.
Onze vereniging bestaat uit 14 leden, die allen met veel plezier en
enthousiasme hun hobby uitoefenen.
Lijkt het U wat om deze hobby met ons uit te oefenen, kom dan
gerust eens langs. Wij zijn te vinden op het terrein achter de kerk
van Oerle. Vanaf 8 april is de bloementuin geopend en kunt U iedere
maandag vanaf 18.00 uur vrijblijvend binnenlopen.
Voor meer informatie kunt U zich wenden tot: Harry van Beers, tel.
040-2051247
Voor meer informatie kunt U zich ook wenden tot Uw dorpsgenoot
Piet van de Velden, Korenbloem 38 tel : 040 – 2051771
Bloemenvereniging GROEN EN KEURIG
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IK GELOOF IN GODS LIEFDE, DAAR GA IK VOOR
De jaarlijkse bedetocht in Amsterdam zal worden gehouden in de
nacht van 16 op 17 maart aanstaande.
De reis van en naar Amsterdam wordt gemaakt met touringcars, die
zaterdagavond vertrekken vanaf diverse opstapplaatsen in de regio
Eindhoven.
Reiskosten € 14,00 pp ( inclusief contributie )
Opgeven bij G. Wilting, het Aangelag 10. Tel 040-2052563

WERELDGEBEDSDAG 1 MAART
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op
vrijdag 1 maart 2013 om 19.30 uur in de Rosdoek.
Wat is Wereldgebedsdag:
Een Wereldgebeurtenis!
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder
jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich- in de 173
landen die meedoen aan de viering voor Wereldgebedsdag- door het
gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het
Christelijk geloof een internationale dimensie.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering.
In meer dan 500 plaatsen zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten
en vieringen organiseren. In Wintelre is dat de KVO.
Tijdens deze viering wordt er een collecte gehouden en de
opbrengst hiervan is voor verschillende projecten in Frankrijk en
Rwanda.
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Frankrijk.
Het thema is: Hoezo, een vreemdeling.
Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de
volgend projecten:
In La Maison des Femmes in Parijs worden vrouwelijke clochards
tussen de 45 en 65 jaar opgevangen. Hier krijgen zij psychosociale
ondersteuning, medische zorg en hulp bij het zoeken naar een huis.
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De stichting Association de Secours Chretien contre la Misere helpt
in het kindertehuis in Rwanda weeskinderen die tijdens de oorlog
hun ouders hebben verloren.
De stichting CREAI in de Elzas zorgt voor speciaal onderwijs voor
kinderen met een beperking en gedragsstoornissen.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te lezen.

LEDEN VAN DE KVO
Vrijdag 1 maart: Wereldgebedsdag
Aanvang 19.30 uur in de Rosdoek.
Meer informatie hierover elders in het Blaake.
Woensdag 6 maart: Mozaïeken met Wilma van Son
Aanvang 19.30 uur in de Rosdoek.
De kosten zijn naargelang gemaakt wordt.
Degene die zich hebben aangemeld worden op tijd verwacht.
Dinsdag 12 maart: Paastukjes maken bij Corrie van de Ven.
Aanvang middag: 13.30 uur Aanvang avond 19.00uur.
Corrie zorgt voor de bloemen en paasversiering, zelf brengen we
een bakje of schaal mee.
Kosten worden berekend aan de hand van de materialen die
verwerkt worden. Koffie € 1,-- p.p.
Woensdag 20 maart: Culturele avond
Aanvang 20.00 uur in den Tref te Hapert.
Dit jaar is er weer een Culturele Avond die verzorgd wordt door de
KVO afdelingen.
Ook onze eigen afdeling gaat samen met Eersel, Duizel en Steensel
deze avond verzorgen.
Opgeven voor 28 februari bij het bestuur.
Kosten € 10,-- p.p. inclusief koffie en iets lekkers.
Dit bedrag graag overmaken op rekening 1581.03.602.

NIEUWSBRIEF#4
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
Zo, de carnaval is weer achter de rug. Er breken dus wat rustiger
tijden aan, waarin weer veel gelezen kan worden. De bibliotheek is
er klaar voor.
Een categorie van boeken in de bibliotheek die nog weinig voor het
voetlicht is getreden, is de categorie ‘Religie’. In deze rubriek
bevinden zich een groot aantal nagelaten boeken van onze
dorpsgenoot Jan Cremers, die enkele jaren geleden is overleden.
Enkele aansprekende titels: Ons lief vrouwke in de Kempen, Achter
de kloostermuur, De Paus in Nederland, Die God deze mens, Alle
Bijbelboeken dichterbij, Lourdes, De man uit Polen, Pastoor Brocken
en zijn kerk, Het jaar van de drie pausen, Leven in je geloof, etc.
Daarnaast zijn er nog 2 prachtige oude gebonden boeken van
Dante: Het Paradijs en het Vagevuur. Twee bijzondere exemplaren.
We hopen dat ook deze boeken hun publiek weten te vinden.
THEMABIJEENKOMST BIBLIOTHEEK
In het kader van de eerder aangekondigde themabijeenkomsten
kunnen we nu al de eerste aankondiging doen voor vrijdag 8 maart
om 14.00 uur. Samen met de Heemkundevereniging en de KBO
hebben we een filmmiddag op Kempkeshof georganiseerd. Onder
het genot van een kopje koffie of thee zullen een aantal recent met
de laatste technieken gedigitaliseerde oude films getoond worden.
Het resultaat is echt verbluffend te noemen. Het betreft o.a.
opnames gemaakt ter gelegenheid van het 15 jarig jubileumfeest
van de KBO in 1979 en het 25-jarig priesterfeest van Pastoor
Vissers in 1980. Ook de film van Wintelre uit 1968 uit de zgn. Adolfs
Collectie is geheel opnieuw gedigitaliseerd.
Tevens een mooie gelegenheid om eens in onze boekenkasten te
snuffelen en, als u wilt, een mooi boek bij ons te lenen.

Het bestuur
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Openingstijden van de bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.30 – 17.00 uur
en
woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Anny van Asten, tel. 2051454, e-mail: annyvanasten@planet.nl
Leefbaar Wintelre,
Tel : 040-2051777
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info

CARNAVAL
Ik had me stellig voorgenomen
nooit meer naar de carnaval te gaan
toch was het weer zover gekomen
dat ik langs de straat ging staan
waar ik de korte stoet voorbij zag trekken
al wisten ze het heeeeel lang uit te rekken
ijskoud werd ik op den duur
maar door Babbel-koffie en iets sterks
kwam ik binnen het uur, terug op temperatuur.
Onderweg, alleen met mijn gedachten
denkend aan duizend mooie dingen
leek het of heel de wereld naar me lachte
en als een Heintje ging ik zingen
zwalkend als een losgeslagen schip op zee
en alle sterren aan den hemel
dansten met me mee.
Maar ‘s morgens kroop den drank
als krampen door mijn kuiten
ik dacht; ik kom vandaag beslist niet buiten
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maar toen ik later op den dag
de seniorenmiddag zag
werd ik wezenlijk een onderdeel
van dit dorpse tafereel.
Bekend volk, allemaal; vijfenvijftig-plus,
een volle zaal, dat was kneuterig en knus
en tussen dat luidruchtige publiek
als een weldaad voor mijn oren
prachtig om het aan te horen
muziek, herkenbaar van ‘Uniek’.
Iedereen leek blij, content
zelfs onze burgemeester was present
en dromerig dacht ik er toen, wat zou ik doen
als op de markt in Eersel, een kunstwerk zou staan
waar ze met koeienletters
mijn naam in zouden schrijven
zou ik dan in Eersel willen blijven?
Nee, ik zou liever nog te voet naar Wintelre gaan.
J.P. febr. ‘13

AGENDA
Maart
1
2
2
9
9
14
15
16

AGENDA
Start interne competitie De Meppers
Uitwisseling Jeugd Fanfare/Drumband met
Vessem en Knegsel
Kindergezinsviering
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Verbroederingsavond bij d’n Babbel (Gilde)
Lezing "De ontdekking van Dorestad" door
Joop Rozemeijer. (Jacobushoeve Vessem.)
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Hollands avond met Rob van Daal (d’n Babbel)
22

16
17
18 t/m 22
22
23
23
23
23
24
April
7
12
15
19
21
22

NLDoet/Klusjesdag De Meppers
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Vastenaktie
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Seizoenstuk “De Vriendenkring”
Katten (d’n Babbel)
Oudijzer ophalen
Kindergezinsviering palmpasen
Open Tennisdag Jeugd De Meppers
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Voorspeelochtend Fanfare/Drumband
Invitatie – openingstoernooi De Meppers
Ouderavond Eerste Communie
Vormselviering
Vleeswedstrijd WINTELRE 13:00 u
Mega Muziek Manifestatie Fanfare/Drumband
en basisschool
Lezing "De familie van Herk" door Ger de
Wind. (Jacobushoeve Vessem)
Eerste Communie

Mei
2
3
5
5
9 en 12 mei
11
21
25

DEES finale toepen seizoen 2012-2013
Verbroedering Kapel Zand-Oerle
DEES afsluiting seizoen 2012-2013
Wenterselse Mert
DEES Hemelvaartstoernooi
DEES vrijwilligersavond
Ouderavond Eerste Communie
DEES mixed-toernooi

Juni
1
2
8
8
14-15-16

ELE-rally.
Gildefeest EERSEL
Jubileum Knoerttoernooi.
Kindergezinsviering
Welons

23

23

16
22
23

Gildefeest St Lambertus Milsbeek (L)
Buurtconcert Fanfare/Drumband in
Heiligenhoek
Kind/oudertoernooi De Meppers

Juli
12-13-14 juli

Dorpszeskamp

Augustus
5
7
9
11
17
18
24

Zeskampdag (Wivak)
Bivakdag (Wivak)
Keetdag (Wivak)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Activiteit voor het gehele dorp - De Meppers
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

September
3
8
9
14

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen

Oktober
19
20

Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)

November
10

Willibrordusdag

December
21
26
31

Snerttoernooi (De Meppers)
DEES kerstwandeling
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien
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2014
Januari
3 en 4

DEES indoor strafschoppentoernooi

Oud papier hier…
Zat 9 mrt:
Zat 13 apr:
Zat 11 mei:
Zat 8 juni:
Zat 13 juli:
Zat 10 aug:
Zat 14 sept:
Zat 12 okt:
Zat 9 nov:
Zat 14 dec:

papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00 uur
papier ophalen met kraakperswagens
papier ophalen met kraakperswagens
(ivm vakantie gewisseld met juli)
papier brengen van 9.00-11.00 uur
(ivm vakantie gewisseld met juni)
papier brengen van 9.00-11.00 uur.
papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00 uur
papier ophalen met kraakperswagens
papier brengen van 9.00-11.00

Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
29 maart 2013
26 april 2013
31 mei 2012
28 juni 2013
26 juli 2013
30 augustus 2013
27 september 2013
25 oktober 2013

SINT JORIS
Verpleegkundig spreekuur vinden plaats iedere maandagochtend
plaats met uitzondering van de schoolvakanties.
In de Rosdoek van 10.00 tot 11.00 uur
In Kempkeshof van 11.00 tot 12.00 uur
Adres: Hofpad1, 5512 AC Vessem. Tel: 0499-577457 (Kies 2)
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