47e jaargang nr. 2, week 3 ( 20 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Tonpraten 2018
 Statiegeldactie Coop tbv Zonnebloem
 Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

De volgende uitgave (nr. 3) verschijnt
in week 5 (3 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 26 januari voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod

MISINTENTIES 20 en 21 JANUARI

voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

Zondag 9.30 uur Gemengd koor

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551

Corry Swaans - v.d. Vijfeijke
Jan en Marian Cremers
Jozef Couwenberg (mnd )
Arnold v. Ham ( jgt en verjaardag ) en zoon Frans
Adrianus v. Mol
Jan v.Gestel ( jgt )
Domien v. Oeffelen ( mnd )
Louis v. Loon ( namens oud collega's)

Dagbesteding in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00
uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch. Contactpersoon
Wim ten Boske T. 2055133. Op donderdag van 14.00 – 16.00
uur. Nadruk ligt op handvaardigheid.
CP: Mien Spanjers T. 2052265
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

MISINTENTIES 27 en 28 JANUARI

De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133

Zondag 9.30 uur Gemengd koor
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Antoon v. Kemenade ( mnd ) en Lies v. Kemenade - v.
Gerwen
H. mis uit Dankbaarheid
Harrij Kuijlaars ( jgt )
Arnold Bartholomeus ( namens het Gilde )

MEDEDELINGEN
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00
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De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten
kunnen zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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UITNODIGING
Graag nodig ik iedereen weer uit voor onze eerste lezing
van dit jaar met als titel
Bidprentjes en Genealogie
Datum: donderdag 25 januari 2018.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem.
Inleider: Dhr. Ferrie Moubis, Hulst.

Het wordt weer een boeiende avond met vele mooie
plaatjes.

Bidprentjes zijn ons alle bekend; ze worden bijna standaard
bij uitvaarten en crematies uitgereikt. Vaak staat er een
korte levensbeschrijving van de overledene op.
Ook persoonlijke gegevens vindt men meestal op zo’n
gedachtenisprentje, wat het daardoor interessant maakt
voor genealogisch onderzoek. Wel moeten ons realiseren
dat deze informatie niet altijd klopt en het noodzakelijk is
om ook andere bronnen te raadplegen om zo fouten te
voorkomen.
Onze bidprentjes zijn in feite ontstaan uit devotieprenten.
Die werden vanaf de 15e eeuw gemaakt. Zij speelde ook
een rol in de “aflatenhandel”, die door Maarten Luther
hartstochtelijk werd veroordeeld. De productie van de
prentjes concentreerde zich vooral in Antwerpen, waar
enkele drukkersfamilies er goed geld aan verdiende.
Bid- of doodsprentjes ontstonden pas in het midden van de
zestiende eeuw in Haarlem. Daar werd op de achterkant
van devotieprentjes een oproep geplaatst om voor het
zielenheil van de overledene te bidden. Dit gebruik
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verspreidde zich later over de Zuidelijke Nederlanden,
Duitsland en Frankrijk. Na de eerste wereldoorlog
verschenen de eerste bidprentjes met foto’s. Ook de
teksten op de achterkant werden steeds persoonlijker.
Ferrie Moubis is van origine Brabander, maar stamt uit een
oud Limburgs geslacht.
Zijn vader kwam vanwege zijn werk in Eindhoven terecht en
Ferrie heeft er voor een grote Eindhovense firma gewerkt,
waardoor hij in Zeeuws-Vlaanderen terecht kwam. Na zijn
pensionering is hij in Hulst blijven wonen. Hij houdt zich ook
al zo’n 25 jaar bezig met stamboomonderzoek naar de
familie Moubis en is daardoor ook in bidprentjes
geïnteresseerd geraakt.

4

Marcel van Hest,
namens “De Hooge Dorpen”.

BEDANKT
Namens de kapel-werkgroep willen wij Ronny Tholen
bedanken voor de bloemen die wij van hem krijgen om de
kapel mooi te sieren.

AANGEBODEN NIEUW IN DOOS
(niet gebruikt)

Gusta slowcooker 3,5 liter met uitneembare keramieken
schaal. Prijs € 25,Tel 06-10011074
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BESTE KRANTENABONNEES

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

Als de krant te laat is niet afreageren op mij maar een
klacht indienen bij het Eindhovens Dagblad.
We hebben te weinig bezorgers en ik kan maar op 1 plaats
tegelijk zijn. Hiervoor uw begrip en nieuwe bezorgers zeer
welkom.

De komende maanden is de Zonnebloem aan de beurt voor
de inzameling van statiegeldbonnen. Niet landelijk, maar
speciaal voor Wintelre.
Het geld wordt dus echt in eigen dorp besteed!
Ook deze vereniging wordt warm aanbevolen.

Rob Adriaansen

Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Dhr. F. v.d. Heuvel
Lays, buiten barbecue
Mevr. K. Reniers
Campina Optimel, Philips Wake up light
Mevr. T. Tholen
Boodschappen magazine, kookboek
Dhr. P. v. Rooy
Coop eindejaarsquiz online, Prosecco en
Celebrations
Dhr. G. Welten
Facebook, Bavaria, proefpakket

BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen bedanken, die ons gouden
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Speciaal woord van dank aan Pastoor Verschure,
misdienaars, zangeressen: Sylke, Mieke en Hanneke.
De siergroep en de buurtvereniging.
Dank voor Uw aanwezigheid, de vele bloemen en kaarten.
Het was allemaal geweldig mooi!
Jan en Net Klessens, kinderen en kleinkinderen.
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6 T/M 11 SEPTEMBER:
VLIEGREIS NAAR LOURDES
In december informeerde Jos van der
Heijden al over de bedevaart naar Lourdes.
Bij voldoende deelname wil hij met een
groep naar Lourdes gaan met het vliegtuig. Naar aanleiding
van de eerdere berichtgeving bereikten hem o.a. de vraag
wat de regeling via de CZ betekent:
Cliënten van CZ met een medisch indicatie kunnen
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen
voor korting op de reissom.
Zij betalen slechts € 230.-- i.p.v. € 830,-Heeft u vragen over deze regeling of belangstelling om deel
te nemen neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met Jos
van der Heijden: 06- 186 189 03 of stuur ’n mailtje naar
vwkn.lourdes@gmail.com . Hij kan u ook informeren over
alle andere bedevaarten naar Lourdes . Na aanmelding
wordt u door hem bezocht, vooraf is er nog een
kennismakingsbijeenkomst met alle deelnemers.
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LEDEN VAN DE VvW

COOP & WIST U DAT…..

Maandagavond 8-15-22 januari en 19-26 februari en
5 maart: Cursus beeldhouwen uit speksteen.
In samenwerking met Antoinette Donkers gaan we in 3
avonden iets maken uit een stuk speksteen. De dames die
zich hiervoor hebben opgegeven hebben een lijstje gehad
met daarop de datums wanneer ze de cursus kunnen
volgen. Kosten voor 3 avonden € 30,-- dit afrekenen met
mevrouw Donkers.
Donderdag 18 januari: Winterwandeling Vertrek
13.00 uur bij de kerk met auto’s
We gaan dit jaar naar Meerhoven, daar maken we een
wandeling met een gids van IVN Eindhoven-VeldhovenVessem. Na afloop is er koffie en erwtensoep.
Kosten € 6,- dit bedrag graag overmaken op rekeningnr.
NL89RABO0107122634
Woensdag 21 februari en 21 maart 2018: Koersbal
aanvang 9.30 uur mfa de Rosdoek
N.B.: De datums van het koersballen zijn verzet naar
de woensdag i.p.v. vrijdag 23 februari en maandag 19
maart.
Willen de dames die gaan koersballen zich uiterlijk de
maandag van tevoren even aanmelden via de mail bij
kleinebouwmeester@hotmail.com.
We gaan samen met twee dames van de koersbalclub
koersballen in de Rosdoek. De dames die zich hiervoor
hebben opgegeven worden om 9.30 in de Rosdoek
verwacht.
De koffie en thee is voor eigen rekening.
Het volledige jaarprogramma van de VvW staat ook op
Wintelre info.
Het bestuur.
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…Vanaf heden er de mogelijkheid is om kentekens te laten
overschrijven/schorsen bij de postbalie.
Ook hiervoor hoeft u dus niet meer het dorp uit!
…In onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij brouwerij de
Gouden Leeuw.
…We een uitgebreid assortiment met biologische en
glutenvrije producten hebben?
…U in onze groentekoeling uit maar liefst 23! verschillende
vleesvervangers kan kiezen, van tofu tot
paprika/champignonburger, de keuze is reuze!
…We Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk
kruidenbitter in een mooie kruik, perfect als cadeautje!
…Er een nieuwe koeling is toegevoegd in onze supermarkt
met diverse soorten vers gesneden fruit.

TONPRATEN 2018
Het is weer bijna zover, de grootste ton van “De Kempen”
zal over enkele dagen weer het daglicht gaan zien.
Dit jaar zullen maar liefst 8 optredens van eigen bodem in,
voor of naast de ton, hun klets aan U gaan vertellen.
Actuele dorpskwesties zullen weer voorzien worden van een
ludiek sausje, sarcasme of zelfspot.
Wij hopen dat U in het bezit bent van een felbegeerd
entreebewijs en hopen U te verwelkomen op
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Vrijdag 26 Januari of zaterdag 27 Januari, in MFA
“De Rosdoek”.

Attentie:
Gezien het groot aantal artiesten starten we dit
jaar om 19.30u.!
De zaaldeuren gaan open om 18.45u.!
Wij wensen U heel veel plezier!
Tot dan!
K.O.K. Wintelre

BEDANKT
Kerst ligt alweer een paar weken achter ons,
maar toch willen wij nog even hier op terug
komen.
Onze gasten hebben ontzettend genoten van de
kerstmiddag met het heerlijke diner.
De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt verdienen dan
ook een extra schouderklopje.
Speciaal dank aan de COOP, die het heerlijke toetje heeft
geschonken.
Speciaal dank aan de dames van de kookgroep.
En speciaal dank aan het muziekgezelschap van Ad Hoeks
voor de muzikale kerstsfeer.
Omdat het kerstdiner een van de best bezochte activiteiten
van onze Zonnebloem is, hebben we het geld van de RaboClub-Kas campagne hiervoor gebruikt.

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
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NIEUWSBRIEF#99

Kerstboom

Laadpunt is geplaatst
voor elektrische auto’s
Wellicht is het u ook al opgevallen dat sinds kort nabij het
gemeentelijke publicatie bord nabij de kerk een dubbel
laadpunt is geplaatst voor elektrische auto’s. Op dit moment
is nog maar 0,5% van de auto’s uitgevoerd als een
compleet elektrische auto, maar dit percentage gaat in de
nabije toekomst toenemen. Om de mensen welke een
elektrische auto bezitten de mogelijkheid te geven om de
auto op te laden welke Wintelre bezoeken is daarom een
dubbel laadpunt voorzien. Deze locatie is door middel van
een verkeersbord aangegeven. Voor de bezitters van een
elektrische auto is het laadpunt inmiddels ook opgenomen
in een database zodat deze via een app ook makkelijk te
vinden is.
Er is veel onduidelijkheid onder automobilisten over de
exacte regels van het parkeren bij
een laadpaal. Eén ding is helder:
als je geen elektrische auto hebt
dan mag je niet bij de laadpalen
parkeren.
Dit bord geeft een parkeerplaats
aan die is aangelegd om het
elektrische rijden te promoten. Als
je een elektrische auto hebt, heb
je dus het recht hier te parkeren.
Je auto hoeft dan niet per se aan
de laadpaal te liggen. Ook hier
geldt dat auto's zonder elektrische
aandrijving het risico lopen op een
papiertje onder de ruitenwisser.
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Als u dit artikel leest is de kerstboom waarschijnlijk al in
rook opgegaan. Het plaatsen van de kerstboom had nogal
wat voeten in de aarde, via de media heeft u het e.e.a.
hierover kunnen lezen. In het kader van vrede op aarde
rondom het Kerstfeest berust de Dorpsraad in de ontstane
situatie en gaan we met frisse moed 2018 in en hopen
tijdens de Kerst van 2018 in Wintelre wederom een leuke
kerstsfeer te kunnen creëren.
Ingeval er weer een boom komt hoeven we zeker geen
leges kosten meer te betalen. (De afgegeven vergunning is
nl. voor 5 jaar.) Mogelijk dat er wel andere kosten gemaakt
moeten worden voor andere verlichting. Hierover zullen we
ons dit jaar beraden.
De Dorpsraad maakt van deze gelegenheid gebruik om de
Gebr. Van Aaken Grondwerken en aannemersbedrijf De Wit
van Loon te bedanken voor hun gratis inzet voor het
vervoer en plaatsen van de boom. Tevens dank aan enkele
leden van de Dorpsraad die met kunst en vliegwerk de
verlichting hebben aangebracht.

Vergaderschema Dorpsraad 2018
dinsdag
woensdag
donderdag
maandag
dinsdag

23
21
22
23
22

januari
februari
maart
april
mei

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


Dinsdag 23 Januari om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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VLOOIENMARKT FANFARE/DRUMBAND
Op zondag 21 januari houden we in het gemeenschapshuis
onze jaarlijkse vlooienmarkt.
In de beide zalen vindt men een heel groot assortiment aan
artikelen, waaronder een uitgebreide verzameling boeken
en gesorteerde lp's.
Het podium wordt gebruikt voor de veiling.
Als u ons op dit moment nog aan vlooienspullen of boeken
wilt helpen, dan kunt u deze op zaterdag 20 januari afgeven
bij De Rosdoek.
Om misverstanden te voorkomen; het gaat om handzame
spullen, dus geen TV-toestellen, koelkasten, bankstellen,
surfplanken e.d. of spullen die meteen de Kliko in kunnen.
De vlooienmarkt begint op zondag 21 januari om 11.00 uur.
De veiling van enkele "meer waardevolle" artikelen begint
om 11.30 uur. De entree is € 1,50 per persoon. Kinderen
tot 14 jaar hebben gratis toegang

AFVALKALENDER

23 jan. PMD GFT afval

6 febr. PMD GFT en Restafval
20 febr. PMD GFT afval
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Agenda
21
26/27

FEBRUARI

3
10
11
12
13

Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Carnaval bij Joc de Fakkel
Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht

2
3
10
16
17
23
24
24

Brabaret/comedyavond D’n Babbel
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Birthday Bash bij Joc de Fakkel.
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Uitwisseling Drumband Sint Willibrordus met
Drumband Vessem

MAART

APRIL
13 april:
14 april
20/22 april

14

JANUARI

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Tonpraoten
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Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
20 januari 2018

15

12 mei
17 mei
4 t/m 8 juni
15 -16 -17 juni
19 t/m 22 juni
23 juni
29 juni
t/m
1 juli
20t/m 22 juli
8 sept
14 dec

Joc de Fakkel Club Night
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vakantie Zonnebloem
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
Dorpszeskamp
Viering Nationale Ziekendag
Kerstviering Zonnebloem

OUD PAPIER HIER…
10 Februari
10 Maart
14 April
12 Mei
17 mei
4 t/m 8 juni
9 Juni
14 Juli
20,21 en 22 juli
11 Augustus
8 september
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Papier ophalen
Bezoek H. Eik (Zonnebloem)
Vakantie Zonnebloem
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Zeskamp
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Viering Nationale Ziekendag
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00

uur
uur

uur
uur
uur
uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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