47e jaargang nr. 3, week 5 ( 3 feb.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Presentatie Vormelingen

 Gemeente Eersel trots op Wintelre!

 En veel Carnaval

De volgende uitgave (nr. 4) verschijnt
in week 7 (17 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 9 februari voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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Woensdag Aswoensdag 19.45 uur H. mis met wijding van
de as en het opleggen van het askruisje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES 3 en 4 FEBRUARI
Zondag 9.30 uur

MEDEDELINGEN

Presentatieviering van de Vormelingen m.m.v. KIWI

Op zondag 11 februari tijdens de eucharistieviering
presenteren de Vormelingen uit Wintelre en Knegsel zich.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Jan v.d. Ven (mnd)
Antonius en Maria v. Gerwen- Snelders en Hein
Toon v. Hest (namens de kinderen familie v. Hest)
Broer v. Gerwen
Cor v. Hout
Frans de Bresser, Bert en Nel v.d. Aa, Gijs en Drieka de
Bresser
Frans v.d. Ven (jgt)
Alle overledenen v.d. familie v.d. Broek - Tholen
Jos Bertens

Woensdag 14 februari Aswoensdag, we nodigen u allen uit
om deel te nemen aan de eucharistieviering. Tijdens deze
viering wordt de as gewijd en het askruisje opgelegd.
In onze parochiegemeenschap is op 66-jarige leeftijd
overleden Jos Bertens, echtgenoot van Door Bertens –
v. Loon. Jos woonde in de Zandstraat op nr. 3.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

MISINTENTIES 10 en 11 FEBRUARI

PRESENTATIE VORMELINGEN 4 FEBRUARI

Zondag 9.30 uur
Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg
de echtgenote (jgt)
Piet v.d. Sande (mnd)
Sjef en Bets Coppelmans - v. Oosterhout
Fina Schennink
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis v. Loon (mnd)
Jos Bertens

Negen jongens en meisjes (7 uit Wintelre en 2 uit Knegsel)
zijn begonnen met de voorbereiding op het vormsel. Op
zondagmorgen 4 februari in de eucharistieviering van 9.30
uur zullen de vormelingen zich presenteren.
KIWI zal deze viering muzikaal opluisteren.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Vormselwerkgroep

Maandag, dinsdag en vrijdag geen H. mis
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod

ATTENTIE

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551
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
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
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.
3 februari 2018

ATTENTIE

Pedicure Praktijk Arrianne van den Oever

voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):
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IS VOORTAAN TE BEREIKEN
OP HET NIEUWE TELEFOONNUMMER

06-22200942
VASTENACTIE 2018
12 TOT EN MET 16 MAART
Voor het Vastenaktie project 2018 gaan we naar Mbala in
het uiterste noorden van Zambia. Om de stad Mbala liggen
sloppenwijken: er is daar geen schoon water, geen riolering
en in grote delen geen elektriciteit. De wegen zijn er zo
slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden.
De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids
pandemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede
nog verergerd: bijna 13% van de volwassenen is
geïnfecteerd en veel mensen zijn te zwak om te werken.
Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en
soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de jongens
naar school gestuurd; van meisjes wordt verwacht dat ze
jong trouwen. Naar schatting kan meer dan de helft van de
vrouwen hier dan ook niet lezen of schrijven.
Via de vastenactie campagne steunen we het programma
wat in Mbala is opgezet en het schoolproject steunt een
weeshuis en een school voor kinderen met een geestelijke
en/of lichamelijke beperking.
Namens uw contactpersoon Riny Reniers
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CARNAVALSCONCERT

VERGADERING KERKBESTUUR

Heeft U ook zo'n zin in Carnaval???
Kom dan op zaterdag 3 februari naar
het Carnavalsconcert in D'n Babbel. De Fanfare en
Drumband geven hier een concert waar nog lang over na
gepraat zal gaan worden. Oude tijden herleven tijdens het
concert van de fanfare.
Als thema is gekozen voor de "J.O.C.". Diverse J.O.C.klassiekers zullen de revue passeren onder leiding van een
oud J.O.C.-DJ.

Donderdag 15 februari is de bestuursvergadering van het
kerkbestuur R.K. St. Willibrodus Eersel in het
parochiecentrum in Wintelre. We beginnen om 19.30 uur.

De drumband zal naast een regulier optreden weer met een
spetterende verrassingsact ten tonele komen.
Naast de fanfare en de drumband zullen de diverse
carnavalsverenigingen en dansgardes uit Wintelre de avond
carnavalesk omlijsten. Het wordt een hilarische avond vol
muziek aangevuld met de nodige verrassingen, een echte
opwarming voor Carnaval 2018.
Zaterdag 3 februari aanvang 20.00 uur in D'n Babbel.
De entree voor dit concert is zoals altijd gratis.

*Diepvries kist
*Eethoek en zes stoelen
*Twee vloerkleden
*Eiken kast
*Schotel antenne
*Kachelhout

KINDERMIDDAG
MET KINDEROPTOCHT 2018
Dinsdagmiddag 13 Februari staat er weer een gezellige
kindermiddag gepland.

We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt
door de jury:
- Originaliteit
- Zelfgemaakt door de kinderen
- Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun
onderwerp

Inlichtingen: 06-28359313

3 februari 2018

Namens het bestuur.

Kom kinderen, laat zien dat carnaval nog steeds
leeft bij de jongeren.
We beginnen deze middag zoals vanouds met de
kinderoptocht. De jury had het vorig jaar erg moeilijk
met maar liefst 123 deelnemers. Ga allemaal aan de
slag om dit record te verbreken en maak er een mooie
optocht van. Alle deelnemers worden in elk geval
beloond met een mooi cadeautje.

TE KOOP (wegens verhuizing)
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Het eerste uurtje is voor de leden van de contactgroep
rondom de toren maar óók andere belangstellenden zijn van
harte welkom om te komen.
Tot ziens,
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Inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur.
Via inschrijfformuliertje aanmelden om fouten in namen en
onderwerpen te voorkomen.
Let op: je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- ALLEEN
- 2 T/M 4 PERSONEN
- 5 OF MEER PERSONEN.
LET OP: Vertrek om 13.00 uur bij het Klepbroekenhol.
Na de optocht kan het feest losbarsten in het
Klepbroekenhol.
Heel veel plezier en succes met de voorbereidingen en
hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen in het
Klepbroekenhol.
K.O.K. Wintelre
________________________________________________

KINDERMIDDAG CARNAVAL
MAANDAG 12 FEBRUARI
Op maandagmiddag 12 februari organiseren De Rosdoek en
carnavalsvereniging de Huifnarren wederom een superleuke
kindermiddag.
Tijdens deze middag zijn er spelletjes, traktaties, muziek en
een echte band: Impact Kids! Uiteraard dansen de
dansmarietjes van de Babbellaarsjes, JOC en de Huifnarren
ook op deze middag.
Daarnaast wordt de uitslag van de tekeningen die de
kinderen voor carnaval hebben gemaakt bekend gemaakt.
Het begint om 13:30 uur en zal om 14:00 uur op bijzondere
wijze door twee “special guests” worden geopend. Dus
zorg ervoor dat je d’r bij én op tijd bent!
Opgeven is niet nodig.
Rond een uurtje of zes zullen we de middag afsluiten met
een heuse polonaise en nog iets lekkers.
We zien jullie toch ook op deze keileuke middag!? Alaaf!

NAAM/NAMEN:_________________________________

K.O.K. WINTELRE

_____________________________________________

Hierbij wil wij, een oproep doen aan alle carnavalsvierders
van Klepbroekenbult om eens een poging te wagen om deel
te nemen als individueel of duo met de grote optocht.
Jullie zijn de kers op de taart om de optocht nog mooier te
maken.

_____________________________________________
_____________________________________________
ONDERWERP:__________________________________
CATEGORIE
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Vaak is het simpelste idee het mooiste. Men kan zich vooraf
melden tot zondag 11 februari om 11:11 uur, bij Frank van
de Heuvel tel 06-51101483

ALLEEN
2 T/M 4 PERSONEN
5 OF MEER PERSONEN
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Namens KOK –Wintelre alvast bedankt en een goede
carnaval 2018.
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GEMEENTE EERSEL TROTS OP WINTELRE!
Beste inwoners van Wintelre,
Ik ben trots op jullie! Mijn alcoholbeleid werkt.
Ik ben blij dat het goed op wordt gepikt bij de Guld,
Jeugdhuis de Klink en de sportkantine aan de Merenweg.
Laten we namelijk wel wezen vanaf 10:00u bier drinken bij
de Guld, leiding die na de groepsavonden een pilsje pakt of
sporten en alcohol zijn niet meer van deze tijd. Je zou het
een soort drooglegging kunnen noemen maar jullie
Wintelrenaren hebben laten merken vierkant achter mij te
staan in deze kwestie.
Een mooi bruggetje voor mij naar het drooggelegde Ouw en
Jong meer. Bij deze zal ik ook meteen recht zetten dat het
niet de Eerselse meren zijn maar dat ze bij Wintelre horen,
mijn excuses, en gelukkig tijdig aangepast door de pers!
Door dat jullie deze ‘drooglegging’ zo goed hebben opgepikt
heb ik ervoor gezorgd dat er weer water staat in het Ouw
meer. Met het draaien aan de kranen in het pompstation
was dat een fluitje van een cent. Geld speelt geen rol als
het om het oeverplantje gaat zullen we maar zeggen.
Ik zou graag Drieslag in het Akkerveldje nog willen
bedanken voor de tip om eens iets van mij te laten horen
via het Blaaike!
Wintelre nogmaals, ben trots op jullie en hoe jullie met het
beleid van Eersel zijn omgegaan!
Groeten en tot ziens met de carnaval!
Is getekend, jullie waarnemend burgemeester
Joseph (Jos) Vos
’t Blaaike nr.3
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KERSTPUZZEL

LEDEN VAN DE VVW

Na een jaar van afwezigheid was hij er weer. De kerstpuzzel
van de ondernemersvereniging Vessem Wintelre en
Knegsel. Wij hopen dat jullie er veel plezier van hebben
gehad. (En inderdaad in nr. 78 zat een fout, daar was de v
vergeten)
De prijswinnaars zijn inmiddels bekend en hebben via de
post hun prijs in ontvangst mogen nemen.
Op veler verzoek hierbij de uitslag van de puzzel.

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.
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 te voren 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.
Donderdag 22 februari: Oervoeding voor een optimale
gezondheid door Anne-Marie Segers
Mfa de Rosdoek aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze open avond neemt Anne - Marie u mee in de
wereld van oervoeding .Ze laat zien wat voor invloed
voeding op je gezondheid heeft en wat de basisrichtlijnen
zijn.
Oervoeding vormt de basis voor een optimale gezondheid.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan luisteren.
Dit is een open avond iedereen is welkom, ook niet leden
van de VvW

Het bestuur van OvVWK
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Hierbij wil ik ook onze ontspanningsleidsters: Sjaan
Oosterbosch, Rina van Eeten, Riky van Loon, Ell
Heuveling en Sjan Klessens van harte feliciteren.
Deze dames hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Eersel de speld van verdienste
mogen ontvangen.
Het bestuur .

AFVALKALENDER

6 febr. PMD GFT en Restafval
20 febr. PMD GFT afval

WINTELRE
Het programmaboekje 2018 met alle relevante informatie
over KBO-Wintelre heeft u inmiddels in uw brievenbus
aangetroffen. Helaas is er in aangegeven dat zowel Annie
Hoppenbrouwers als Henk van den Bosch aftredend zijn als
bestuurslid. Alleen Henk van den Bosch treedt af en gaat
ons bestuur verlaten, omdat hij niet meer herkiesbaar is.
Alle geplande activiteiten voor het dit jaar met datum ,
tijdstip en locatie zijn vermeld, zodat u voor een heel jaar
weet wat er gaat komen.
Op maandag 12 februari vindt weer de gebruikelijke
carnavalsmiddag plaats, waarvoor alle senioren uit Wintelre
worden uitgenodigd. Deze feestmiddag wordt de ouderen
aangeboden door het K.O.K. en cv. De Huifnarren, die het
geheel ook verzorgen. Iedereen is vanaf 13.30 uur welkom
in MFA De Rosdoek voor een gezellige en leutige middag,
welke gratis is. Aanmelden kan tot vrijdag 9 februari bij
Henk en Diny van den Bosch, Korenbloemlaan 3 of
telefonisch: 2051946.
Op dinsdagmiddag wandelen we in de wintermaanden; dit
in verband met de kou. We vertrekken om 13.00 uur vanaf
de Kapel bij de kerk en lopen dan een route van ca. 15 km.
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

6 mrt. PMD GFT en Restafval
20 mrt. PMD GFT afval
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Ieder donderdag maken we een korte wandeling door het
buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in een
aangepast tempo. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Kapel bij
de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom om
aan deze wandelingen deel te nemen.
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Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffie drinken. Iedereen is van
harte welkom!

Dit programma bestaat uit groepslessen waarin wordt
gewerkt aan uw kracht, balans en conditie. U wordt tijdens
de training begeleid door een van onze fysiotherapeuten.

Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
- 13.45 uur volksdansen

De groepslessen zullen op dinsdagochtend van 10:00 tot
11:00 uur plaatsvinden in gemeenschapshuis de Rosdoek.
De kosten bedragen € 16,50 per maand. Heeft u interesse
en bent u 55 jaar of ouder? Meld u dan nu aan.

De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

Aanmelden kan via het het aanmeldstrookje (inleveren bij
de ballie van Hellings Fysiotherapie) of door u aan te
melden via het contact formulier op
www.hellingsfysiotherapie.nl. Vermeld bij uw bericht uw
naam, telefoonnummer en leeftijd.
Voor vragen kunt u ons bellen op telefoonnummer
040 205 12 74.

GEROOKTE PALING

Wie zien u graag vanaf 20 februari tijdens de FitPlus lessen!

Heerlijke gerookte paling. Ik kom ze voor de liefhebber
thuisbrengen op 10 februari.
Is zaterdag met carnaval.
Prijs: € 18,- per pond. Bestellen kan tot 7 februari.

Team Hellings Fysiotherapie
-------------------------------------------------------------------

Bel of app 0623332442

Aanmeldstrook: (inleveren bij de balie Hellings
Fysiotherapie)
Naam:__________________________________________

FITPLUS IN WINTELRE!
Fit ouder worden, wie wil dat nou niet? Hellings
Fysiotherapie helpt u graag om actief en gezond ouder te
worden. Een uurtje doelgericht bewegen kan al voor een
hele verbetering zorgen!

Telefoonnummer:__________________________________
Leeftijd:_________________________________________

Om deze reden starten wij op dinsdag 20 februari met
het FitPlus programma.
’t Blaaike nr.3
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Agenda

13 april:
14 april
23
20/22 april

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Tonpraoten

3
10
11
12
13
21

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

MEI
12
17
22

Joc de Fakkel Club Night
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

4 t/m 8
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29
t/m
1 juli

Vakantie Zonnebloem
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
Vergadering Dorpsraad
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.

20t/m 22 juli
23 augustus
8 sept
24 september
23 oktober
21 november
14 dec
20 december

Dorpszeskamp
Vergadering Dorpsraad
Viering Nationale Ziekendag
Vergadering Dorpsraad
Vergadering Dorpsraad
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

FEBRUARI

MAART
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Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Vergadering Dorpsraad
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.

JANUARI

21
26/27

2
3
10
12 t/m 16
16
16
17
22
23
24
24

APRIL

Brabaret/comedyavond D’n Babbel
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Birthday Bash bij Joc de Fakkel.
Vastenactie
Vormsel om 19.00 uur
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Vergadering Dorpsraad
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Uitwisseling Drumband Sint Willibrordus met
Drumband Vessem

3 februari 2018
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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

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
23
25
31
30

februari
mei
augustus
november

30
29
28
21

maart
juni
september
december

27 april
27 juli
26 oktober

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof.
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