47e jaargang nr. 4, week 7 (17 feb.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Toneel in Wintelre

 Geslaagde Tonpratersavond

 Stichting DUO-fiets werkt aan nieuw seizoen

De volgende uitgave (nr. 5) verschijnt
in week 9 (3 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 23 februari voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)

‘t Blaaike

’t Blaaike nr. 4 17 februari 2018

0

’t Blaaike nr. 4 17 februari 2018

Redactie

1

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

MISINTENTIES 17 en 18 FEBRUARI
1e weekend van de veertigdagentijd
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

Jozef Couwenberg (mnd)
Domien v. Oeffelen (mnd)
Kees Sebregts en Sjaan Sebregts – v d. Heuvel
(verjaardag)
Overleden familie Bles - Bierings
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Frans Vrijsen (namens K.B.O.)

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

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

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

MISINTENTIES 24 en 25 FEBRUARI
2e weekend van de veertigdagentijd
Zondag 9.30 uur

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Antoon v. Kemenade (mnd) en Lies v. Kemenade –
v. Gerwen
Harry Kuijlaars (verjaardag)

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.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
MEDEDELINGEN:
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

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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HALLO ALLEMAAL,

Gerrit Wilting stopt na ruim 50 jaar
als broedermeester voor
Stille Omgang te Amsterdam

Weet jij al dat korfbal een hele leuke
sport is? Waarom korfballen bij Winty:

Na ruim 50 jaar stop ik als deelnemer
en broedermeester van “De jaarlijkse
bedevaart Stille Omgang te Amsterdam”.
Dit ingegeven door mijn leeftijd.
Uitleg Stille Omgang:
De Stille Omgang is een door katholieken uitgevoerde
devotionele nabootsing in stilte en zonder uiterlijk vertoon
van de vroegere processie ter herdenking van het
Amsterdamse hostiewonder uit 1345. Deze stille tocht
wordt elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag in maart
gelopen in de oude binnenstad van Amsterdam. De laatste
jaren staat het aantel deelnemers redelijk stabiek op 5.000.
Via deze weg wil ik iedereen die gedoneerd heeft of zelf
heeft meegelopen van harte bedanken. Het was een groot
genoegen om dit mee te helpen organiseren.
Gerrit Wilting

KATTENHATER IN DE HEILIGENHOEK!
Op dinsdagavond 30 januari is onze kat met een buks door
zijn hoofd geschoten (in de Heiligenhoek). Gelukkig heeft
hij deze gruwelijke aanval overleefd. Wij hebben er veel
leed en verdriet van. Bovendien is het schokkend dat in een
wijk waar veel kinderen wonen geschoten wordt. Iedereen
moet zich veilig kunnen voelen in onze wijk. Mens en dier.
Voelt u zich aangesproken? Wij hopen dat u in het vervolg
het gesprek aan zult gaan in plaats van over te gaan tot
zulke impulsieve handelingen.

*Een teamsport is gezellig met vriendinnen.
*We korballen op sportpark “de Meren”, waar ook de voetballers
voetballen.
*We spelen tijdens de heerlijke maanden met goed weer buiten.
*En tijdens de koude wintermaanden spelen we binnen in de
sporthal.
*Het is 1x in de week een uurtje trainen.
*In het weekend spelen de kinderen een wedstrijd, waarbij
supporters altijd welkom zijn, maar geen verplichting hebben om
altijd aanwezig te zijn.
Je mag natuurlijk het hele jaar door lid worden. Wil je
echter in het seizoen 2018-2019 wedstrijden mee spelen
dan dien je je op te geven voor 1 maart 2018. Na deze
datum beginnen wij namelijk met het indelen van de teams
voor het nieuwe seizoen.
Opgeven kan via de mail: sandra.van.gerwen@upcmail.nl of
telefoon: 040-8481728
Jeugdcommissie Winty

ZONDAG OPENINGSTIJDEN BIJ DE COOP!
We krijgen nog regelmatig de vraag of we op zondag open
zijn, en wat dan de precieze tijden zijn.
Elke zondag zijn we geopend van 11.00 uur t/m 17.00 uur,
ook voor postzaken of kentekens overschrijven kunt u dan
bij ons terecht.

Familie Kempkens
Pastoor van de Heijdenstraat 8
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TONPRATEN 2018
Als op 19 September 2017 bij sommige mensen de telefoon
gaat met de introductie; “Goedemiddag, met het K.O.K.”,
dan weet men al direct waar het gesprek over zal gaan,
namelijk de traditionele tonpratersavonden. Al jaren mogen
we rekenen op de bereidwilligheid van een vaste club
medewerk(st)ers. Hans Kwinten, Jos en Gerrit van
“Coconut” ontfermen zich weer over het sublieme geluid,
Thiemo van Selst neemt de belichting weer voor zijn
rekening, Karel de Vooght zal de presentatie weer op zich
gaan nemen, Hanneke Lunenburg zal samen met haar
sidekicks Ilse en Jose, de artiesten weer gaan voorzien van
een passend kleurtje en Bart van Beers en Wim Wilting
zullen zorgen dat de artiesten na afloop een mooie
herinnering van hun act of buut zullen ontvangen in de
vorm van foto’s en een DVD. Het is een vertrouwde club
mensen die ieder op hun eigen manier een belangrijk
aandeel leveren tijdens de tonpratersavonden, daarvoor
nogmaals onze oprechte dank!
Voegen we aan deze club mensen, de carnavaleske
ondersteuning van K.V. “De Huifnarren” en de muzikale
inbreng van “Zurg de ge d’r bij band” en dan hebben we
een ijzersterk fundament voor deze wenterselse avonden.
Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de artiesten en die
hadden we dit jaar in overvloed! Geert v. d. Berk mocht op
beide avonden de spits afbijten en deed dit met glans. Als
Eftelingganger beklom hij het podium en trof in de ton een
vriendelijke heks aan gespeeld door Franka van Loon, een
nieuw gezicht op de tonpratersavonden, maar dat was
nauwelijks van haar af te lezen. Heel treffend vulde ze
Geert prima aan en werden inwoners van ons dorp subtiel
verweven met karakters uit de Efteling. Hulde voor dit duo,
wat hopelijk ook volgend jaar weer van de partij is.
Mars v. d. Bruggen, ook dit jaar weer in haar creatie als
“Vliegende Kiep, treed dan vervolgens in de schijnwerpers.
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Ze borduurt haar verhaal keurig verder op haar succesvolle
debuut van vorig jaar en weet het publiek goed te
vermaken vanuit de grootste ton van De Kempen.
Jelle van de Ven, voor de 4e maal in successie schuifelt dan
vervolgens naar de ton.
Wederom acteert Jelle weer op hoog niveau in de op zijn lijf
geschreven rol als “Theoke”. Hij vertelde rijkelijk over zijn
werkzaamheden achter de bar en gaf openheid over zijn
liefdesleven. Zo had hij een relatie met een meisje uit
Wintelre die altijd hoofdpijn had. Dat deed hem zeer en hij
verbrak de relatie en ging op zoek naar een nieuwe liefde,
die hij vond in Vessem. Echter, bleek ook zij altijd hoofdpijn
te hebben, maar in tegenstelling tot het meisje uit Wintelre,
gunde hij het haar!
Bart ven Eeten en Hein Hoppenbrouwers zijn de 4e. act van
de avond en dan is voelbaar in de zaal, dat men er eens
goed voor gaat zitten. Immers staat dit duo al 20 jaar
garant voor een half uurtje topvermaak en is eenieder weer
benieuwd wat deze 2 heren dit jaar weer ten tonele
brengen. Met hun act “De truc met de kip” begeven deze
rasartiesten zich dit jaar in het vak der goochelarij, al laat
de truc met de kip wel lang op zich wachten omdat de
heren voortdurend de highlights van het afgelopen jaar
willen delen met het publiek. Das Hotel, de kermis, de
zeskamp, het kwam allemaal voorbij middels tekst en lied
en alles voorzien van een tsunami aan ijzersterke grappen!
Het is bewonderenswaardig hoe dit duo elk jaar het publiek
voor zich weet te winnen. Waardering en respect viel dit
duo dan ook oprecht ten deel in een staande ovatie tijdens
de markering van hun 20-jarig jubileum!
Helaas gaven de heren echter aan, dat ze dit jaar niet
afsluiten met hun welbekende woorden “Bedankt en tot
volgend jaar!”. Bart en Hein hebben namelijk besloten een
punt achter hun imponerende reeks te zetten. De strijdbijl
om meer consumptiebonnen wordt begraven, maar we
hopen van harte dat deze nog ooit het daglicht weer mag
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zien! Bart en Hein, hartelijk dank voor jullie onuitwisbare
afdruk binnen de wenterselse tonpratersavonden!
“De Ere-Klepbroek” wordt in de pauze uitgereikt en gaat dit
jaar naar Huib van Asten voor zijn onberispelijke bijdrage
binnen diverse verenigingen. Kenmerkend door zijn vele
jaren van onuitputtelijke inzet, zijn no-nonsens aanpak en
zorg voor een goed en gezellig leefklimaat binnen de
voetbalvereniging V.V. DEES en carnavalsvereniging K.V.
“De huifnarren”, gaat met recht deze unieke onderscheiding
dit jaar naar hem!
De “Skreverspen”, de onderscheiding voor het mooiste
artikel in “Het Huppelearke” gaat dit jaar naar Jan
Heuveling voor zijn stukje met de titel “Un stukske trug en
un stukske vuruit vur ’t Huppelearke”.
De “Buurtschapsprijs” gaat dit jaar naar “De Mostheuvel”.
Menigeen was opgevallen, dat ons, toch al zo wonderschone
decor, wat welkome aanvullingen had gekregen. Gerrie van
Meel is uren in de weer geweest met kwasten en verf om
tot dit prachtige eindresultaat te komen. Gerrie, nogmaals
onze welgemeende dank hiervoor!
Na de pauze zetten we het programma voort met een
kwintet, wat voor de 3e maal act de presence geeft. Peter,
Jeroen, Louis, Toon en Jesper, beter bekend als “De
Akkerdeerband” kruipen dit jaar in de huid van holbewoners
en strooien met een enerverende cocktail van lied en tekst,
vele geslaagde grappen uit over het publiek.
Honderden jaren geleden zag Wintelre er heel anders uit
volgens hen, het bestond louter uit hei en vennen,
sindsdien is er heel wat verandert, al is volgens hen ons
dorpscafé, nauwelijks verandert in al die eeuwen.
Frank Rademakers, Eric Jansen en Paul Smetsers nemen
dan plaats op het podium. Ondersteund met een
beeldscherm, brengen zij “Hart van Wintelre” ten tonele.
Absurditeit en hilariteit zijn de hoofdingrediënten van hun
act en het publiek tuimelt van de ene in de andere lach,
door hun uiterst ludieke beeldfragmenten.

’t Blaaike nr. 4 17 februari 2018

8

“Mythbussers”, “Angry Berts” en “Bruno Mars” zijn zo maar
een kleine greep uit hun collectie beeldfragmenten, waar
het publiek smakelijk om kon lachen!
Edwin Slagboom nestelt zich dan vervolgens in de ton als
“Ed is feest met Carnaval”.
Als doorgewinterde feestvierder deelt hij zijn ludieke
ervaringen met het publiek, helaas lukt het hem niet altijd
om zijn feeststemming te delen met het publiek…
Als 8e. en tevens als laatste, staat Jeroen van Nunen in de
ton als “Ben Fluitert”.
Gehuld in een komisch scheidsrechtertenue weet hij al snel
de lachers op zijn hand te krijgen. Het wel en wee in de
voetbalwereld wordt gretig gedeeld met het publiek, waarin
zijn trouwe collega “De Piemel” een hoofdrol eist. De
aanstekelijke humor van Jeroen dompelt de zaal in een
heus lachfestijn. Al jaren weet Jeroen het publiek te
vermaken met zijn dolkomische buuts en ook dit jaar lukt
het hem met verve.
Tegen de klok van kwart over 12, hebben alle artiesten de
revue gepasseerd en maken we ons op voor de grote finale
om daarna tot in de late uurtjes na te borrelen bij de bar.
In de vroege ochtend van zondag wordt dan vervolgens het
decor weer ontmanteld en keurig opgeborgen. De grootste
ton van De Kempen, 2 avonden trots en robuust in de
schijnwerpers, wordt dan tot slot weer toegedekt in de stal,
alwaar ze nog een bemoedigend klopje op haar houtwerk
krijgt, alvorens een zeil haar 363 dagen in de duisternis
hult.
Artiesten, medewerk(st)ers en U als publiek, hartelijk dank
voor deze uiterst geslaagde editie van de
tonpratersavonden!
Alaaf !
K.O.K.
Wintelre
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TALENTENWEEK NATUURKNAP

REPAIR-CAFE WINTELRE

De week van 22-26 januari stond in het teken van
‘Natuurknap’ en deze was gericht op gezonde voeding.
Tijdens deze week zijn we in alle groepen bezig geweest
met lessen over gezonde voeding en bewegen. Deze week
is mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren die
wij ontzettend willen bedanken.
“Coop Wintelre”, “Versplaza Weijts” en “Floor’s groente- en
fruit speciaalzaak” ontzettend bedankt!

Wat is een repair-cafe
In verscheidene dorpen is er al een aanwezig; een repaircafe waar men, in samenwerking met vaak gepensioneerde
deskundigen, reparaties uit kan voeren aan apparaten,
toestellen, machines, speelgoed, meubels enz. Ook kan
men er terecht voor reparatie aan kleding en woningtextiel
zoals gordijnen e.d.
Een keer per periode (bijvoorbeeld 14 dagen) is er dan een
inloopochtend in de Rosdoek waar men terecht kan voor
deze dienst. Alles in een ongedwongen sfeer, met gezellige
buurt en onder het genot van een kopje koffie of thee.
Vrijwilligers gezocht
Een repair-cafe draait op basis van vrijwilligers. We hebben
dus mensen nodig die één keer per maand enkele uren
hieraan hun medewerking willen geven en die het leuk
vinden om, samen met anderen uit Wintelre, reparaties uit
te voeren.

VLOOIENMARKT
Bij deze danken wij iedereen voor de spullen die we
afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen voor
de vlooienmarkt. Ook bedanken we Cor Bles voor het
verzamelen en uitzoeken van alle spullen.
We zijn alweer gestart met het verzamelen voor
de vlooienmarkt van 2019. Als u ons aan vlooienspullen,
boeken of lp's wilt helpen, bel dan even naar Cor Bles tel.
205 1282. Met hem maakt u een afspraak wanneer de
spullen kunnen worden opgehaald. Om misverstanden te
voorkomen; het gaat om handzame spullen, dus geen Tvtoestellen, bankstellen, koelkasten, surfplanken e.d. of
spullen die meteen de Kliko in kunnen.
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Ben jij die handige persoon en vind je knutselen leuk, meld
je dan aan. Ook dames zijn van harte welkom voor
bijvoorbeeld kledingherstel. Naast de handige vrijwilligers
zoeken we mensen die mede vorm willen geven aan het
repair-cafe.
Denk hierbij aan de opstart, promotie, administratie e.d.
Het repair-cafe is een wereldwijd concept en er is heel veel
informatie voorhanden.
Bij voldoende belangstelling gaan we aan de slag en wordt
het repair-cafe verder vormgegeven.
Aanmelden kan bij Adrie Franken, Korenbloemlaan 11, 0402055205 of via de mail: franken.zelf@gmail.com. Graag
aanmelden vóór 1 maart.
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STICHTING DUOFIETS WERKT AL AAN
NIEUW SEIZOEN
Op dinsdag 3 april start het tweede seizoen van het
duofietsen in Wintelre en Vessem. Voorafgaand hieraan
wordt er door het bestuur (geholpen door enkele
vrijwilligers) al hard gewerkt. Met name de financiën krijgen
nu alle aandacht. Jaarlijks is een bedrag van ca. € 4.500,nodig voor afschrijving, verzekering, onderhoud etc.
Ondertussen zijn ook Wintelrese ondernemers benaderd en
een groot aantal heeft positief gereageerd. Het Wintelrese
sponsorbedrag is zelfs meer dan het dubbele van wat we
begroot hebben. Fantastisch! Dank-je-wel!
Daarnaast ontvangen we ook van de Jacobushoeve weer
een mooi bedrag (ca. € 1.500,-). Wellicht heeft u ook al iets
gelezen over de toezegging van het Vessemse gilde m.b.t.
de opbrengst van het gildefeest begin juni 2018. Daarvan is
weliswaar de hoogte van het bedrag nog niet bekend, maar
onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Als u het
gildefeest steunt, steunt u indirect ook onze stichting…

Iedere vrijwilliger bepaalt zelf of hij één of meerdere keren
per maand fietst. In twee uur per maand kunt u een medeinwoner blij en gelukkig maken.
Mooier kan het toch bijna niet? Voor aanmelden (of
informatie) kunt u terecht bij Annemiek van Hersel
(organisatie Wintelre), tel. 06-58793654 of Harrie van Son
(voorzitter), tel. 06-51317780.
Overigens kunt u bovenstaande nummers ook gebruiken als
u zich wilt aanmelden als gast want ook die zijn nog steeds
zeer welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wij wachten vol verwachting op uw (re)actie en
zeggen ‘dank-je-wel’ tegen iedereen die ons een
warm hart toedraagt.
Bestuur Stichting Duofiets Vessem e.o.

Wij willen vanaf deze plaats ook een beroep doen op u als
inwoner van Wintelre. Als u het duofietsen wilt steunen dan
maakt u ons, en speciaal onze gasten, daar heel erg blij
mee. Elk bedrag wordt door ons op prijs gesteld. U kunt een
bedrag overmaken (o.v.v. ‘Bijdrage inwoner Wintelre’) op
het rekeningnummer van Stichting Duofiets Vessem e.o.:
NL35 RBRB 0954 4554 44.
Naast de financiële werkzaamheden gaan we ook aan de
slag met het werven van extra vrijwilligers want die kunnen
we nog steeds heel goed gebruiken. We fietsen in Wintelre
(tot nu toe) op dinsdag van 14.00-16.00 uur.
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Periodiek willen wij een EHBO-onderwerp bij je
onder de aandacht brengen. In deze bijdrage
gaat het over diabetes. Wat zijn de
verschijnselen en hoe kun je (als leek) dan
handelen.
Diabetes
Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een ziekte
waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht
kan houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van
het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam
vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt
helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de
bloedsuikerspiegel.
Diabetes type 1 en 2 zijn het bekendst. Iedereen kan
diabetes krijgen.
Diabetes type 1
Mogelijke oorzaken van diabetes type 1 zijn virussen,
voeding of erfelijkheid (in geringe mate). Bij dit type is
sprake van een insuline te kort. Diabetes type 1 kun je niet
voorkomen en behandel je met insuline middels een
insulinepen of een insulinepomp.

Een gezonde leefstijl kan helpen om diabetes type 2 te
voorkomen. Maar dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld als de
erfelijke aanleg te sterk is.
Bij diabetes type 2 maakt je lichaam te weinig insuline aan
of reageer je minder goed op insuline (hypo). Deze vorm
van diabetes komt het meeste voor en komt voor bij alle
leeftijden.
Een hypo is de afkorting van het woord hypoglykemie: een
laag bloedglucosegehalte. Dit betekent dat er te weinig
glucose in het bloed is.
Hoe herken je een hypo?
Hypo’s zijn vervelend en beangstigend. Ze brengen in
bepaalde omstandigheden risico’s met zich mee. In het
verkeer of als je werkt met machines. Daarom is het
belangrijk om een hypo op tijd te herkennen. Een hypo is
niet voor iedereen hetzelfde: er zijn veel individuele
signalen.
Lichaamssignalen bij een hypo kunnen zijn:

Diabetes type 2
Diabetes type 2 komt steeds vaker voor. Het aantal mensen
met diabetes type 2 groeit heel snel. Je leefstijl kan er de
oorzaak van zijn. De kans op diabetes type 2 wordt groter
door erfelijke aanleg, (ernstig) overgewicht, te weinig
bewegen, roken en/of voeding.
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Wat te doen bij een te laag bloedsuikergehalte?
De suikerspiegel bij een hypo herstelt snel door het drinken
van zoete dranken en het eten van bijvoorbeeld een
boterham met jam of het eten van suikerklontjes.
Er kan ook sprake zijn van een te hoog bloedsuikergehalte
(een hyper). Bij een te hoog bloedsuikergehalte wordt de
diabeet langzamerhand steeds slaperiger. Indien het
slachtoffer goed aanspreekbaar is, dan kan hij naar de
huisarts gaan. Indien er verstoringen in de vitale functies
optreden, schakel dan professionele hulp (1-1-2) in.
Bel 1-1-2 bij gedragsverandering of stoornis in het
bewustzijn waardoor het slachtoffer niet meer kan drinken
of eten.
Denk je dat je diabetes hebt?
Ga naar je huisarts. De huisarts prikt een druppeltje bloed
en meet je bloedglucosewaarde.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Wellicht heeft U het op tv gezien, Coop ondersteunt lokale
doelen, o.a. middels de statiegeld actie en verdubbelt
hierbij de opbrengst!
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.
Wilt u uw vereniging ook aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie, of loop
even bij ons binnen.
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VASTENTROMMEL 2018 IN
EEN NIEUW JASJE
Voor de 11e keer organiseert de Vastentrommel een
tonpratersevenement rond halfvasten met een aantal
tonpraters uit de gemeente Eersel aangevuld met een 3-tal
gasttonpraters.
De avonden worden gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10
maart in de Muzenval te Eersel, in een mooie gezellige zaal,
met ca. 300 bezoekers per avond.
De zittingsavonden zijn weer bezocht door de
commissieleden van de Vastentrommel. Ook dit jaar hebben
er weer een aantal toppers uit de gemeente Eersel,
waaronder onze eigen tonprater Jeroen van Nunen, zich
bereidt gevonden om in de ton van de Vastentrommel hun
buut te komen presenteren.
Daarnaast hebben we een drietal gast tonpraters
uitgenodigd.
De muzikale omlijsting wordt op vrijdag verzorgd door
Hekwerk uit Knegsel en op zaterdag door de Yellowband uit
Vessem.
Dit jaar zal het publiek op vrijdag en zaterdag de beste
tonprater van die avond kiezen. De prijs zal € 500,- per
avond bedragen en gaat naar een, door de winnaar, te
bepalen goed doel.
Deze avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in
de Muzenval te Eersel. De zaal zal vanaf 19.00 uur open
zijn.
De voorverkoop start op 1 januari 2018. Kaarten zijn voor
€ 10,- p.st. te koop via www.muzenval.nl, aan de kassa bij
de Muzenval of telefonisch via 0497-515997
Stichting de Vastentrommel.
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BESTE LEDEN, OUDERS, VERZORGERS EN
ANDERE VRIJWILLIGERS
Op Zaterdag 10 maart 2018 wordt de jaarlijks terugkerende
vrijwilligersdag "NL doet" in Nederland georganiseerd.
V.V. D.E.E.S. en K.V. Winty hebben zich aangemeld voor
deze dag en hebben op sportpark "de Meren" een groot
aantal uiteenlopende (onderhouds) klusjes!
NL doet is een initiatief van het oranje fonds en wordt onder
andere ondersteund door de postcodeloterij.
Verenigingen die zich aanmelden voor "NL doet" krijgen een
financiële bijdrage voor aankoop van materialen die tijdens
deze vrijwilligersdag gebruikt worden.
Het doel van NL doet is het stimuleren van vrijwilligerswerk.
Deze dag wordt elk jaar landelijk georganiseerd en is
nationaal. Met het organiseren van deze dag hopen de
organisatoren dat er weer meer aandacht komt voor
vrijwilligerswerk.
We starten op zaterdag 10 maart 2018 om 09.30 uur.

Kom kijken naar “Meiden achter het Behang” De carnaval is
voorbij en iedereen neemt het dagelijkse ritme weer op.
Maar niet getreurd, want toneelvereniging
“de Vriendenkring” heeft 4 avonden voor jullie gereserveerd
staan, zodat je weer een avondje plezier kunt beleven.
De komedie “Meiden achter het behang” wordt op 16, 17,
23 en 24 maart in de MFA de Rosdoek gespeeld telkens om
20.00 uur. Voorheen konden de leden van de Rabobank
gebruik maken van de kortingskaarten uit “De Dichterbij”.
Dit zal helaas niet meer mogelijk zijn. De Rabobank heeft
sinds afgelopen jaar de Clubkas-Campagne gestart,
waardoor ze op andere manieren geen sponsoring meer
geven. Hopelijk weerhoudt uw komst naar onze voorstelling
niet.
Meiden achter het Behang, geschreven door M. de Bildt is
een klucht met een flinke dosis humor en hilarische
momenten. Gespeeld door ervaren spelers, maar ook door
welgeteld 3 debutanten van het seizoensstuk. De regie is
evenals vorig jaar in handen van Henk van de Ven.
Benieuwd geworden, reserveer dan snel. Kaarten kosten
€ 8,-p.p., deze zijn te reserveren via telefoonnummer
040-2053711 of per e-mail naar

Aanmelden voor NL doet kan bij Cor Tholen,
E: c.tholen1@upcmail.nl of M: 06-34921198
of Sandra van Gerwen,
E: sandra.van.gerwen@upcmail.nl of
M:06-23602476

reserveren@de-vriendenkring.nl

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!

We hopen op een grote opkomst!
Sportieve groet,

Fam. de Wit
Mevr. N. v.d. Sande
Mevr. I. v.d. Ven

V.V. Dees en K.V. Winty
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Borreltafel Unox
Maggi picknicktafel
Lays Philips blender
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Kosten van deelname

PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE
Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een
driedaagse pelgrimstocht.
Deze keer wandelen we in het gebied tussen Woerden,
Bodegraven en Noorden:
Van 22 tot 24 maart 2018 pelgrimeren we ter bezinning op
onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen
voor het centrale Vastenactieproject in Zambia vooral
gericht op zorg voor aids- en hiv-patiënten.
Onderweg houden we halt voor momenten van bezinning.
En natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan
een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen
mensen. We willen dit jaar als groep lopen. `Er hebben zich
al een aantal mensen gemeld die meer dagen willen
meelopen. We hebben de groep een naam gegeven:
“Zaligheden”.
Wie meer dan één dag mee loopt kan gebruik maken van
de overnachtingsmogelijkheid in Kampeerhoeve Koole.
Je kunt desgewenst zelf ook voor overnachting zorgen.
Sponsoring
De pelgrimstocht is een sponsortocht.
Het is de bedoeling om, naast het lopen van de tocht, ook
geld in te zamelen voor het project. Wij (namens de MOV’s
van de parochie Eersel) hebben daarvoor een actiepagina
bij de Pelgrimstocht van de vastenactie geopend onder de
naam “Zaligheden”.
Je kunt sponsoren via www.vastenactie.nl/ ga naar
kominactie vervolgens naar steuneenpersoonlijkeactie en ga
dan naar “Zaligheden”. Onder aan de pagina vind je Doneer
aan de actie van de MOV’s
Wij verwachten dat, als je meeloopt, je ook probeert één of
meer sponsors te vinden bij familie of vrienden of zelf wat
bij te dragen.
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Voor de kosten van deelname wordt € 15,- per dag in
rekening gebracht. Hierin zijn ook de kosten begrepen van
busvervoer tussen de plaats van aankomst en vertrek zodat
ieder ’s-avonds zijn auto (of openbaar vervoer) weer kan
bereiken.
Wie een lunchpakket wil hebben en/of aan het avondeten
wil deelnemen wordt een bescheiden bedrag in rekening
gebracht.
Voor 3 dagen mee lopen inclusief 4 dagen overnachtingen
in Kampeerhoeve Koole wordt € 200,- in rekening gebracht
(volledig pension).
Zonder overnachting maar wel inclusief lunch en avondeten
is dit € 105,-.
Aanmelding
Ieder die mee wil lopen kan zich persoonlijk opgeven bij de
vastenactie.
www.vastenactie.nl/evenementen/pelgrimstocht2018.
Hier zijn ook de arrangementen en de kosten daarvan te
vinden. Je kunt je ook opgeven via de groep bij Arnold Becx
Het Groen 50 5511 AE Knegsel. 0402051564 0621652935
of Toon van de Ven, Stevert 5 Steensel telefoon
0497516614.
Ook als je je rechtstreeks opgeeft is het verstandig dit bij
de groep te melden; mogelijk kunnen we dan carpooling
regelen.
Graag ook je gegevens vermelden als telefoonnummer en
emailadres, welke dagen je wilt lopen en of je bereid bent
anderen met je te laten meerijden.
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LEDEN VAN DE VvW

OERVOEDING DOOR ANNE-MARIE SEGERS

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.

VvW organiseert donderdag 22 februari: Oervoeding
voor een optimale gezondheid door
Anne-Marie Segers
Mfa de Rosdoek aanvang 20.00 uur.

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
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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.
Het bestuur van VvW

ALLEMAAL BEDANKT
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven tijdens zijn ziekte en afscheid van onze Jos.
Hartverwarmend waren de vele kaarten, woorden, bloemen,
foto's, film enz.
Speciaal woord van dank aan onze straatveger, waar een
KLEIN dorp GROOT in kan zijn!
Allen bedankt, wij hebben er hele mooie herinneringen aan
over gehouden.
Door, Maud en Han, Piet.

25-02-2018
Dire Straits Tribute Band BOOM, LIKE THAT
Locatie: Vessem
Optreden van The Dire Straits Tribute Band BOOM.
D’n Boogerd, aanvang 14.30 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur
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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!

WINTELRE
Nieuws Bond voor Ouderen.
Bij de ONS van februari is een formulier meegestuurd, wat
wellicht niet echt duidelijk was voor veel mensen. Het gaat
hierbij om de afschaffing van de Wet Hillen. Deze wet
regelde, dat het zgn. “eigenwoningforfait” niet bij het
belastbaar inkomen werd geteld. Door de intrekking van de
wet gaan mensen, die hun hypotheek bijna of geheel
hebben afgelost dus veel meer belasting betalen, terwijl
ze geen aftrekpost meer hebben voor hun hypotheekrente.
Dit treft vooral de ouderen. Door het formulier in te vullen
en te ondertekenen kunnen de belangenverenigingen (KBO,
ANBO, PVGE, enz.) bij voldoende handtekeningen een
raadgevende referendum afdwingen om alsnog de Wet
Hillen te handhaven. Hiervoor zijn 300.000 handtekeningen
nodig, die voor 8 maart a.s. binnen moeten zijn bij de
Kiesraad, Postbus 2700, 6401 DE Heerlen. KBO-Brabant
vraagt hiervoor ieders steun om deze actie te doen slagen
en verdere lastenverzwaring voor ouderen te voorkomen.

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.

AFVALKALENDER

20 febr. PMD GFT afval

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.
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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6 mrt. PMD GFT en Restafval
20 mrt. PMD GFT afval
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Agenda
21

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

13 april:
14 april
23
20/22 april

MEI

12
17
22

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

4 t/m 8
9
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29
t/m
1 juli

Vakantie Zonnebloem
Concert BZB ism Fanfare/Drumband
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.

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

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

FEBRUARI

Vergadering Dorpsraad

MAART

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

APRIL

Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Vergadering Dorpsraad
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
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JUNI
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OUD PAPIER HIER…
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 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 ophale
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00

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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