47e jaargang nr. 17, week 35 (1 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Relatieconcert op vliegbasis Eindhoven
 Uitnodiging gespreksavonden
 Appelplukdagen Philips fruittuin
De volgende uitgave (nr. 18) verschijnt
in week 35 (15 september)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 6 sept. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 24 sept. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Vrijdag 14.00 uur H. mis uit dankbaarheid b.g.v. het
gouden huwelijksfeest van Jan en Ell Heuveling - Verhoeven
[Gemengd koor]

MISINTENTIES 1 en 2 SEPTEMBER
Zondag 9.30 uur

MEDEDELINGEN

Betsy v. Loon - Heijmans [jgt]
Jan v.d. Ven [mnd]
Harrie Das [namens biljartclub " Kempkeshof "]
Wil Kerkhofs

Op zondag 9 september vieren we de Nationale Ziekendag.
Er is dan extra aandacht voor de zieken.

Maandag, dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag 13.30 uur Gezongen huwelijksviering bruidspaar
Paul Smetsers en Marieke v. Hest [eigen muziek]

Pastoor Verschure is van 6 t/m 11 september afwezig.
Indien nodig neemt pastoor v. Lamoen waar en is te
bereiken op tel.nr. 0497 - 512235.
We wensen pastoor Verschure een paar mooie en
ontspannen dagen.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

MISINTENTIES 8 en 9 SEPTEMBER
DEES 1 – VESSEM 1
Zondag 9.30 uur [Gemengd koor]

Op zondagmiddag 2 september speelt het vaandel team van
DEES haar eerste bekerwedstrijd thuis tegen VESSEM. De
wedstrijd op sportpark “De Meren” begint om 14.30 uur.

Jan en Marian Cremers
Cato v. Ham
Arnold Bartholomeus [mnd]
Louis v. Loon [mnd]
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Mien Lunenburg - v. Delst [mnd]
Gerrie v. Hest - Schellekens
Voor de zieken [i. v. m. Nationale Ziekendag]
Wil Kerkhofs

Een week later op zondag 9 september speelt DEES 1 op
sportpark De Herdgang in Eindhoven tegen de amateurs
van PSV-1. Deze wedstrijd begint eveneens om 14.30 uur.
Op zondag 16 september speelt DEES 1 tenslotte haar
derde bekerwedstrijd uit tegen Audacia 1. Aanvang 14.30
uur.

Maandag 9.00 uur H. mis voor de leden en overleden leden
van het gilde i.v.m. Teerdag [Gemengd koor]
Dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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Tot ziens bij een van bovengenoemde wedstrijden.
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):
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.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
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.
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Nu beginnen met goede voornemens
Meld je aan
Cursussen Reanimatie en AED bediening
Omdat een AED op zich niet levensreddend is
organiseert

EHBO vereniging Vessem, Wintelre en
Knegsel
weer een 4-tal
cursussen voor de reanimatie en het bedienen van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.
En staan gepland voor:

21-09, Wintelre vrijdag ochtend.
Van 9.00 tot 12.00 uur
24-09, Vessem maandag avond.
Van 19.00 tot 22.00 uur
26-09, Knegsel woensdag ochtend.
Van 9.00 tot 12.00 uur
27-09, Wintelre donderdag avond.
Van 19.00 tot 22.00 uur

Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten. De kosten voor de cursus zijn 15.00
euro. Het maximale aantal personen per cursus is 10.
AANMELDING KAN VIA DE SITE VAN DE EHBO
VERENIGING:
“http://www.ehbovessem.nl/node/25”
Graag vooraf betalen onder vermelding van je naam en de
datum van de cursus. De betaling gaat via de EHBO Vessem
naar bankrekening nr. NL20 RABO 0126 1020 23
Bij onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd, de
cursisten zo spoedig mogelijk geïnformeerd en het
cursusgeld teruggestort.
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BERICHT VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN
DE VERSCHILLENDE WERKGROEPEN IN
KERKDORP WINTELRE
Het kerkbestuur van de R.K.-parochie St. Willibrordus willen
jullie allemaal uitnodigen voor een belangrijke
informatieavond waar alle kerkdorpen met hun vrijwilligers
aanwezig zullen zijn.
Deze wordt gehouden op 25 september 2018 om 19.30 uur.
De locatie is nog niet bekend maar wij komen hier uiteraard
nog op terug. Zet deze datum alvast in uw agenda.
Bij voorbaat dank,
Namens uw contactpersoon, Riny Reniers

DE GERARDUSKALEDER:
ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!
De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: “elke dag een beetje Spirit!”. Op de achterkant
staan afwisselende moppen, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De
kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en
informatie op de achterkant geven u aan het begin van de
dag een positief gevoel.
Kosten kalender: € 7,25
De ST. GERARDUS Kalenders afhalen of bestelen bij.
W. v.d. Sande.
Kuilenhurk 16 a
Vessem.
TEL.0497-592124
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DONATEURS ACTIE FANFARE DRUMBAND
De fanfare en drumband van
Wintelre is vaak present bij
evenementen en gebeurtenissen
in ons dorp. Of het nu een
gouden bruiloft is, intocht
Sinterklaas, opening van de
kermis, optocht en
kinderoptocht met carnaval, huldiging jubilarissen, Dickens
feesten, avondvierdaagse, feest op de basisschool,
huldiging kampioenen etc. etc. de fanfare en drumband zijn
present.
Om onze vereniging in stand te houden hebben we ook dit
jaar uw steun weer hard nodig.
Onze bestuursleden en leden zullen binnenkort weer bij u
langs komen voor de jaarlijkse donateurs actie. Ook wordt
de jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van de fanfare weer
bij u opgehaald. Mocht u nog geen lid zijn van de vrienden
van de Fanfare – Drumband en wel interesse hebben om
lid te worden dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris Jeroen van der Heijden tel. 2051123 hij
informeert u graag over deze vriendenclub.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en danken u
alvast voor uw bijdrage.
Bestuur Fanfare – Drumband St. Willibrordus

HET BILJART SEIZOEN GAAT WEER
BEGINNEN!
Zorg dus dat je spullen in orde zijn.
Zo niet, bel “de beste keus” voor een afspraak:
Frans Lunenburg 06-13800937
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ENVELOPPENKRAAM OP DE KERMIS
Zoals ieder jaar zullen De Zonnebloem en Stichting
Jeugdbelangen/Jong Nederland aanwezig zijn op de kermis
om enveloppen te verkopen.
Ook dit jaar hebben we weer de
LECOBA SUPERHOOFDPRIJS
die geschonken wordt door Lecoba.
De trekking hiervan is om dinsdag 4 september om 21.00
uur.
De opbrengst zal door De Zonnebloem besteed worden aan
hun vaste activiteiten en Stichting Jeugdbelangen/Jong
Nederland zal het geld besteden aan het onderhoud van het
jeugdhuis.
De kermis wordt geopend op zaterdag 1 september door de
fanfare drumband om 19.00 uur.
U bent van harte welkom op de kermis en we hopen dat u
ons komt steunen.
Alvast bedankt.
De Zonnebloem en Stichting Jeugdbelangen/Jong Nederland

RELATIECONCERT OP VLIEGBASIS
EINDHOVEN
Op woensdag 12 september organiseert vliegbasis
Eindhoven een gratis concert voor haar omwonenden.
Tijdens deze avond wordt u door het orkest van de
Koninklijke Luchtmacht mee op reis genomen naar onze
oefen- en uitzendgebieden. In het nieuwe muzikale thema
‘MISSIONS’ bezorgen de vakmusici en zangsolisten u een
onvergetelijke muzikale reis.
In een hangaar wordt u verwelkomt met koffie en thee,
terwijl u ondertussen kunt genieten van de aanwezige
vliegtuigen.
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In de aangrenzende hangaar start het concert om 20:00
uur. Halverwege de avond is er een korte pauze. De dirigent
zal omstreeks 22:15 uur het slot aankondigen.
Online aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht
niet te lang met uw aanmelding. Aanmelden kan tot vrijdag
7 september 2018. Toegang is gratis.
Iedere bezoeker dient zich afzonderlijk aan te melden op:
www.werkenbijdefensie.nl/concert2018
‘MISSIONS’
Tijdens ‘MISSIONS’ nemen de 41 blazers en de 7-koppige
ritmesectie u mee op een muzikale reis. Met als resultaat:
soulvolle, symfonische popmuziek met een krachtige groove
en een herkenbare beat. Stap in en reis met ons mee naar
Amerika, Scandinavië, de Caraïben, Afrika, het Midden
Oosten, enzovoorts.
Onze missie
Vanaf vliegbasis Eindhoven worden militairen ingezet voor
wereldwijd militair luchttransport en humanitaire missies.
Zo bevoorraden we onze collega’s in missiegebieden zoals
Mali en het Midden-Oosten en voorzien we andere
vliegtuigen in de lucht van brandstof. Een goed voorbeeld
van onze militaire inzet is de humanitaire hulp die vliegbasis
Eindhoven bood aan Sint-Maarten na orkaan Irma. Naast
vliegen en het onderhouden van vliegtuigen, zorgen we er
ook voor dat de luchthaven 17 uur per dag, 7 dagen per
week is geopend voor vliegverkeer. Niet alleen voor onszelf,
maar ook voor de reizigers van Eindhoven Airport.
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NIEUWS UIT ATELIER MOSTHEUVEL 12

Cursusseizoen 2018/2019

Persoonlijke Coaching
Afgelopen juni heb ik mijn opleiding tot kunstzinnig
dynamisch coach, aan de Kleine Tiki in Breda, afgerond.
Een superleuke manier van coachen waarbij ik naast
observatie en gesprek werk met ontspanningsoefeningen,
visualisaties, beeldende opdrachten zoals tekenen,
schilderen, boetseren, spel, lichaamswerk en voorwerpen.
Heel erg fijn voor kinderen, mijn specialisatie is kinderen,
maar ook heel fijn voor jongeren en volwassenen. We
hebben allemaal een innerlijk kind in ons dat gehoord en
gezien wil worden.
Het fijne aan deze manier van werken vind ik, is dat er een
appel wordt gedaan op het onderbewuste. Daar liggen vaak
antwoorden verborgen, waar je via het gangbare gesprek
niet bij kunt komen. Wanneer een kind b.v. zichzelf tekent
in een bepaalde situatie, geeft mij dat veel meer informatie
dan wanneer ik het kind enkel vraag mij iets te vertellen
over zichzelf in die ene situatie.

Nieuwe cursus:

We gaan het gesprek wel aan, maar altijd n.a.v., in dit
geval, de tekening.
Als je op zoek bent naar handvatten voor jezelf en/ of voor
je kind omdat je tegen bepaalde moeilijkheden aanloopt in
de opvoeding, op school of in het dagelijks leven, neem dan
gerust eens contact met mij op of kijk even op mijn
website: http://www.coachingantoinette.nl
Hierop vind je meer informatie over wat, hoe en wanneer
persoonlijke coaching.
Ook als je twijfelt, ben je bij mij van harte welkom eens
kennis te maken.
Ik help je graag op weg zodat ook jij kan staan in jouw
eigen stralende kracht!
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Cursus Persoonlijke Ontwikkeling
Voor wie de stap naar een persoonlijk coaching traject,
waarbij 1 op 1 gewerkt wordt, te groot vindt, is dit een hele
leuke cursus om op een creatieve manier toch aan jezelf te
werken.
Aantal lessen: 10, met als startdatum dinsdagochtend 11
september 2018, opgeven z.s.m.
Data: 11/9, 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/01,
22/01 en 5/02
Tijd: 9.15 - 12.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Investering: € 242,-, inclusief gebruik materialen en
koffie/thee met iets lekkers.
Minimaal aantal cursisten is vier, maximaal aantal is tien.
Inhoud:
De cursus is opgezet aan de hand van zes thema's uit de
handenmeditatie (Roeland Frank Hoefsloot).
1: Ik ben oké, 2: Ik wijs niet naar een ander, 3: Ik ben de
stuurman/ stuurvrouw, 4: Ik ben trouw aan mijzelf,
5: Ik geniet van het kleine, 6: Schenken en ontvangen.
Doel van de cursus is om naast het vinden van rust, jezelf
beter te leren kennen en te waarderen. Je staat stil bij wat
jij nu werkelijk wilt en verlangt, bij wat jij nodig hebt. Maar
ook bij wat jij te bieden hebt.
Het volgen van deze cursus zal je helpen meer in je kracht
te kunnen gaan staan.
Alle thema's werken we beeldend uit waarbij ik ter inleiding
graag gebruik maak van ontspanningsoefeningen en
visualisaties waarbij de rijke bron van het onderbewuste
wordt aangesproken. De ene les zullen we meer tekenen/
schilderen, de andere meer boetseren. Gedurende de
cursus komen er verschillende technieken aan bod.
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Alles wat gemaakt wordt, wordt in tweetallen of in de kring
besproken.
Wanneer blijkt dat je meer coaching nodig hebt, kan je
tussen de lessen door altijd een afspraak met mij maken.
Als cursist krijg je korting op het normale tarief.

Tijd: 13.30 - 15.30 uur, iedere dinsdagmiddag behalve in
de schoolvakanties.
Investering: € 73,- (5 lessen), € 133,- (10 lessen), € 254,(20 lessen), € 382,- (30 lessen).
Exclusief materiaal, inclusief te gebruiken gereedschap.

Keramiekatelier:
Aantal lessen: 5, 10, 20 of 30 met als startdatum woensdag
29 augustus 2018.
Tijd: 9.30 - 11.30 uur, iedere woensdagochtend, behalve in
de schoolvakanties.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur, iedere woensdagavond, behalve in
de schoolvakanties.
Investering: € 73,- (5 lessen), € 133,- (10 lessen), € 254,(20 lessen), € 382,- (30 lessen) + materiaal- en
stookkosten naar gebruik.
Werken met klei werkt rustgevend. De aarde in je handen
maakt dat je zelf ook gaat aarden. Deze cursus geeft je de
mogelijkheid om rust te krijgen zowel in je hoofd als in je
lichaam.
Na ontvangst met koffie en thee start ik de cursus met een
korte meditatie van 5 minuten. Zo komen we tot rust.
Daarna gaan we actief met de klei aan de slag.
De cursus keramiek is zowel geschikt voor beginners als
voor wie al ervaring heeft met het werken met klei. Je krijgt
opdrachten aangeboden die aansluiten bij je niveau.
Beginners leren in deze keramiekcursus de basis voor het
keramisch vormgeven in klei. Verschillende technieken
komen hierbij uitgebreid aan de orde.
Ook wanneer je liever geheel vrij wilt werken aan een idee
dat je misschien al heel lang hebt, ben je natuurlijk van
harte welkom. Onder mijn begeleiding kan je dan werken
aan je droombeeld.

Inhoud Kunstatelier:
In het Kunst atelier kan je tekenen, boetseren/ keramisch
werken en beeldhouwen. Elke 6 weken werk je met een
andere techniek. Zo kan je in 1 cursus kennis maken met
en ervaring opdoen met verschillende materialen en
technieken.
De opzet van het Kunstatelier is flexibel. Dit betekent dat
het gedurende de hele cursus ook mogelijk is te kiezen
voor b.v. maar 1 discipline. Wil je blijven tekenen, geen
probleem. Wil je vooral werken met klei en wil je bv het
tekenen overslaan, ook dan ben je van harte welkom. Vraag
dus gerust naar de mogelijkheden als je twijfelt. Het is ten
slotte een gecombineerd kunst- en beeldhouw atelier.
Inhoud Beeldhouwatelier:
"Ik zag een engel in het marmer en houwde tot ik hem
bevrijdde". Citaat van Michelangelo Buonarroti (1475 1564).
De cursus beeldhouwen is een cursus waarin je vorm kunt
geven aan je creativiteit in zachte steensoorten. Je zult
merken dat je door inspanning en focus tot rust komt.
Werken in steen vraagt om focus. Welke vormen zie je in de
steen? Welke vormen wil je er zelf aan geven/ aan
toevoegen? Ga je intuïtief te werk of planmatig?
Omdat we met zachte steensoorten werken zoals
speksteen, serpentijn en mergelsteen is het proces licht.
Het kost beperkte lichamelijke inspanning en er is snel
resultaat.
Evenals bij de cursus keramiek starten we na de ontvangst
met een korte meditatie van 5 minuten in de kring. Zo
komen we al tot rust voordat we starten met werken in de
steen.

Kunstatelier gecombineerd met het Beeldhouwatelier:
Aantal lessen: 5, 10, 20 of 30 met als startdatum dinsdag
28 augustus 2018.
’t Blaaike nr. 17 1 sept. 2018

12

’t Blaaike nr. 17 1 sept. 2018

13

Op deze manier heb je al gauw een mooie start om plezierig
en geconcentreerd te kunnen werken in de steen naar je
keuze.
Opgeven voor het Keramiek-, Kunst- en Beeldhouwatelier
kan per direct!
En je kan het hele jaar door instromen!
Twijfel je nog, kom dan eens voor een proefles, ook dat is
mogelijk.
Voor alle cursussen geldt dat ervaring niet nodig is/ wel
mag en dat de groepen klein zijn.
Deelnemen aan een van de ateliers betekent wekelijks een
moment voor jezelf waarin je tot rust kan komen. In
materiaal geef je vorm aan gedachten, ideeën of emoties
n.a.v. een opdracht of volgens een eigen plan.
Je ontwikkelt je creativiteit en daarmee ook jezelf. Dit geeft
je nieuwe energie! Ervaring is echt niet nodig, je zult soms
werkelijk versteld staan van wat je allemaal kan!
Kijk gerust eens op mijn websites voor meer informatie of
bel of mail mij of kom gewoon even kijken.
Antoinette Donkers-Dekker
beeldend kunstenaar, docent en persoonlijk coach
Mostheuvel 12, Wintelre
040-2823461
antoinettedonkerdekker@kpnmail.nl
http://www.antoinettedonkers-dekker.com/
http://www.coachingantoinette.nl

UITNODIGING ‘GESPREKSAVONDEN
VOORJAAR 2019 MET THEMA:
‘LEVEN UIT ÉÉN STUK’
In 2019 organiseren we voor het tweede jaar
gesprekavonden. In voorjaar 2019 zullen de
gesprekavonden in Wintelre plaatsvinden. Door met elkaar
in gesprek te gaan over levensvragen kunnen we van
elkaar leren en elkaar inspireren. Wat inspireert je in het
leven? Hoe ervaren we het goede of ervaren we God in ons
leven? Heeft geloof betekenis in ons eigen leven, wanneer
en op welke manier?
Data: donderdag 28 maart, 25 april en 30 mei 2019.
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Parochiecentrum Wintelre
Het thema van deze drie avonden is ‘leven uit één stuk’. In
drie avonden gaan we dit thema verder uitdiepen.
Gespreksavond 1: 28 maart 209
Als uitgangspunt voor deze bijeenkomst nemen we een
filmfragment uit de film ‘De Brug”. De Brug is een
indringende film die het Paasverhaal op een bijzondere
manier illustreert, als een vader en zijn zoon er alles voor
over hebben een treinongeluk te voorkomen. De honderden
treinpassagiers zijn zich er niet eens van bewust dat ze
afsnellen op een openstaande brug, met alle gevolgen van
dien.
Gespreksavond 2: 25 april 2019
Voor de een is god, iets wat ons overstijgt, voor de ander is
God als een vader of moeder, en voor weer een ander de
oerkracht of liefde. Geloven is ook ‘niet weten’ en aan
twijfel verbonden.
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Iedereen zal op een eigen manier geloven en een beeld
hebben van God. Hoe werkt dit godsbeeld door in de manier
waarop we leven?
Aan de hand van een kaartspel gaan we met elkaar in
gesprek over ieders godsbeeld.
Gespreksavond 3: 30 mei 2019
Paus Franciscus verrast ons met menige uitspraak. De paus
brengt in zijn nieuwe encycliek ‘Laudato Si’ de noodzaak
naar voren om zorg te dragen voor onze wereld. Hij schrijft
hierin over de vervuiling van het milieu, de klimaatcrisis, de
zorgen over voldoende schoon water, de teloorgang van de
biodiversiteit en de ontbossing. Hij legt een relatie met de
sociaal–economische ongelijkheid in de wereld en de
aantasting van de kwaliteit van leven Tegenover
onverschilligheid plaatst de paus een globalisering van de
barmhartigheid en de solidariteit. Op deze derde avond
zullen we meer kennisnemen van het standpunt van de
paus en hierover met elkaar in gesprek gaan.
Iedereen is hartelijk welkom!
Wanneer hier belangstelling voor is wilt u dat dan a.u.b.
doorgeven per mail: rondomtoren@parochieeersel.nl

TE KOOP: KAARTJES AVOND VAN DE LACH

TE KOOP: HOEKAPPARTEMENT
Een prachtig BALKON (over gehele breedte
appartement!!!!)
SUPER rustige locatie
Een prachtig hoekappartement met veel lichtinval, een
aparte douche en WC-ruimte, een zeer riante slaapkamer
en een geweldig ruime leefruimte.
Dit incl. met een bergruimte en een garagebox.
Interesse 06-21550892
v.a. €225.000,Ideaal voor iedereen, Ctiycentrum
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Korfbalvereniging Winty organiseert samen met kv Vessem
de Avond van de Lach. Op vrijdag 21 en zaterdag 22
September 2018 komen 5 van de beste tonpraters van
Nederland naar de Gouden Leeuw in Vessem. Voor deze
leuke avond zijn nog kaartjes te koop bij bakkerij Driessen
te Wintelre. De kosten van de kaartjes zijn 12,50 euro per
stuk. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop bij
bakkerij Driessen gaat naar korfbalvereniging Winty.
Tot dan.
Kv Winty
’t Blaaike nr. 17 1 sept. 2018
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KWF
KANKER
BESTRIJDING
samen komen we steeds dichterbij
Geef mij tijd.
Het is weer zover: komende week van maandag 3
september t/m zaterdag 8 september hebben we weer de
landelijke collecte. Wat tijd voor ons betekent beseffen we
pas goed, als het niet meer zo vanzelfsprekend is.
Het moment dat je de diagnose kanker krijgt, bijvoorbeeld.
Dan is vrijwel direct de vraag. Hoeveel tijd heb ik nog? Heb
ik nog tijd om beter te worden?
Ons team van collectanten geven hun tijd om langs de
deuren te gaan. En als wij geld geven voor onderzoek,
geven we tijd aan een kankerpatiënt.
Onze gift maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek
mogelijk.
De dag dat wij kanker kunnen verslaan komt echt
dichterbij!
Ontvang onze collectanten met vriendelijkheid, zij zijn de
ambassadeurs van KWF, zij weten dat de opbrengst van de
collecte het verschil kan maken. Geef gul en laat onze
medemensen die dagelijks vechten tegen deze ziekte niet in
de steek.
Maarten van der Weijden, olympisch zwemkampioen en zelf
oud-leukemiepatiënt, heeft KWF op de kaart gezet. Door
zijn monster-elfstedenzwemtocht kunnen wij niet meer om
KWF heen.
Sjef Hems. Coördinator KWF-Kankerbestrijding afdeling
Wintelre.
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WINTELRE

Op woensdag 19 september a.s. houden we een zeer
uitgebreide brunch in MFA De Rosdoek, waarbij alle
ouderen uit Wintelre welkom zijn. We nemen hiervoor
uitvoerig de tijd om op ons gemak te eten. De brunch zal
bestaan uit een kop soep, een groot assortiment aan broodjes
en beleg. Verder zal er koffie, thee en melk geschonken
worden naar ieders behoefte. Er wordt afgesloten met een
lekker nagerecht. Ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan is
het centrale thema tijdens deze brunch, zodat het voor
iedereen een gezellig samenzijn zal worden.
We starten om tegen 12.00 uur, maar de zaal is al open vanaf
11.30 uur.
De eigen bijdrage voor dit etentje bedraagt € 10,00 per
persoon, welke bij aanmelding dient worden overgemaakt op
rekeningnummer NL 72RABO0158103327 ten name van KBOWintelre met vermelding van “brunch”.
Aanmelden kan tot zaterdag 15 september bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33, of per telefoon: 2052146 of via de mail:
a.fonken8@gmail.com
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van ca.
45 km. door de Kempen en/of de Meierij. We vertrekken om
13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er
gestopt om er iets te drinken. Op de laatste dinsdag van de
maand, rijden we onze zogenaamde lange route. We
vertrekken dan al om 11.00 uur. Maar op dinsdag 28 augustus
hebben we een extra lange tocht en daarom is het vertrek dan
al om 10.00 uur voorzien. We brengen op deze dag een
bezoek aan Hoppenbrouwers Techniek BV in Udenhout,
waarbij we een rondleiding door het bedrijf krijgen
aangeboden. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.
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Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door het
buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in een
aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel bij de
kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom om aan
deze wandelingen deel te nemen.
Op 14 september organiseert KBO-afdeling Duizel een busreis
naar de mooie stad Gent in België. In deze van cultuur
doordrenkte stad is van alles te zien en te beleven. Er zal een
boottocht over de Leie plaatsvinden en ook de inwendige mens
wordt niet vergeten. De kosten voor de dagtocht zijn € 68,00
per persoon; dit is inclusief koffie met gebak, een lunch, de
boottocht, een diner en de busreis.
Vertrek bij de kerk in Duizel om 8.30 uur.
Aanmelden en verdere info: Frans Mollen, tel.: 0497-516291 of
via de mail: kboduizel@gmail.com
Op donderdag 18 oktober brengt KBO-Eersel een bezoek aan
de breifabriek “Marcienne” te Kirchhofen in Duitsland met als
thema “Kerstshow 2018”
Men mikt op minimaal 40 deelnemers, waarvoor de buskosten
dan € 7,00 per persoon bedragen.
Als er minder aanmeldingen zijn gaat deze prijs omhoog.
Vertrektijd is 13.45 uur bij Eikenburg in Eersel en men
verwacht om 19.45 uur weer terug te zijn. Aan het einde van
het bezoek wordt een presentje verloot onder de deelnemers.
Aanmelden kan tot maandag 21 september bij de Eikenburg in
Eersel
Hiervoor moet men een aanmeldingsformulier invullen met
eenmalige machtiging.
Voor verdere informatie kan men terecht bij Paula van Gerwen,
tel.: 06-37403979.
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Op de eerste woensdag van de maand is het op Kempkeshof
om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.45 uur volksdansen
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.

BURGERKONINGSCHIETEN
Op zondag 16 september kan iedere
persoon uit Wintelre, boven de 21 jaar
weer meedoen aan het
burgerkoningschieten bij het gilde.
Uitgezonderd de gildebroeders van
ons gilde.
Er wordt geschoten op een houten vogel en wie het laatste
stukje naar beneden haalt is de nieuwe koning of koningin.
Wie wordt de opvolger van Karel Simons?
Het schieten begint om 14:30 uur en men kan zich
inschrijven vanaf 14:00 uur.
Er zitten geen verplichtingen aan.
Je kan een jaar lang de titel dragen en men krijgt ook nog
een mooi aandenken.
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STICHTING KLEINSCHALIGE AFRIKAANSE
PROJECTEN (kortweg SKAP)
Wat doet deze stichting?
Onze stichting zorgt voor fondsen om samen met de lokale
bevolking en overheid, projecten voor veilig drinkwater op
te zetten.
De lokale bevolking, die eigenaar is van het project en de
exploitatie uitvoert, wordt onderwezen in het belang van
veilig drinkwater, hygiëne en bescherming van hun
waterbron.
Ook als het project is opgeleverd, blijft de stichting in
contact met de lokale bevolking om te bezien of nazorg
nodig is.
Water is de basis van een gezond bestaan en economische
ontwikkeling.
Hoe komt de stichting aan geld?
Op velerlei manier zijn we actief. Er is een club van 100
waar mensen jaarlijks € 100,- doneren, we organiseren
benefietdiners, al dan niet met een veiling, we organiseren
golftoernooien, scholen organiseren sponsorlopen.
Waar mogelijk werken we samen met subsidiegevers, zoals
Wilde Ganzen, The Well Foundation en Impulsis.
We maken gebruik van elkaars expertise om voor de lokale
bevolking de beste oplossing te waarborgen.
Voor de donateurs is dit een extra zekerheid dat het project
voldoet aan de meest strenge eisen van transparantie en
het geld daar komt, waar het bedoeld is.
Stichting Kleinschalige
Afrikaanse Projecten
Nieuwstraat 88
5683 KD Best
information@skap.nl
www.skap.nl
IBAN: NL32 ABNA 0430288492
BIC: ABNANL2A
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BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen bedanken die onze gouden
bruiloft tot een geweldige dag hebben gemaakt. Voor de
vele kaarten en felicitaties. In het bijzonder
meneer Pastoor, het koor en de versiergroep. Ook speciale
dank aan het gilde. Want het was geweldig. En natuurlijk de
buurt voor de feestelijke versieringen. Het was voor ons een
geweldige onvergetelijke dag.
Bedankt.
Fam. van Eeten – van de Ven

APPELPLUKDAGEN PHILIPS FRUITTUIN
Twee jaar geleden zijn we met de mini’s van DEES naar de
Philips Fruittuin geweest om daar Door Eendracht en
Samenspel eigen appels en peren te plukken in de
boomgaard. Zelf je eigen appels en peren plukken is dit jaar
ook weer mogelijk op 8, 15 en 22 september.
Ook op woensdagmiddag 12 en 29 september kun je zelf
appels en peren plukken.
Jong en oud uit Wintelre zijn daar van harte welkom om zelf
fruit te plukken.
Zie verder www.philipsfruittuin.nl

BEDANKT
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die voor ons ons
diamanten huwelijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt.
Speciale dank voor familie, vrienden en kennissen, de
buurt, de siergroep, de fanfare en Pastoor Verschure.
Jan en Jo Wilting-Swaans
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COMPUTERCURSUSSEN STARTEN WEER
IN DUIZEL NAJAAR 2018
Gebruikt u Windows 10?
En bent u op de hoogte van alle nieuwe functies die na elke
update ook op uw PC zijn geïnstalleerd?
Waarschijnlijk niet. Volg dan een computercursus in
Dorpshuis de Smis.
Kijk op www.dorpshuisdesmis.nl onder de tab
‘Computercursussen’ voor uitgebreide informatie.
Dorpshuis de Smis organiseert al vele jaren
computercursussen. Deze cursussen zijn laagdrempelig en
zijn geschikt voor alle leeftijdsgroepen.
Dorpshuis de Smis biedt de volgende cursussen aan:
Windows 10 voor gevorderden
Windows 10 voor beginners
Word en Excel
Digisterker
Voor meer informatie zie bovenstaande website.

BEWEGEN DOOR SPORT EN SPEL
De damesgymclub Wintelre begint het nieuwe seizoen met
een nieuwe ervaren gymlerares in de persoon van
mevrouw Lion Paarhuis uit Veldhoven.
Lion geeft al jaren gymles aan meerdere groepen van
verschillende samenstellingen.
Zij stemt haar lessen af aan de behoeftes van de
deelnemers.
Daar de aanvang van onze gymles is vervroegd naar
18.30 uur hopen wij dat er belangstelling is om geheel
vrijblijvend / gratis eens kennis te komen maken met onze
gymclub.
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Men kan dan ervaren hoe fijn het is om op een
gemoedelijke manier aan de vitaliteit van je lichaam te
werken.
Alle dames zijn welkom.
Iedere woensdagavond
Tijd
18.30 - 19.30 uur
Plaats
De Rosdoek
Bestuur damesgymclub.
P.S. Woensdag 5 september is er geen gym vanwege
sluiting van de Rosdoek

MONUMENTAAL EERSEL

Zondag 9 september, van 13.00 tot 17.00 uur
Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar 'In
Europa', in aansluiting op het Europese Jaar van het
Cultureel Erfgoed.
Ook in gemeente Eersel zijn vele monumenten en ook
Eerselnaren trokken vroeger al Europa in. De handelaren
van Eersel staan bekend als de Haarteuten. Haarteuten
waren handelaren in mensenhaar. Toen Lodewijk XIV van
Frankrijk een pruik begon te dragen, ontstond er een
nieuwe modegril, namelijk het dragen van een pruik. De
Haarteuten maakten daar handig gebruik van. Het lange
haar van de boerendochters werd geknipt en verkocht tot in
Parijs toe.
Deze historie zal op zondagmiddag uitgebeeld worden op de
Markt van Eersel, van 13.00 tot 17.00 uur. Op panelen kunt
lezen over de historie van Eersel. De kiosk wordt
aangekleed met barbierstoel en een waslijn met strengen
haar. Er liggen wat oude kappersbenodigdheden en er staan
pruiken, natuurlijk gemaakt van echt haar.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
TIP Eersel is op zondag 9 september geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
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Agenda

3
16
17
18
21

SEPTEMBER
8
10
16
21
23
24
24
25
26
27
28
29

Viering Nationale Ziekendag
Teerdag Gilde
Burgerkoning(in) schieten bij het gilde
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Informatieavond vrijwilligers kerk
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel
Bierfeest bij het Gilde

21
23
28

Cocktail- Bierproeverij Hoeve
de Nachtegaal
Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
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Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Jaren 60 -70 muziekavond KBO
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Intocht van Sinterklaas
Vergadering Dorpsraad

DECEMBER
14
20

Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

23 maart
5 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
29 december

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
bestaan)

2019

OKTOBER
14

NOVEMBER

2020
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OUD PAPIER HIER…
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

brengen van 9.00 tot 11.00 uur
ophalen
brengen van 9.00 tot 11.00 uur
ophalen
brengen van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
31 augustus
30 november

28 september
21 december

26 oktober

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

AFVALKALENDER
4 sept.

PMD GFT-afval

28 sept.

PMD GFT-en Restafval
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