47e jaargang nr. 18, week 37 (15 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Peutergym
 Streetwise 2018
 Uitslag enveloppenstand kermis
De volgende uitgave (nr. 19) verschijnt
in week 39 (29 september)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 20 sept. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 21 sept. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 15 en 16 SEPTEMBER

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

Zondag 9.30 uur

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)
Harrie Das (mnd)
Overleden leden van het gilde
Wil Kerkhofs

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: Sjan van der Heijden T. 2052007

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

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

MISINTENTIES 22 en 23 SEPTEMBER

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

Zondag 9.30 uur
Broer v. Gerwen
Piet v.d. Ven
Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)

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

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

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.

MEDEDELINGEN:
In onze parochie is op 78-jarige leeftijd overleden Wil
Kerkhofs, echtgenoot van Nelly Kerkhofs - v. d. Sande.
Wil woonde in de Akkerweg op nr. 16.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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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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Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene gymt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen aan de peutergym.

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
*uw peuter lekker kan bewegen?
*uw peuter contact heeft met andere kinderen?
*uw peuter een activiteit met u samendoet?

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 17 september a.s.
een mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl
We hopen veel peuters en ouders te mogen begroeten!

Vindt u het prettig als
*u kennismaakt met bewegingsspelletjes voor
peuters?
*u handvatten krijgt aangeboden voor
bewegingsactiviteiten voor uw peuter?

COOL MOVES VOLLEY (CMV
VESSEM)

Kom dan naar onze

PEUTERGYM
op vrijdag 28 september
tijd: van 9.00-10.00uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze dinsdag
peutergym. Deze activiteit wordt begeleid door Linda
Vrijsen, leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. Alle
peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, beweeglijk uurtje. Aansluitend is er
een koffiemoment gepland.

Dat zegt het eigenlijk al:
Het is COOL, je maakt veel MOVES, en je
leert VOLLEYballen!
Als jij al een beetje kunt vangen en gooien,
kun je dus meteen mee komen doen.
We hebben bij onze groep mini’s (6-12 jaar) plaats voor
nieuwe enthousiaste jongens en meisjes.
Maar ook voor kinderen van 12-15 jaar hebben we plaats in
onze gemengde trainingsgroep van jongens en meisjes
B-jeugd. Kom 4 keer gratis op proef meetrainen.
De mini’s (6-12) trainen op donderdag van
15.45-17.00 uur.
De B-jeugd (12-15) jaar traint op donderdag van
17.00-18.30 uur.
Heb je nog vragen, bel Reina 06-10611142 of Jolanda 0618711692 of mail met bestuur.vcvessem@gmail.com

Terwijl de kinderen vrij spelen kunt u met eventuele
vragen of opmerkingen dan ook bij juf Linda terecht.
’t Blaaike nr. 18 15 sept. 2018

4

’t Blaaike nr. 18 15 sept. 2018

5

VACATURES BIJ COOP THOLEN
Voor ons team zijn we vanwege de flinke groei van jouw
Coop supermarkt, op zoek naar enthousiaste
scholieren/studenten (leeftijd vanaf 15 jaar) die flexibel
beschikbaar zijn, in de avonden 17u. t/m 20u. en op de
zaterdagen en zondagen.
Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk?
Dan komen we graag met je in contact!
Laat je gegevens achter in de winkel, of reageer online via
www.coop.nl
Vragen? Bel 040-2052867 of loop gerust even binnen en
vraag naar Ron.

LEDEN VAN DE VvW
Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur. De
buurt van Toos heeft een mooi programma in elkaar gezet.
Zoals gebruikelijk beginnen we dit jaar met de
jaarvergadering. Deze vergadering is 18 september a.s. in
de Rosdoek aanvang 19.30 uur.
Jullie hebben allemaal het nieuwe programmaboekje
ontvangen en een opgave brief. Neem deze brief ingevuld
mee naar de vergadering en als je niet kunt komen geef
hem dan af bij een van de bestuursleden voor de
vergadering.
Willen degene die geen machtiging hebben ingeleverd de
contributie ad € 25,- voor de vergadering overmaken op
reknr. NL89RABO0107122634.
Als er dames zijn die geen lid zijn van onze vereniging en
graag kennis willen maken met de VvW zijn van harte
uitgenodigd op onze vergadering.

MEDEDELING PAROCHIEBESTUUR
ST. WILLIBRORDUS EERSEL
Op 25 september 2018 zal een informatiebijeenkomst
worden gehouden in het gemeenschapshuis te Knegsel,
aanvang 19.30 uur, waarin het parochiebestuur de leden
van de contactengroepen als ook aan belangstellende
vrijwilligers informatie zal geven over de huidige stand van
zaken in de gefuseerde parochie.
In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan
de orde.
 Kennismaking met nieuwe mensen binnen de
pastorale en bestuurlijke organisatie.
 De nieuwe organisatiestructuur.
 Stand van zaken met betrekking tot de financiën.
 De nieuwe Website.
 Nadere ontwikkelingen en processen.
 Rondvraag.
U bent van harte uitgenodigd.
Het Parochiebestuur.

BESTE MENSEN
Ik wil jullie bedanken voor het bezoek, kaarten en bloemen
in het verblijf in Rotterdam en thuis. Zoveel mensen attent
en op bezoek, geweldig allemaal!
Bedankt,
Corrie Wilting

Het bestuur.
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GILDE NIEUWS – OUD IJZER

HELP

Op zaterdag 22 september 2018 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het gilde van Onze lieve Vrouw en de
Heilige Willibrordus. Wij beginnen om 09:00 uur met het
rijden van de rondes. Heb je grotere stukken die je niet aan
de weg kunt leggen en die je mee wilt geven laat het dan
even weten op het nummer 06-42569215
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezers en autobanden mee
te geven, deze kan men gratis afleven bij de milieustraat in
Eersel.
Ook bij de container die aan de Oostelbeersedijk staat
horen bovenstaande spullen niet thuis.
Accu’s kunnen wel ingeleverd worden.
Het gilde dankt u nu al voor uw medewerking.

GEVONDEN

GENEZEN!

Geef aan de collectant tijdens de Nierstichting
collecte

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 16 tot en met 22
september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de
Nierstichting. Ook in Wintelre gaan veel enthousiaste
collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om onze droom
voor nierpatiënten - nierziekten kunnen genezen - te
realiseren. En dat is hard nodig, jaarlijks overlijdt 1 op de 6
dialysepatënten.
"Dit jaar is de Nierstichting 50 jaar actief. En in die tijd
hebben we heel wat dromen kunnen realiseren. Door te
durven en te doen. Zo hebben we dialyse bereikbaar
gemaakt voor iedereen, is thuisdialyse mogelijk geworden
en ontwikkelen we nu de draagbare kunstnier".
Maar nog steeds is er die harde werkelijkheid. Dialyseren is
loodzwaar. Jaarlijks overlijden 1.000 dialysepatiënten.
"Onze ultieme droom is dat we
NIERZIEKTEN KUNNEN GENEZEN.
En dat gaat ons lukken, mede dankzij de inkomsten uit de
collecte".
Ontvang de collectant hartelijk en geef gul, uw bijdrage is
van groot belang.

Een dameshorloge, op zondagochtend 2 september.
Inlichtingen tel: 040-8481728.

BEDANKT
We willen iedereen bedanken voor alle kaarten en verdere
steun en medeleven bij het overlijden van Wil en
“onze vadder”.
Speciaal dank aan het AED-team, de fanfare-drumband
voor het verzorgen van de onvergetelijke indrukwekkende
muziek tijdens de dienst en de buurt voor alle hulp rondom
de uitvaart.
We kijken er met een dankbaar gevoel op terug.

Coördinator voor Wintelre,
Tonnie v. Gestel

TE KOOP
TV meubel twee kasten salon tafel alles in goede staat.
Inlichtingen: 0628359313

Nelly, Stan, Jan-Wim en Anne-Marie
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WAT WORDT DE NAAM VAN HET HOTEL!!!

Wij zijn op zoek naar TWEE mooie, orginele
namen voor het HOTEL en RESTAURANT.
Heeft u een leuk idee stuur het naar:

Ronnydejong1@gmail.com
En maak kans op een diner +
overnachting +ontbijt

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september organiseren we
een gezellige herfst plantjesmarkt.
Volop perkplanten, terrasplanten, bolchrysanten en nog
veel meer, bij de entree van uw Coop verkrijgbaar.
Beleef het najaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!
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VACATURE BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS DE ROSDOEK
Gemeenschapshuis de Rosdoek is op zoek naar een
parttime beheerder voor aanvulling van het team. Wij
streven naar een team van 4 beheerders die samen de zorg
dragen voor de dagelijkse werkzaamheden, bestaande uit
het draaien van bardiensten, onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden, etc. verder is iedere
beheerder primair het aanspreekpunt voor onze gebruikers
en medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer.
Wij vinden het belangrijk dat de beheerder een prettige
sfeer creëert voor de verenigingen en andere
gebruikers, bezoekers, basisschoolkinderen en
kinderopvang.
Functie eisen:
representatief
organisatietalent
handig en weet van aanpakken
communicatief ingesteld
leidinggevende kwaliteiten
affiniteit met Horeca, Horeca-ervaring is een pré
bereidheid tot onregelmatige diensten (weekend / avond)
Aanbod
Wij bieden een parttimefunctie van ongeveer 20 uur per
week. Het definitieve aantal uren alsmede de
inroostering geschiedt in onderling overleg. Het salaris is
afgestemd op de gestelde functie-eisen en
ervaring in soortgelijke functies.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie
uiterlijk 28 september aanstaande sturen naar:
Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10,
5513 AP Wintelre of via e-mail: vacature@rosdoek.nl
Indien u aanvullende informatie wenst, kunt U contact
opnemen met Jan Heuveling (tel 040-2052151)
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LECOBA SUPERHOOFDPRIJS KERMIS
Op de kermis in Wintelre heeft dinsdagavond bij de
enveloppenwagen van Stichting Jeugdbelangen en de
Zonnebloem de trekking plaatsgevonden van de
superhoofdprijs, geschonken door Lecoba.
Dit jaar is de prijs een compressor. We bedanken Lecoba
voor het schenken van deze prachtige prijs.
Het winnende lotnummer is: 177 groen. De prijswinnaar
heeft tot 1 december de gelegenheid om de prijs
op te halen, daarna is het reserve lotnummer geldig
(801 Blauw).
Men kan contact opnemen met
Jolanda van der Velden, tel: 040-2053983.
We willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor
het steunen.
Stichting jeugdbelangen en Zonnebloem Wintelre

OKTOBERFEST GILDE

CADEAUKAARTEN BIJ COOP THOLEN.
We krijgen regelmatig de vraag of we ook
cadeaukaarten/bonnen verkopen. Dat doen we zeer zeker.
U kunt kiezen uit diverse giftcards zoals bijv.:
Itunes, weekendje weg, sauna, beauty, fashioncheque,
Mediamarkt, Hema, Bladcadeau, Bijenkorf, VVV, Wehkamp,
bioscoop enz.
U maakt de keuze uit de molen, wij activeren vervolgens de
giftcard aan de kassa met het gewenste bedrag, dit is al
mogelijk vanaf 5 euro.

Na een geslaagd oktoberfest vorig jaar organiseert de Gilde
Wintelre voor de 2e keer een Oktoberfest
Artiesten de feest band De Power Buam en de kleinste DJ
Van Europa Timmie Tirol.
Kaarten € 10 met 2 consumptiebonnen en aan kassa € 10
bij verkoop punten.

Café den Babbel
Oers Gezellig
Cafetaria de Smickel Vessem
Of bestellen via 06-53431737 en 06-53166497

Dus ook voor al uw cadeaubonnen, even naar...... de Coop.
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STREETWISE 2018
BS de Disselboom wil ook dit schooljaar het Brabants
Verkeersveiligheidslabel behouden. Dit label is een
uitdrukking van kwaliteit in verkeerseducatie, zowel in
theorie als praktijk. De gemeente Eersel stimuleert scholen
om bovengenoemd label te behalen en te behouden.
In het kader hiervan komt in de ochtend op donderdag 4
oktober a.s. ANWB Streetwise op onze school. Streetwise
is een spannend verkeersprogramma dat alle kinderen van
de basisschool leert door het oefenen van praktijksituaties
beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
In Toet Toet leren de kinderen van groep 1 en 2
verkeersgeluiden herkennen en ze oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en Klik leren de kinderen van groep 3 en 4
het veilig oversteken. Het belang van het dragen van de
gordel en het gebruik van een autostoel in de auto wordt
geoefend met een elektroauto.
Hallo Auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de
remweg van een auto en de invloed van de reactiesnelheid
op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mogen zelf
remmen. Ook het belang van het dragen van een gordel
komt in deze aan bod.
Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8
in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over
een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres
met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen
voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.
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De omwonenden zullen zo spoedig mogelijk na de
zomervakantie geïnformeerd worden omtrent een kleine
verkeersaanpassing, namelijk een tijdelijke afsluiting van
een klein gedeelte van de Akkerweg.
Al met al zal deze Streetwise-ochtend, samen met de
omgeving en u als bewoner, bijdragen aan een opvoeding
tot een zo veilig mogelijk weggedrag van onze kinderen en
kleinkinderen.
Basisschool de Disselboom
De verkeerscommissie

BILJARTERS GEZOCHT
Biljartvereniging BJC Wintelre heeft nog plaats voor
geïnteresseerde biljarters.
Er wordt s ’middags gespeeld zowel onderling op
maandagmiddag in café “D’n Babbel” en op donderdag
middag in teamverband in de bond van de BKRB tegen
diverse teams uit de Kempen.
Heeft U belangstelling of vragen neem dan contact op met
Ad van Aken tel. 2051925.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. T. v.d. Sande

Online vakantie fotoboek maken
t.w.v. € 50,- Lays chips

Dhr. P. Smetsers

Rondleiding, diner en
hotelovernachting bij de Hertog
Jan bierbrouwerij in Arcen

Mevr. W. de Vooght

Tipitent Unox/Blue Band
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WINTELRE
Zoals al wel bekend is organiseren we op woensdag 19
september een luxueuze brunch in MFA De Rosdoek voor
alle ouderen uit Wintelre. Er zijn nog steeds plaatsen
beschikbaar voor dit mooie gebeuren. Wees er dus snel bij,
want we willen zoveel mogelijk mensen kunnen
verwelkomen.
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
KBO-Wintelre 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
Helaas is op dinsdag 28 augustus de extra lange tocht
vanwege het overlijden van ons lid Wil Kerkhofs niet
kunnen doorgaan.
Deze tocht staat nu gepland voor dinsdag 25 september
a.s. Het vertrek is dan al om 9.30 uur voorzien, omdat we
een mooie route willen rijden. Men dient daarom wel te
zorgen voor eigen lunchpakketje.

wintelreenaar” Hennie de Haas zeer welkom zijn. Hij heeft
het bedrijf een aantal jaren geleden overgenomen en
daarna het verder uitgebreid met verschillende nieuwe
technologieën Hij zal ook de rondleiding door het bedrijf
voor ons verzorgen.
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.
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 de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

COLLECTE HANDICAPNL
Fonds verstandelijk
gehandicapten en
Revalidatiefonds zijn
samengegaan in
HandicapNL
In de week van 24 tot en met 29 september komen de
collectanten bij u langs voor een vrijwillige bijdrage.
Draagt u HandicapNL een warm hart toe?
Bij voorbaat dank,

Coördinator HandicapNL
Jet Kwinten.

We brengen deze dag een bezoek aan Hoppenbrouwers
Techniek BV in Udenhout, waar we op uitnodiging van” oud’t Blaaike nr. 18 15 sept. 2018
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GEVONDEN

14

Bril in Pastoor vd Heijdenstraat
Op te halen op Engelenburg 12
Wintelre

21
23
26
28

VERLOREN
Op dinsdag 4 sept. met Wintelre kermis ben ik mijn
fietssleutel kwijtgeraakt op het kermisterrein.
Als je hem gevonden hebt bel mij
Doortje v.d. Sande
Slikdijk 3
0402053270

Agenda
SEPTEMBER
16
21
22
24
24
25
26
27
29

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
Bierfeest bij het Gilde
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OKTOBER

Cocktail- Bierproeverij Hoeve
de Nachtegaal
Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Brabaret avond bij D’n Babbel
Herfstwandeling

NOVEMBER

3
16
17
18
21

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

14
20
29

Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

23 maart
5 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
7 en 8 december

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Dickens festijn

DECEMBER

2019
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2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

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

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
28 september
30 november

26 oktober
21 december

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

AFVALKALENDER
18 sept.

PMD GFT-en Restafval

2 okt.

PMD GFT-afval
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