TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 17 – Week 36 (7 september)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Nationale Ziekendag
* Wie wordt het 100e lid van Winty
* Parochiële samenwerking

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonnie Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 18) verschijnt in week 38 (21 sept.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 13 september om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t
Blaaike heeft dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste
inleverdatum en -tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de
brievenbus van het gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl

2

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 7 EN 8
SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Dit weekend is het Nationale Zonnebloem - dag
Tinus v. Mol [mnd]
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Overleden ouders Swaaans - v. Hout
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders -v.d. Velden [mnd]
Graard v. d. Sande [mnd]
Leden en overleden leden van de Zonnebloem afdeling Wintelre
Maandag 9.30 uur Gezongen H. mis [ gemengd koor ]
i.v.m. het Koningschieten en teerdag voor de leden en overleden
leden van het Gilde van O.L.Vrouw en de H. Willibrordus
Dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 14 EN
15 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Overleden leden van het Gilde van O.L. Vrouw en de H. Willibrordus
Nel v.d. Ven - Liebregts en familie [jgt]
Overleden ouders Bartholomeus - Snelders en Gerrit Swaanen
Betsie Adams - Klessens
Harrie en Emarentia v. Eeten - v.d. Sande en overleden familie
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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MEDEDELINGEN:
In het weekend van 7 en 8 september vieren we de Nationale
Zonnebloem dag
We wensen de gasten en de leiding van de Zonnebloem Wintelre
een gezellig samen zijn.
Op maandag 9 september heeft het gilde haar jaarlijkse teerdag met
Koningschieten, we wensen allen een mooie dag
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

GESLAAGD JUBILEUM JEUGD
We kijken terug op een zeer geslaagd 50-jarig jubileum van Jong
Nederland en stichting Jeugdbelangen.
Op 18 augustus was er voor de kinderen een spelendag met allerlei
workshops. We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen.
Iedereen was erg enthousiast.
Op 24 augustus hebben we een reünie gehouden waar veel oudvrijwilligers genoten hebben van een gezellige avond. Menigeen
heeft gesnuffeld in de oude fotoboeken en oude beelden bekeken.
Allerlei herinneringen zijn gedeeld met elkaar.
We willen iedereen bedanken die deze activiteiten tot een succes
gemaakt hebben. Op naar een volgend jubileum.
Stichting Jeugdbelangen en Jong Nederland
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NIEUWSBRIEF#13

ONDERZOEK NAAR ANIMO VOOR HUUR-, EN KOOPSENIORENWONINGEN WINTELRE
Afgelopen week hebben 60-jarigen in Wintelre een enquêteformulier
ontvangen. Met deze enquête wordt onderzocht wat de voorkeur
heeft bij deze groep inwoners van ons dorp wat betreft de huur- en
koopwoningen in het nieuwe plan Koemeersdijk. We stellen uw
mening zeer op prijs en hopen daarom dat u allen de enquête invult.
Het is van belang dat u de enquête vóór 15 september invult en
deponeert in de brievenbus van het gemeenschapshuis De Rosdoek
(bovenste bus).
Met de uitkomst van de enquête worden de plannen aan de
Koemeersdijk verder uitgewerkt.
STICHTING 4 EN 5 MEI HERDENKING
De ‘Stichting 4 en 5 mei herdenking Eersel’ zorgt jaarlijks voor een
herdenking voor hen die sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties. Ieder dorp van de gemeente Eersel heeft een
afgevaardigde in de stichting. Wintelre wordt momenteel niet
vertegenwoordigd, de vraag is daarom of er gegadigden zijn die
graag namens Wintelre plaats willen nemen in deze stichting. Voor
meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Trees
van Lierop 0497-512201.
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
Vlak voor de zomervakantie hebben we op 27 juni 2013 in
Kempkeshof nog een gezellige filmavond gehad die we samen met
de Heemkundekring en de KBO georganiseerd hadden.
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Ongeveer dertig personen hebben weer genoten een aantal oude
films over Wintelre. Deze films, die op dvd gezet zijn, zijn nog te
bestellen bij Piet Coppelmans van de Heemkundekring.
In het kader van een reportage in het Eindhovens Dagblad over de
bibliotheek van Wintelre heb ik onderzoek verricht naar onze
bevindingen tot op heden. Een veertig tot vijftigtal bezoekers van de
bibliotheek behoort tot de vaste kern. Er zijn de afgelopen tien
maanden, sinds de start van de bibliotheek op 10-10-2012, bijna
vijfhonderd boeken uitgeleend. De meest geleende boeken zijn:
streekromans, detectives/thrillers en boeken over Brabant. De
jongste lezer is dertien jaar, de oudste in de negentig. Alle boeken
staan op de site van Leefbaar Wintelre. Naast het uitlenen van
boeken is er een tijdschriftenomruil gerealiseerd. Er zijn twee mooie
en inspirerende filmavonden georganiseerd. Grote letterboeken,
maar ook luisterboeken zijn inmiddels in het aanbod opgenomen.
We hebben de Raboverenigingsprijs (2e) gewonnen. Knegsel is op
bezoek geweest om te informeren hoe wij destijds begonnen zijn
met het opzetten van de bibliotheek. Kortom de
bibliotheekcommissie en vrijwilligers hebben de afgelopen tien
maanden hard gewerkt en hebben er weer zin in om jullie na de
vakantie met raad en daad terzijde te staan. Veel leesplezier.
De openingstijden van de Bibliotheek Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur en woensdag van 19.00 – 20.30 uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl

MINDER LANTARENPALEN IN WINTELRE
Onder meer vanwege energiebezuinigingen heeft de gemeente in
2011 aan Leefbaar Wintelre gevraagd om mee te denken welke
lantaarnpalen verwijderd zouden kunnen worden.
Zowel Leefbaar Wintelre als de andere Dorpsraden hebben toen
aangegeven hieraan niet te kunnen meewerken daar de divers
regelgevingen die hierbij om de hoek komen kijken en de
beleving van de veiligheid bij het weghalen van verlichting voor
ons niet te overzien is. De gemeente heeft vervolgens door een
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extern bureau laten uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de
complete gemeente. Dit heeft geresulteerd in een conceptnota
waarin wordt aangegeven dat 321 lantaarnpalen kunnen
verdwijnen zonder dat een tekort wordt gedaan aan de eisen die
aan de openbare verlichting worden gesteld. In bijgaande lijst
staat aangegeven welke lantaarnpalen in Wintelre in de conceptnota worden voorgesteld om te verwijderen. Daar wij als Leefbaar
Wintelre niet in staat zijn om alle voor gestelde verwijderingen te
beoordelen vragen wij u om mee te kijken wat dit voor uw
omgeving betekent. Gelieve uw opmerking naar een van de leden
van de verkeerswerkgroep te sturen / door te geven, deze leden
zijn: Karin van Esch, Jan Coppelmans, Jan Heuveling, en Henk
van der Heijden. 15 oktober volgt een commissie vergadering
over dit onderwerp, 18 november vindt bespreking plaats in de
raadsvergadering.
Straatnaam
Biemeren

Soort weg
Paalnr..
Fietspad
31,32,35,40,41,42,43,
45,46,52,55,56,57,59,60,61
Kreiel
ETW II 10,3
Merenweg
ETW I 10,12,13
Mostheuvel
ETW II 16
Oirschotsedijk
ETW II 8,9,27
Oostelbeersedijk Fietspad
Alle lichtmasten
fietspad behalve: 1,7,9,10,12,16,17,25,32,45,47,51
54,56,69,70,72,83,84,87,98,99,117
Straatnaam
Soort weg Paalnr.
Roestenberg
ETW II 2
Rouwven
ETW II 16,11,9,2
Slikdijk
ETW I 9,10,11
Binnen de bebouwde kom
Akkerweg
wandel/fiets

1,1A,1B,2

Leefbaar Wintelre, Tel : 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com , Website: www.wintelre.info
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NIEUWSBRIEF 2
PAROCHIËLE SAMENWERKING AUGUSTUS 2013
Samen op weg naar de nieuwe parochie Eersel
Beste parochianen,
Op 19 augustus 2013 is er weer overleg geweest van de stuurgroep
van de fusie. Dit zijn de afgevaardigden van de besturen van de zes
parochies binnen de gemeente Eersel.
We zijn nu nader ingegaan op de taken die uitgevoerd moeten
worden om de bestuurlijke fusie van de nieuwe parochie Eersel tot
stand te brengen. De volgende punten zijn aan de orde geweest:
De financiën.
Door het pastorale team was al het nodige voorwerk gedaan met
name om bij dit onderdeel ondersteuning te krijgen. De heer Pieter
Castelijns, bekend van het kantoor Castelijns & Swaans, is bereid
gevonden om de penningmeesters te begeleiden en zo het
financiële gedeelte van het fusieproces professioneel en
onafhankelijk te ondersteunen. Het is fijn dat we daarop kunnen
rekenen.
De penningmeesters van de huidige parochies hebben binnenkort
overleg. Zij zullen een meerjarenbegroting opstellen en gaan
hiervoor in overleg, onder begeleiding van de externe financieel
deskundige de heer Castelijns, met de adjunct-econoom van het
bisdom Den Bosch, de heer Van de Molengraft. Zij zullen nagaan
wat op financieel gebied centraal geregeld dient te worden en welke
taken nog decentraal bij de afzonderlijke parochies zullen blijven.

Administratie.
De secretarissen inventariseren momenteel alle taken die in iedere
parochie op dit gebied gedaan worden. We moeten helder krijgen
wie wat doet. De volgende stuurgroep bijeenkomst worden ook de
secretarissen uitgenodigd en wordt een opzet gemaakt voor het
nieuwe secretariaat en de te voeren administratie.
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Binnen het bisdom wordt gewerkt met Navision, een
computerprogramma waarbinnen de hele kerkadministratie evenals
de financiën is opgenomen. Het vereist de nodige deskundigheid om
hiermee om te gaan. Gelukkig zijn er mensen die dit programma
prima beheersen en ons ondersteunen om zowel de administratieve
als financiële zaken hierbinnen te verwerken.
De administratie betreffende de gezinsbijdragen houden we
voorlopig nog bij de afzonderlijke kerken evenals die van de
begraafplaatsen.
Gebouwen.
Er wordt geïnventariseerd welke gebouwen er straks tot de nieuwe
parochie horen. In principe blijven de kerken open, ook als de
nieuwe parochie er is. Maar we moeten wel helder hebben hoe de
staat ervan is. Vanzelfsprekend betrekken de penningmeesters dit
bij hun overleg en meerjarenplan.
Communicatie.
We proberen u via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden van
datgene wat besproken word. De eerstvolgende vergadering maken
we ook een planning voor informatieavonden waarop u uitgebreid
wordt voorgelicht over de stand van zaken. U kunt dan natuurlijk ook
uw inbreng doen en vragen stellen.
De volgende vergadering van de stuurgroep is 8 oktober 2013.
Pastoor E. van Delden.

Aanbieding: Luxe rundvlees‐pakketten á +/‐ 20 kg.
Dinsdag 17 September as. te leveren
Pakketprijs: € 9,25 per kg. (incl. 6% btw.)
(vooraf reserveren!)

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en worden
verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden jonge
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundvee-vleesras.
Het 1e kwaliteit rundvlees is per onderdeel verpakt, duidelijk
gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Biefstuk van de haas,
kogelbiefstuk
Rosbief
Runderlappen
Entrecote
Stooflappen

6.

Braadvlees

7.
8.
9.
10.

Soepvlees (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)
Schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)
Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen of
ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief VERS kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht
binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving.
Bij het afhalen van het vleespakket wordt het exacte pakketgewicht
bepaald en krijgt u een factuur mee, geen contant geld, wel zo makkelijk én
veilig !

(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
GRATIS
1 Paar voetbalschoenen met schroefnoppen
MERK: PUMA - MAAT: 41
Voetbalschoenen zijn in goede staat.
Tel: 2053003

9

Voor bestellingen en overige informatie:
Kempische Vee- en Vleeshandel
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na
17.00 uur)
E-mail: info@kempischevee-envleeshandel.nl
Website: www.kempischevee-envleeshandel.nl
Heeft u uw vriezer vol, maar heeft u wel interesse!
Laat het ons dan weten en dan houden wij u op de hoogte voor
10 aanbieding!!
de volgende

COLLECTE VOOR DE NIERSTICHTING
16 T/M 21 SEPTEMBER
In de week van 16 t/m 21 september vindt de collecte voor de
Nierstichting weer plaats. In deze week gaan 80.000 collectanten op
pad met het zelfde doel. En dat is wat ons werk bij de Nierstichting
zo mooi maakt. Samen werken aan een beter leven voor
nierpatiënten. Door een nieuwe en draagbare kunstnier te
ontwikkelen, door te werken aan preventie van nierziekten en door
transplantatie te bevorderen. Het is maar een greep uit onze
activiteiten.
Wij gaan er de komende Collecteweek weer voor en vertrouwen er
op dat u de collectant goed zult ontvangen.

TE KOOP
Wii + toebehoren en spelletjes
Wii (model RVL-001) inclusief 2 controllers, 2 nunchucks, Wii stuur
en 2 tennisrackets.
Tevens diverse games, nl. Fifa 11, Pes 2008, Mariokart, super
Mario Galaxy, Need for speed, Wii Play, Sports Island 3, Sims 2
huisdieren. Totaalprijs; € 55,-.Evt. onderdelen ook los te koop.
Fam. Veldman (tel. 0612212353)

DEES; KLEDINGUITGAVE EN SPORTARTIKELEN

Collectecoördinator,
Tonnie v. Gestel

WINTY IS OP ZOEK NAAR HET 100E LID!
Korfbalclub Winty is een club waarbij sportiviteit en gezelligheid erg
belangrijk zijn. Naast de wedstrijden organiseren we ook nog enkele
andere leuke activiteiten.
De club heeft dit jaar 7 jeugdteams en 4 senioren teams, waarvan er
1 in de midweek speelt.
Dat Winty een bloeiende club is is dus wel duidelijk.
Momenteel hebben we 99 spelende leden. Sinds het bijhouden van
het ledenaantal hebben we nog nooit zoveel spelende leden gehad.
Ben jij degene die de geschiedenisboeken ingaat als het 100e
spelende lid van Winty??????
Jeugdleden kunnen zich opgeven bij Ine Heeren tel: 2053064.
Seniorenleden bij Maartje Struys tel:8432321
Voor eventuele vragen kun je ook bij bovenstaande personen
terecht.

Informatie voor vrijwilligers/leden DEES en ouders,
Sportkleding en andere artikelen van DEES zijn verkrijgbaar op
Sportpark de Meren.
Hiervoor kan men terecht op zaterdagen bij Jos Fonken of Arie
Swaanen.

BURGER – KONING of KONINGIN van
WENTERSEL
Alle inwoners (m/v) van Wintelre van 18 jaar of ouder en geen
gildeboeder zijn, kunnen op zondag 15 september om 14:00 uur
deelnemen aan de verschieting om bovenstaande titel.
Er zal geschoten worden op een houten vogel.
Dit vindt plaats op het schietterrein van het gilde aan de
Hemelrijksestraat 5. Inschrijven vanaf 13:30 uur. Indien er veel
animo is zal er in voorrondes geschoten worden en daarna de finale.
Dit in het kader van de algemene monumentendag met als thema
“Macht en Pracht”. Zie ook de aankondiging in De Hint.

WINTY
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TE KOOP

DE ZONNEBLOEM NATIONALE ZIEKENDAG

Meisjes kinderfiets
24 inch wielmaat, 3 versnellingen,
Groen/Rose I.Z.G.S.
Prijs € 75,00

Het thema dit jaar is:

Step merk Loekie,
grote wielen, 12 inch wielmaat
met handremmen Zilvergrijs/Felgroen. I.G.S.
Prijs € 45,00
Fam. Kapteijns
2052489

SPEELGOEDMARKT 2013
Na een succesvolle eerste editie in 2012 wordt er ook in 2013 weer
een speelgoedmarkt georganiseerd en wel op zondag 27 oktober
van 11.00 uur tot 13.30 uur in de Rosdoek.
Een ideale manier om, het vaak nog in perfecte staat zijnde,
speelgoed door te verkopen aan andere die er weer ontzettend blij
mee zijn.
Denk ook eens aan de feestdagen in december! Voor meer
informatie en deelname kunt u mailen naar
tamaradevooght@hotmail.com.
We hopen net als vorig jaar weer op vele deelnemers en een grote
toestroom aan mensen. Hopelijk tot ziens op zondag 27 oktober in
de Rosdoek!
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Zonder elkaar is iedereen alleen.
Elke bloem is uniek en kan schitterend bloeien.
Breng twee bloemen samen en ze vormen een prachtig duo.
Ze delen graag het zonlicht en ook de buien met elkaar.
Breng een heleboel bloemen bij elkaar en samen vormen
ze een bijzonder mooi boeket.
Hun ware kracht komt dan pas echt naar voren, want
tezamen versterken ze elkaar.
De Zonnebloem afdeling Wintelre besteed aandacht aan
deze dag op zaterdag 7 september om 14.00 uur in
de MFA De Rosdoek, en om 19.00 uur is er een H.Mis
in de parochiekerk.
Gasten die hierbij niet aanwezig kunnen zijn of in een
zieken- verpleeg of bejaarden huis verblijven worden deze
week bezocht en ontvangen een attentie.
Van 16 t/m 20 september 2013 gaan enkele gasten op
vakantie naar groepsaccommodatie:

Boerderij Natuurlijk
Meirweg 7
5094 BE Lage Mierde
Boerderij Natuurlijk bevindt zich te midden van prachtige natuur
en lommerrijke landerijen. We hopen natuurlijk op mooi weer.
Onze bezoekmiddag is op woensdag 18 september vanaf
14.00 uur tot 16.30 uur.
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

Interne zomercompetitie
De laatste ronde van de interne zomercompetitie zal op vrijdag 6
september van start gaan. Het laatste inhaalweekend zal eindigen
op zondag 17 oktober.

Dorpstennistoernooi tv de meppers
Ter gelegenheid van ons 30 jarige bestaan werd op zaterdag 17
augustus een dorpstennistoernooi georganiseerd.
Teams van 4 personen konden zich aanmelden voor deelname aan
een herendubbel, damesdubbel of een mix poule.
Om het toernooi in een dag af te kunnen werken werden er
wedstrijdjes gespeeld van 30 minuten. Er werd flink gestreden om in
de finale te komen en daardoor waren er veel spannende en
adembenemende wedstrijden bij.
Het mix team met de oudste deelnemer (77 jaar) en de oude
deelneemster (76 jaar) ging met de eerste prijs naar huis. (Frans
Kerkhofs, Marie van Gestel, Leonarda Brans en John Timmermans).
Zeer knap gedaan!
Bij de damesdubbels gingen de dames Jo Aarts, Agnes Verheggen,
Door Bertens en Bernie Vaessen met de eerste prijs naar huis.
De heren John van Gerwen, Twan van Gerwen, Mark Kapteijns en
Ron Schippers gingen bij de herenpoule met de eer strijken.
Ter afsluiting was er nog een barbecue en een feestavond. Hartelijk
dank aan het feest comité (Bep Timmermans, Jasmijn van Ham, Jan
van de Hamsvoord en Gerard van de Ven) voor het voortreffelijk
organiseren van dit toernooi.
En we danken de weergoden voor het prachtige weer dat we gehad
hebben. Foto’s zijn terug te vinden op onze website.
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Externe wintercompetitie 2013 - 2014
Ook dit jaar willen we weer meedoen aan de externe
wintercompetitie met de omliggende dorpen. (TC Twisselt - Lage
Mierde, LTC De Kemphanen - Reusel, TOB - Biesthoutakker, TC
Esbeek, TV Fidote – Middelbeers,TV De Hellekens – Hapert en TV
Steensel).
Een team moet bestaan uit tenminste 6 personen: 3 dames en 3
heren. Per wedstrijdavond worden de volgende wedstrijden in
onderstaande volgorde gespeeld: 19.30 - 20.20 1 damesdubbel en 1
herendubbel; 20.20 - 21.10 2 mix-dubbel; 21.10 - 22.00 1
damesdubbel en 1 herendubbel.
Vragen en of aanmeldingen (voor 14 september) bij Jan van der
Hamsvoord, Korenbloemlaan 29; janvdhamsvoord@hotmail.com;
040-2052116 / 06-46392835. De startdatum is 21 oktober.

Lid worden
Daar we all-weather banen hebben kunnen we het gehele jaar
tennissen. Daarom bieden we ook een half jaar abonnement aan.
Voor € 40,- en een eenmalig inschrijfgeld van € 5, - ben je al lid.
Omdat we dit jaar 30 jaar bestaan, krijg je ook nog eens € 15,korting. Dus een lidmaatschap tot het einde van het jaar kost nu
maar € 30,- voor senioren.
Junioren t/m 12 jaar betalen slechts € 14,- en eenmalig € 5,inschrijfgeld en krijgen een jubileum korting van € 5,-. Dus je bent lid
tot 31 december voor slechts € 14,Junioren van 13 t/m 16 jaar betalen tot het eind van het jaar slechts
€ 17,50 en eenmalig € 5,- inschrijfgeld en een jubileum korting van
€ 5,-. Totaal dus € 17,50. Meer informatie via Hans Vrijsen.
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Afgelopen week zijn bij alle ouderen enquêteformulieren bezorgd om
de behoefte te peilen van huur- en koopwoningen in het nieuwe plan
Koemeersdijk.
Dit is een goede gelegenheid om te laten zien hoe je in de nabije
toekomst wilt wonen.
Voor degene die het bouwen moeten regelen is het ook erg
belangrijk om te weten wat er gebouwd moet worden.
Hopelijk levert iedereen het ontvangen formulier in. Dat kan nog tot
15 september in de brievenbus van de Rosdoek. Doen.
Op 11 oktober is er weer de jaarlijkse bedevaart naar de Zoete
Moeder van Den Bosch, georganiseerd door KBO-Brabant.
Verdere informatie beschikbaar bij het bestuur.
Begin juli deed KBO-Brabant een oproep aan de Brabantse
samenleving om nieuwe, frisse ideeën in te dienen die de kansen
voor 55-plussers op werk kunnen vergroten. Van alle groepen die
werkloos raken, blijft namelijk de oudere werkzoekende gemiddeld
het langst zonder baan. Op www.kbo-brabant.nl staat een
inschrijvingsformulier met uitleg en voorbeelden.
Gebruik uw ervaring om deze problemen mee op te lossen.
Voor de excursie van 25 september naar ‘ Vencomatic’ kan men zich
nog aanmelden.
We zijn dan om 14.00 uur in Eersel voor een rondleiding. Bij goed
weer gaat een groep met de fiets maar dat wil niet zeggen dat
anderen thuis moeten blijven, vervoer kan altijd geregeld worden. De
deelnemers bijdrage is € 7,50.
We zijn wel vergeten te vragen wie met de fiets wil of wie met de
auto wil gaan.
Laat dat nog even in de loop van de maand weten.
We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen dus het gaat zeker
door.

Het schijnt heel moeilijk te zijn om nieuwe mensen bij het
volksdansen te krijgen. De groep bestaat nog uit twaalf mensen
maar er mogen er best een paar bijkomen.
Dansen is hartstikke leuk en gezellig. Kom maar eens een keertje
langs als je het zelf wil zien.
En ook voor de mensen die wat stijve spieren krijgen is er nog plaats
bij de ouderen gym.
Soepele spieren maakt bewegen een stuk makkelijker en het
voorkomt ook dat men snel valt
Maandagmiddag dus naar de Rosdoek voor de nodige beweging.
Elke dinsdag gaan we fietsen.
Om één uur bij de Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
langere route.
Elke donderdag van de oneven weken;
Wandelen rondom Wintelre.
We vertrekken om 14.00 uur bij de Mariakapel.
Boeken uitleen; dinsdag van 15.00 -16.30 en op woensdag van
19.00 – 20.30
Iedere maandag in de Rosdoek; 9.30 uur koersbal
13.45 uur volksdansen
15.00 uur ouderen gym
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer?
Bel de vervoersdienst;
Cees van de Sande 040 – 2051829, Piet Wilting 040 - 2051819.
Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst; Betsie Snelders 040 - 2051678
KBO

Aanmelden kan dus nog bij Jan Heuveling of bij Jan v.d.Ven.
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GILDE NIEUWS – OUD IJZER

CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENER

Op zaterdag 14 september 2013 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

Wij hopen het nooit mee te maken maar stel.
Uw partner, ouders, buur of kennis komt bij u en zegt dat hij/zij zich
ziek en beroerd voelt en zakt vervolgens in elkaar.
Wat doet u?
U belt 112 en na een aantal vragen constateert de meldcentrale een
hartstilstand, zij leggen u uit hoe te reanimeren en u gaat aan de
slag.

06-42569215
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen 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
Wit kindervestje met zilverkleurige opdruk, tussen de Rosdoek en
het schoolplein.
Af te halen bij:
C. van Roy, Akkerweg 2a

VAKANTIESLUITING KAPSALON/PEDICURE
Van maandag 16 sept t/m maandag 30 sept ben ik wegens vakantie
gesloten.

Fantastisch dat u dit doet maar helaas is er al kostbare tijd verspild.
Door snel te handelen kan de overlevingskans van zo’n slachtoffer
oplopen tot wel 60 %.
In en rond Knegsel, Vessem en Wintelre hangen AED’s
(Automatisch Externe Defibrilator).
Hiermee kunnen mensen die een hartinfarct hebben worden
“geholpen”.
Het blijft echter noodzakelijk om het slachtoffer te reanimeren.
EHBO vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre biedt een cursus
aan van één avond.
Tijdens de cursus wordt geoefend met professioneel materiaal zoals
een reanimatiepop en oefen-AED.
De cursus wordt gegeven op dinsdag 24 september in MFA de
Rosdoek, Kerkstraat 10.
De cursusduur is ca. 3 uur inclusief een pauze en begint om 19.30
uur.
Cursus kosten zijn slechts € 10,- per persoon inclusief koffie of thee.
We zien u graag verschijnen en wensen u bij voorbaat een gezellige
en vooral leerzame avond.
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht bij;
Piet Sebregts
p.sebregts@gmail.com
Tel. 040-2052401
Mob. 06-11595523

Voor een afspraak bel:
Inge van den Berk, 040-2051308
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SCHUIMPARTY JOC DE FAKKEL

Eindelijk is het zover, a.s. zaterdag start het nieuwe JOC seizoen
met een XXL Schuimparty!! Het schuimkanon en het zwembad zijn
besteld en de tent wordt as we speak opgebouwd! Daarnaast
hebben we Joske, Wim en Mark opgetrommeld om voor de
benodigde natjes en droogjes te zorgen. De tent staat dit jaar voor
De Rosdoek in Wintelre (Kerstraat 10). Kaartjes voor deze avond
zijn nog steeds te koop bij Oersgezellig in Oerle en de Rosdoek
Wintelre en kosten € 5,00. Mocht je nog geen kaartje hebben, geen
probleem! Aan de deur zijn de kaartjes ook te koop voor € 7,00. Net
als andere avonden zijn jongeren vanaf groep 8 van de basisschool
tot en met de leeftijd van 16 jaar welkom. We starten deze avond om
19:00u en om 23:30u zullen de laatste schuimvlokken in de tent
neerdalen.
Wij zijn er helemaal klaar voor! Rest aan jullie de taak om in je aller
hipste strandoutfit richting Wintelre te komen om van de schuimparty
weer een vette editie te maken. En als je toch deze kant op komt,
neem dan meteen al je vrienden mee. Net zo gezellig, ja toch?!
Nog een laatste tip: neem droge kleding mee. Deze kun je in de
garderobe ophangen en de garderobe is bovendien de gehele avond
open. (We werken dit jaar met bandjes, dus als het goed is moet het
bij de garderobe dit jaar helemaal goed lopen :) ).
Zin in een voorproefje? Kijk dan op onze facebook voor een leuk
filmpje!
Wij zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com.

QIGONG INSPIRATION DE KEMPEN
Zhineng Qigongis een
eeuwenoude en efficiënte bewegingsvorm
uit China in combinatie met moderne medische inzichten.
De gemakkelijk aan te leren gezondheidsoefeningen zijn:
- ontwikkeld ten behoeve van een vitaal en gezond leven
- voor iedereen, jong en oud, ziek of gezond
- brengt de geest tot rust en ontspant het lichaam
Verrijk je leven, maak kennis met Zhineng Qigong!
Website: www.qigonginspirationdekempen.nl

INFO-AVOND en GRATIS PROEFLES
Donderdag 19 September
Aanvang: 20:00 uur
Met ruimte voor vragen en een kopje koffie/thee
Gemeenschapshuis De Rosdoek, Kerkstraat 10

GEROOKTE PALING
Zijn er nog liefhebbers die gerookte paling thuis gebracht willen
hebben?Dit kan op 14 sept.
Prijs: € 17,50 per pond
Bestellingen voor 11 sept.
Tel.0651401052
Marc Walravens

JOC de Fakkel Wintelre
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Stichting Harapan
Sociale markt zondag 15 september
ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS
kleinschalige hulpverleningprojecten in Indonesië
Tijdens de sociale markt is de Stichting Harapan met nog 6
organisaties aanwezig in de pastorietuin van de St. Odulphuskerk.
Met als thema “ Ontwikkelingswerk aan de basis” presenteren zich
de samenwerkende stichtingen Harapan, Nativitas, Pak-weeshuis
Sulawesi, Harapan Jaya, Howu-Howu, Hibiscus en Help de
Indischen in Indonesia. Zij informeren u over doelstelling, werkwijze
en activiteiten. Ook worden er (Indonesische) producten verkocht om
de diverse acties te ondersteunen.

AGENDA
September
3
8
9
14
16 t/m 20
19
24

Stichting Harapan
www.harapan.dse.nl
Stichting Nativitas
www.kinderenvanflores.nl

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Cursus Reanimeren/AED EHBO Vereniging

Oktober
9
19
20
21
27

Voor meer informatie:

AGENDA

EHBO Algemene ledenvergadering
Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Speelgoedmarkt

November

Stichting Help de Indischen in Indonesia.
www.helpindischeninind.com
Stichting Harapan Jaya
www.harapanjaya.nl

10
19
24
24

Willibrordusdag
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.
Intocht Sinterklaas

December
Stichting Hibiscus
www.stichtinghibiscus.nl
Stichting Howu-Howu
www.howu-howu.org
Stichting PAK-weeshuis Sulawesi
www.pakorphanage.org
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14/15
18
21
21
26
29
31

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien
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2014
Januari
3 en 4
19

April
11/12 /13
Mei
18
25

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Eerste Communie
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.

Juni
14

ELErally

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.

Oud papier hier…
Zat 14 sept: papier ophalen met kraakperswagens
Zat 12 okt:
papier brengen van 9.00-11.00 uur
Zat 9 nov: papier ophalen met kraakperswagens
Zat 14 dec: papier brengen van 9.00-11.00

Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
27 september 2013
25 oktober 2013
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