TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 18 – Week 38 (21 september)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Excursiereis naar Woudrichem
* Gouden speld voor Elle van Loon
* Commotie rond organisatie Alpe d’HuZes nadelig
voor collecte KWF

-

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. 19) verschijnt in week 40 (5 okt.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 27 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
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 21 EN
22 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor]
Jan Huijbers
Frans v.d. Ven [namens mevr. Rijkers]
Lies v. Aaken - Tholen
Overleden ouders van Hout - Smits
Frans v. Ham en overleden familie
Mieke v. Hoof - Dingen [namens buurt Kat en Hondstraat]
Peter Snelders [jgt]
Broer v. Gerwen
Toos Kapteijns [verjaardag]
Herman Wilting [verjaardag]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 28 EN
29 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor]
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Jan Rijnen
Harry Kuijlaars [mnd]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Riek v. Hout - Smits [verjaardag]
Martha v. Gerwen - v. Hout
Frans v. Gerwen
Jan en Anna ten Brink - Wilting en Paula en Piet

MEDEDELINGEN:
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
De Vormselviering in 2014 is op vrijdag 28 maart om 19.30 uur.
Vormheer is bisschop Hurkmans

GOUDEN SPELD VOOR ELLE VAN LOON.
Vanwege het feit dat Elle van Loon – Van Aaken zich reeds 25
jaar heeft ingezet als collectant voor KWF Kankerbestrijding
heeft het bestuur van KWF te Amsterdam besloten om haar
de gouden collectanteninsigne toe te kennen.
Elle werd destijds gevraagd door de toenmalige coördinator van de
afdeling Wintelre, haar schoonvader, de heer Louis van Loon.
Op maandag 26 augustus mocht ik haar de gouden speld en
een felicitatiebrief van KWF Kankerbestrijding overhandigen.
Wij feliciteren haar van harte voor haar grote verdiensten en
persoonlijke inzet.
Sjef Hems, coördinator KWF afdeling Wintelre

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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Zeer geslaagde 9e WIVAK Keetweek

WIVAK IN DE OERTIJD
De WIVAK keetweek voor
dit jaar zit er weer op.
We kunnen terugkijken op een heel goed verlopen WIVAK 2013.
Wij willen de werkgroepleden, alle vrijwilligers, bedrijven,
verenigingen en particulieren bedanken voor alle inzet, materiaal,
financiën enz.
Het is echt fantastisch dat wij telkens weer een beroep op jullie
mogen doen.

Om het jubileumjaar 2014 tot een succes te maken zijn we op zoek
naar hulp in allerlei vorm, zowel denken als doen!
Voor meer vragen, neem contact op met een van de huidige
bestuursleden:
Namens het bestuur graag tot ziens,
Katja de Bresser, Esther van Oijen, John Hoeks

COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
In de week van 22 tot 28 september vraagt de Nationale Collecte
Verstandelijk Gehandicapten u om een vrijwillige bijdrage.

ALLEMAAL ONTZETTEND BEDANKT.

Steunt u ons?

We zijn druk bezig met de foto-DVD, deze zal t.z.t. via de school
uitgedeeld worden.

LECOBA SUPERHOOFDPRIJS KERMIS

Natuurlijk zijn wij er volgend jaar weer, en wij hopen jullie ook.
In de laatste week van de basisschoolvakantie; op 18, 20 en 22
augustus 2014 zal alweer de TIENDE WIVAK Keetweek
plaatsvinden.
Noteer het op de kalender!!!!
Vanwege het jubileum belooft het een onvergetelijke jaargang te
worden!
BESTUURS- EN WERKGROEPLEDEN GEZOCHT!
Heeft u tijdens de WIVAK misschien gedacht; Dat is leuk om te
organiseren, misschien is het wel iets voor mij!!
Het organiseren van de catering is inmiddels door Wendy en Dianne
succesvol overgenomen!
Dit jaar zijn Rob Loeffen (vz) en Marc Kouwenberg gestopt als
bestuurslid.
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Op de kermis in Wintelre heeft dinsdagavond de trekking
plaatsgevonden van de Lecoba-superhoofdprijs bij de
enveloppenwagen van Stichting Jeugdbelangen en de Zonnebloem.
We bedanken Lecoba voor het schenken van deze jaarlijkse prijs.
Dit jaar hadden we een hogedrukreiniger.
Het winnende lotnummer is: 739 groen en het reserve lotnummer is
765 groen. De prijswinnaar 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
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HALLO

UITNODIGING AFSCHEID BERT BLES

Ik ben mijn DEES-trainingsvest kwijt geraakt bij de WIVAK afsluiting
bij De Rosdoek, vrijdag 9 aug. jl.
Het is maat 152, aan de binnenkant staat mijn naam geschreven.
Heeft iemand per ongeluk het verkeerde vest meegenomen?

Donderdag 26 september vieren we het afscheid van Bert Bles op
basisschool De Disselboom.
Na 19 jaar als conciërge werkzaam geweest te zijn, gaat hij nu van
zijn vrije tijd genieten samen met Tiny.

Tijn Smits, Kreiel 18, 040-2053133

Wij nodigen u van harte uit op de afscheidsreceptie.
Wanneer:?
Tijd?
Waar?

LEDEN VAN DE KVO
Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur. De buurt van
Maria heeft een mooi programma in elkaar gezet. Het belooft een
bewogen jaar te worden voor onze KVO. Zoals gebruikelijk beginnen
we dit jaar met de jaarvergadering. Deze vergadering is 24
september a.s. in de Rosdoek aanvang 20.00 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.
De KVO heeft een nieuw bankrekeningnummer: NL89RABO
0107122634. Omdat we een nieuw nummer hebben kunnen we dit
jaar de contributie niet incasseren. Hierbij willen we dan ook vragen
of jullie voor de vergadering de contributie over willen maken op
bovenstaand rekeningnummer.
Het bestuur.

Donderdag 26 september
15.00 uur – 15.30 uur
Teamkamer bs De Disselboom

Wij hopen op veel belangstelling
Team basisschool De Disselboom

RENOVATIE TORENSPITS
Zoals aan het begin van dit jaar tijdens de actie Kerkbalans al is
aangekondigd, is onze torenspits toe aan een opknapbeurt.
De complete toren is daarvoor in de steigers gezet. Direct na de
bouwvakvakantie is er een begin gemaakt met deze renovatie.
De planken waar de leien op bevestigd zijn liggen min of meer los en
de spijkers waarmee de leien op de planken zijn bevestigd zijn aan
het doorroesten.
Dit moet er dus allemaal af en opnieuw bevestigd worden met RVS
spijkers.

TE KOOP
Een oma's dressoir en een dames fauteuil.
T.E.A.B.

Tegelijkertijd zullen ook meteen de goten van de sacristieën onder
handen worden genomen om lekkages te voorkomen.
R.K. Kerkbestuur St. Willibrordus, Wintelre

Tel: 040-2051307
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Scholenvoorlichting door Mensen met een
Beperking een echte EYE-OPENER !
De PRIMEUR krijgt Basisschool De Disselboom
Dinsdagmorgen 10 september heeft de aftrap plaatsgevonden van
het project Scholenvoorlichting door Mensen met een Beperking,
georganiseerd door het PMB Eersel.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben aan de hand van een film en
workshops mogen ervaren hoe het is om door het leven te gaan met
een beperking.
De voorlichting werd gegeven door personen met diverse
beperkingen en leeftijden (blind, spierdystrofie, dwarslaesie, reuma
etc.) met het doel vooroordelen weg te nemen en te
laten zien dat ieder mens uniek is en talenten heeft.
De school heeft er bewust voor gekozen om de voorlichting in de
talentenweek te laten vallen. Want laten we nu eerlijk zijn wat
hebben Joeri Verlinden, Lucille Werner, Esther Vergeer, Andrea
Bocelli, Nance Coolen, Vincent Bijlo, Tom Cruise en Jamie Oliver
met elkaar gemeen?
Ze hebben talent EN een functionele beperking. Zijn ze daardoor
minder gewild? Integendeel. De functie die beperkt is, is niet
nodig om hun talenten tot volle bloei te laten komen. Want …
…om goed te kunnen presenteren of te tennissen, hoef je niet goed
te kunnen lopen
…om de sterren van de hemel te zingen, heb je geen ogen nodig
…met dyslexie kun je nog steeds een uitstekend acteur of kok zijn.
Om de leerlingen een breed beeld te geven is tevens hun gymles
gewijd aan een gehandicaptensport als goalball en zitvolleybal, wat
een grote hilariteit met zich meebracht.
De voorlichting heeft de ogen geopend, mensen met een beperking
zijn niet zielig. Het doel is uit je leven te halen wat er in zit, je te
focussen op de dingen die je allemaal wel kunt.
Je talent is wat telt!
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Enkele reacties van leerlingen:
 Ik stond verbaasd wat jullie allemaal nog kunnen. Jullie zijn super
knap.
 Eerst dacht ik wat zielig, maar toen ik de workshops had gedaan,
dacht ik ze zijn niet zo zielig. Ik vind het knap van die mensen.
 Het was super leuk, omdat ik het nu ervaren heb. Maar als ik dit
elke dag deed wordt het steeds minder leuk.
 Ik vond het heel leuk, maar ik had niet verwacht dat het zo moeilijk
was. Wat die mensen allemaal hadden.
 Ik vond het super leuk! Ook heel interessant. Hopelijk zal ooit al
deze spullen niet meer nodig hoeven te zijn.
Bedankt leerlingen van groep 7 en 8, jullie waren een
enthousiast publiek.
Voor meer informatie zie: www.PMBeersel.nl

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Dorpentoss
Op zondag 6 oktober is er weer een jeugddorpentoss. Dit keer wordt
deze georganiseerd door onze eigen vereniging. We beginnen om
10.00 uur met de wedstrijden en gaan door tot 12.30 uur. Publiek is
natuurlijk van harte welkom om te komen kijken naar deze jeugdige
talenten. De koffie staat klaar.

Tennisles
De zomertennislessen zijn nu voorbij. Maar het is dit jaar voor het
eerst ook mogelijk om in de winterperiode tennisles te krijgen. Deze
lessen worden gegeven van eind september tot eind december.
Meer informatie is verkrijgbaar via Julia van Ham en Twan van
Gerwen.
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IEDEREEN VERDIENT EEN
MORGEN

HEEMKUNDIGE EXCURSIEREIS NAAR
WOUDRICHEM

Commotie rond organisatie Alpe d’HuZes nadelig
voor collecte.

Aan alle belangstellenden,
Bij deze nodig ik jullie allen uit om deel te nemen aan onze excursie;
dit jaar naar de

Dankzij de geweldige inzet van ons team van collectanten en
de financiële steun van de Wintelrese gemeenschap hebben
wij € 1548,83 kunnen overmaken naar KWF Amsterdam.
De commotie die ontstaan is vanwege al te royale beloningen
aan een van de oprichters van Alpe d’HuZes, heeft de collecte
nadelig beïnvloed.

Daum: zaterdag 28 september 2013.
Vertrektijd: 9.00 uur.
Vertrekplaats: Kerkplein, Wintelre.
Gidsen: Leden Stg. Stadsgidsen Woudrichem.

Vorig jaar was de opbrengst van de collecte in onze
plaatselijke gemeenschap een kleine 200 euro hoger.
Wij begrijpen uw emoties en wij vinden het evenals u verwerpelijk
dat mensen die zeggen voor goede doelen te werken, er zo’n
buitensporige vergoeding voor durven vragen. Overigens
bestaat er tussen de besteding van de collectegelden en de
besteding van Alped’HuZes- gelden geen relatie. Voor meer
informatie verwijs ik u naar www.kwfkankerbestrijding.nl

We brengen dit jaar een bezoek aan het oude vissersstadje en
vestingplaatsje Woudrichem, hetwelk gelegen is aan de
samenvloeiing van de Afgedamde Maas en de Waal in het Land van
Heusden en Altena Dit stukje van onze provincie zal bij velen van
onze leden niet zo bekend zijn, maar het rivierenlandschap met zijn
dorpen aan de dijken is ook zeer de moeite waard. Met de bus rijden
we in een dik uurtje naar “Woerkum”, zoals het daar in de volksmond
genoemd wordt.

De actie Alpe d’HuZes is gestruikeld over haar eigen succes,
maar wij vertrouwen er op dat een nieuwe organisatiestructuur
zulke incidenten in de toekomst kan voorkomen. Deze
incidenten zijn slecht voor onze medemensen met kanker die
zitten te wachten op nieuwe doorbraken in het kankeronderzoek. Wij bedanken dan ook de Wintelrese
gemeenschap voor uw financiële steun, en de collectanten
voor hun inzet.
Uw steun maakt het mogelijk dat wetenschappers kunnen doorgaan
met hun onderzoek, zodat binnen afzienbare tijd kanker geneesbaar
is.

Na de koffie met iets lekkers staan Peter Baks en zijn collega voor
ons klaar om de rondleiding door de vesting en de oude, historische
haven te verzorgen, waarbij er allerlei vertelsels en anekdotes
voorbij zullen komen.

Sjef Hems, coördinator KWF-Kankerbestrijding
Afdeling Wintelre.
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Vesting van Woudrichem

Om 13.00 uur is de lunch voorzien in hotel-restaurant Molenstraat,
waar we even op verhaal kunnen komen. Na de middag-pauze
brengen we in twee groepen een bezoek aan het Visserijmuseum en
de Martinus- kerk, waarbij er halverwege gewisseld zal worden.
Mogelijk kan dan ook de imposante toren van de kerk beklommen
worden. Er is dus van alles te zien en te doen in het oude centrum,
dat er nog heel gaaf en authentiek uitziet. Opvallend is dat bij veel
gebouwen op de gevels oude spreuken zijn aangebracht.
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We mogen dan wel in hart van de zgn. Bijbelbelt zijn, maar de
Woerkummers zijn wat rebels en vrijgevochten van aard en gaan dus
losser om met voorschriften, wat je ook merkt aan de sfeer in het stadje
Tegen 17.30 uur sluiten we dag af met een dinertje, waarna de bus om
19.30 uur weer huiswaarts gaat, zodat we rond half negen in Wintelre
terug zullen zijn.
De all-in-kosten voor deze interessante dagexcursie bedragen € 50,00
per persoon, die tijdens de koffie aan het begin van de dag contant
voldaan moeten worden.
Aanmelden voor deze mooie dagtrip kan bij Marcel van Hest, tel. 0402052184 of email: m.van.hest@hetnet.nl voor 25 september a.s.
Marcel van Hest,
namens het bestuur van Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen”.

TE KOOP

(eventueel voor KOEMEERDIJK BOUWERS)

IKEA kast zilver 80x31x202 ,AHREND stalen kasten met slot voor in
de garage 100x40x195,ARHEND tafels met afneembare poten
formica wit blad 75cm breed diverse lengte maten 180,150,120
2x,75 Ahrend stoelen,tuin stoelen en tafel ligstoel . houten platen,
Kloostertafel eiken 8 cm blad, 4x,div.TWINNY LOAD crank
bevestiging ,PARTY TENT 4x8 meter 2x gebruikt, lasapp.
Mooie LM Velgen originele Opel Corsa 2006 met niet te beste
banden.
Gazelle lage instap fiets 3 versn. echt als nieuw.
En diverse ANDERE spullen
Hoef de hoofdprijs echt niet te hebben maar voor niets gaat alleen
de zon op.
Voor inl. en afspraak 040 – 205 2017
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NIEUWSBRIEF#14
BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leesvrienden in Wintelre,
Angst
Ik voelde dat de angst met mij
een sullig spelletje speelde
ik speelde mee, een hele poos
maar vond het plotseling waardeloos
toen het spelletje me kolossaal verveelde.
Dit is één van de mooie gedichten uit de poëziebundel ‘Van ganser
harte’ van Toon Hermans. ‘Van ganser harte’ is één van de nieuwe
titels die de bibliotheek verworven heeft uit een nalatenschap.
Andere titels zijn: ‘Het water is heerlijk, Fluiten naar de overkant en
Alles is heimwee’. Dit zijn dus vier nieuwe gedichtbundels naast de
vijf die we al hadden van Toon Hermans. Stuk voor stuk zijn het
prachtige boekjes met veel humor en diepgang.
Deze boekjes verdienen het om in grote getale gelezen te worden.
Veel leesplezier.
De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur
woensdag van 19.00 – 20.30 uur
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl
Leefbaar Wintelre, Tel : 040-2051777,
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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VOLOP SFEER IN EERSEL OP 13 OKTOBER
Over enkele weken zijn Eersel en Postel weer helemaal in de ban
van paardensport. Centrale plekken hierbij zijn de Eerselse Markt,
de Abdij van de paters Norbertijnen in Postel en natuurlijk niet te
vergeten, de halverwege op de route gelegen “sherrypost”.
’s-Morgens om 10.00 uur presenteren ongeveer 300 paarden met
hun eigenaren zich aan het talrijke publiek op de Markt in Eersel.

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!

Direct na de middag arriveert iedereen in Postel en krijgen mens en
dier even rust alvorens vanaf 16.00 uur weer in Eersel terug te
komen. Zowel op de heen- als terugweg komt alles voorbij op de
“sherrypost” op de Witrijt.
Als alle paarden naar Postel zijn vertrokken wordt het niet rustig in
Eersel. Cultuur, Culinair en Cultureel zorgen dan voor de
ingrediënten en zorgen zo samen dat het zondag 13 oktober weer
goed toeven is in Eersel.
Op onze website www.eersel-postel.nl is nadere informatie te
vinden over de hippische rally Eersel-Postel en wordt het
totaalprogramma van de rallydag gepresenteerd. Inlichtingen zijn
ook verkrijgbaar bij het secretariaat van de organiserende stichting,
tel 0497-512724.

aanvang 20.30uur
grandioos optreden troubadour

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.
15
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NIEUWS JOC DE FAKKEL

Schuimparty groot succes
Zaterdag 7 september is het 49e seizoen van JOC de Fakkel gestart
met de schuimparty XXL. Al een aantal jaren is dit een geweldig
feest en dit jaar overtrof alles! Met een record aantal bezoeker van
400 jongeren hebben we er een enorm groot feest van weten
maken! *applausje voor jezeluffff!* Ook hebben we leuke reacties
gehad via Twitter en Facebook, dat is echt top! Hopelijk wordt er nog
lang over nagepraat! Het filmpje van de schuimparty is in de maak
en zal snel verschijnen op de website en Facebook.

De kaartverkoop is nog niet gestart, check hiervoor Facebook en
Twitter en natuurlijk houden we jullie ook via het Blaaike op de
hoogte!
Tot 5 oktober!
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.
JOC de Fakkel Wintelre

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

Volgende JOC: zaterdag 5 oktober
Zoals eerder in dit Blaaike aangekondigd gaan we vanaf dit jaar
iedere 1e zaterdag van de maand een JOC-avond organiseren. De
volgende avond staat gepland op 5 oktober. Tijdens deze avond
beginnen we onder meer met de dartcompetitie. Wil je je hiervoor
opgeven?
Dat
kan!
Stuur
dan
een
mailtje
naar
jocdefakkel@hotmail.com. Je kunt dan niet alleen jouw dartkunsten
showen aan je vrienden, je kunt tevens leuke prijzen verdienen!

Voor de excursie naar Vencomatic hebben zich meer dan dertig
mensen opgegeven. We moeten om twee uur ’s middags daar zijn
dus degenen die met de fiets willen gaan worden om 13.15 uur bij de
kerk verwacht zodat we gezamenlijk kunnen vertrekken. Met de auto
verzamelen we om 13.30 uur aan de kerk. Het zou fijn zijn als
iedereen van te voren laat weten met welke groep hij/zij meegaat
zodat we overzicht hebben.
Dus even bellen naar 2052869

Zaterdag 2 november, Cafe de puinhoop ‘de verse lichting’
JOC De fakkel en TRSH Events Presenteren:
Café de Puinhoop, de verse lichting? “Wat is dat?” Jaaahhh… dat
valt niet uit te leggen, dat moet je meemaken!
De mannen van Café de Puinhoop weten in ieder geval van
aanpakken!
Ze hebben ervaring opgedaan op grote festivals zoals Solar en
Paaspop, dus dat wordt gegarandeerd een masterlijk feestje.

Op dinsdag 8 oktober gaat er vanuit Vessem een bus naar
Amsterdam om een bezoek te brengen aan het beroemde Van Gogh
museum. De bus vertrekt om negen uur ’s morgens en is rond zes
uur ’s avonds weer terug en stopt eventueel ook in Wintelre. Wel zelf
lunch meebrengen voor onderweg. Men krijgt in het museum een
rondleiding en een kop koffie.
Deze busreis is voor senioren geheel gratis. Ook mensen die slecht
ter been zijn kunnen mee. [met rollator]
Wij nemen aan dat er best veel belangstelling zal zijn voor deze
museumreis maar de plaatsen zijn beperkt. Geef je daarom zo snel
mogelijk op bij Jan van de Ven 2052869.

Wil je meer weten, check de website, Facebook, twitter en youtube.
De kaartjes zijn in de voorverkoop € 4,00 en aan de deur € 6,00.
De kaarten worden verkocht bij Café Dorpsplein in Oostelbeers,
Café Oers Gezellig in Oerle en bij de Rosdoek in Wintelre.
17
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Op vrijdag 11 oktober organiseert KBO-Brabant weer een bedevaart
naar de ‘Zoete Moeder’ in Den Bosch. De plechtige H. mis begint om
10.45 uur in de St. Janskathedraal.
Om 13.45 volgt er nog een namiddagviering.
De KBO van Eersel organiseert op 13 december een busreis naar
Gouda. Men kan dan het bekende evenement ‘Gouda bij kaarslicht’
meemaken. We vertrekken in de middag en we zijn om half tien
weer terug in Eersel. De kosten zijn € 38,- per persoon.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie inwinnen bij Hans Nijsen
tel. 0497 514066
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. [dus donderdag 26
sept.]
Boeken uitleen; dinsdag van 15.00 -16.30 uur en op woensdag van
19.00 – 20.30 uur.
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
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AGENDA

September
19
24

Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Cursus Reanimeren/AED EHBO Vereniging

Oktober
5
9
19
20
21
27

Optreden troubadour Jack Vrijsen (D’n Babbel)
EHBO Algemene ledenvergadering
Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Speelgoedmarkt

November
10
19
24
24

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

December
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

20

2014
Januari
3 en 4
19

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

Maart
28

Vormsel

April
11/12 /13
Mei
18
25

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 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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