TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 16 – Week 34 (24 aug.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Wintelre in de ban van de Kermis
* Statiegeld-actie Harapan
* Doekoes voor de Disselboom

-

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. 17) verschijnt in week 36 (7 sept.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 30 augustus 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 24 EN
25 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur [ gemengd koor ] [MIVA]
De meeropbrengst van de collecte is hiervoor bestemd
Toon v. Hest [namens de kinderen familie v. Hest]
Janus en Nel Senders
Overleden familie Bles - Bierings
Harry Kuijlaars [mnd]
Frans v.d. Ven , Pieta v.d. Ven - v. Hoof en Jos v.d. Ven [namens
familie v. Hoof]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Vader, moeder, Piërre, Maria en Annie Reniers
Hans Coolen
Wim Coolen
Cor v. Hout [verjaardag]
Jan v.d. Heijden [jgt]
Theo Kapteijns
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 31
AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur [ gemengd koor ]
Overleden ouders Coppelmans - Kroot
Betsy v. Loon [jgt]
Sjaan Sebregts - v.d. Heuvel [jgt]
Gerrit v. Ham [jgt]
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 24 en 25 augustus is het MIVA.
De meeropbrengst van de collecte is hiervoor bestemd.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

LEDEN VAN DE KV
Donderdag 29 augustus: Fietstocht.
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Tonnie van Gestel heeft weer een mooie tocht uitgezet.
Voor deze fietstocht kun je, je nog opgeven tot 24 augustus bij een
van de bestuursleden.
Op de voorjaarsbijeenkomst hebben we jullie al na laten denken
over een nieuwe naam voor onze vereniging. We hebben aangegeven dat de namen door gegeven kunnen worden bij een van de
bestuursleden.
Via dit berichtje willen we jullie er nog eens aan herinneren, alle
namen zijn welkom.
Het bestuur

TE KOOP
Trapskelter.
4-7 jaar

Merk: Kett.car
Prijs: €12,50

Traptractor.

Merk Claas
Gratis af te halen

Slikdijk 3
Tel: 2053270
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Stichting Dorpszeskamp Wintelre organiseert wederom;

GROOT LEVEND TAFELVOETBAL TOERNOOI!
Na een welverdiende zomervakantie en een goed verlopen
dorpszeskamp is het alweer tijd voor het volgende Wintelrese
evenement. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Stichting
Dorpszeskamp Wintelre voor het 2e jaar een groot levend
tafelvoetbal toernooi op de kermis dinsdag. De zeskamp teams maar
ook vriendengroepen, families, verenigingen, buurtgenoten, etc.
kunnen de Wintelrese titel ”Kampioen levend tafelvoetbal 2013” in
de wacht proberen te slepen.
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Reglement:

Kermis dinsdag 3 september 2013
Café dn Babbel Wintelre
Aanvang wedstrijden 17:00u!
Max 7 personen (5 veld spelers, 1 reserve en 1
coach).
Een aparte dames en heren poule!
Er zijn leuke prijzen te winnen.

Tijdens de zeskamp zijn er al een aantal teams opgegeven;
Heren: 1. 60+ heren, 2. BIOK (bier is onze kracht), 3. Sfeerteam, 4.
De kneusjes van Alwin, 5. Dur in da telt, 6. De aanhang, 7. FC Cindy
flept er is een mem uit.
Dames: 1. Wintelreten 1, 2. Wintelreten 2, 3. Barbershop, 4. 60+
vrouwen, 5. Decadente dames, 6. Klèn duuzend, 7. Huifnarren
dames, 8. Bulldozers
Zoals je ziet al veel opgaves en door het succes zijn we
genoodzaakt een uur eerder te beginnen dus om 17:00u. Het is
mogelijk om later aan de wedstrijden te beginnen in verband met de
straten loop, geef dit tijdig via mail of een telefoontje aan.
Wil je nog mee doen met een team dat kan uiteraard nog steeds.
Geef je team zo snel mogelijk op want vol = vol. Opgeven middels
onderstaand formulier kan bij Café d’n Babbel of via de email;
dorpszeskampwintelre@hotmail.com of opgeven bij Sjors
Leermakers 06-14463872
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TEAM (naam); …………………………………………………………
SPELERS:
1. …………………………………… 2. ……………………………….
3. …………………………………… 4. ……………………………….
5. …………………………............. 6. ……………………………….
COACH:

……………………………….

We zien jullie allemaal terug op kermis dinsdag 3 september 2013
tijdens het spectaculaire en gezellige levend tafelvoetbal toernooi!
Groeten,
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

9-DAAGSE BUSBEDEVAART NAAR LOURDES
SEPTEMBER 2014.
De data voor de N.L.Z. Lourdesbedevaarten in 2014 zijn bekend.
Wij hebben onlangs besloten in 2014 in samenwerking met de N.L.Z
bij voldoende belangstelling weer een 9-daagse busbedevaart te
willen organiseren. Dit naar voorbeeld van de succesvolle
bedevaarten in 2009-2010-2012-2013.
In 2014 zal deze zijn van donderdag 11 t/m vrijdag 19 september.
Het is nog ver vooruit, maar misschien heeft u interesse of kent u
familieleden, vrienden of kennissen die deze reis mee willen maken.
Voor verdere informatie of evt. aanmelden kunt u contact opnemen
met:
Jos van der Heijden 0499 - 373779 of Pastoor A. Verschure 040 2051575. U kunt ook een mailtje sturen naar
vwkn.lourdes@gmail.com
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Zaterdag 31 augustus
Henk Wijngaard m.m.v. D.J
Zondag 1 september
Hul Nest Jansen.m.m.v. D.J.
Maandag 2 september
’s morgens Kermis Ontbijt (vanaf 10.30 uur)
’s avonds Rene Schuurmans m.m.v. D.J.
Dinsdag 3 september
Levend Tafelvoetbal i.s.m.
Stichting Zeskamp Wintelre

www.babbelwintelre.nl
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ACTIE VOOR GEHANDICAPTE
KINDEREN IN INDONESIË
* VANAF 30 AUGUSTUS STATIEGELDACTIE BIJ
COOP THOLEN *
De Stichting Harapan heeft als doel het bevorderen en verbeteren
van leefomstandigheden van kansarmen in Indonesië. Een van de
projecten waar deze stichting zich voor inzet is het
revalidatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra. Dankzij allerlei acties
wordt dit centrum, waar veel gehandicapten na een of meer
operaties vanwege lipspleten, polio en brandwonden worden
gerevalideerd, gesteund. Dit jaar werd ook weer een beroep gedaan
op Harapan voor steun om gehandicapte kinderen vanuit het
centrum naar een gewone school te kunnen laten gaan. De ouders
zijn niet in staat hiervoor zelf een bijdrage te leveren. Zoals overal is
scholing voor een goede toekomst heel belangrijk, zeker voor
gehandicapten. Het schoolgeld, de verplichte uniformen, de boeken
die je zelf moet meebrengen en het vervoer naar school kost per
kind per jaar ruim € 200,-.
De kinderen volgen de eerste drie klassen op Harapan Jaya, daarna
gaan ze naar de algemene school zodat ze later ook een geldig
rapport krijgen en verder kunnen doorstromen naar het voortgezet
onderwijs.
Uw statiegeld voor gehandicapten
De steun aan dit revalidatiecentrum is een van de speerpunten van
Harapan, daarom is er vanaf 30 augustus een statiegeldactie in de
Coop supermarkt Tholen
Als u lege flessen inlevert kunt u uw statiegeldbon in een speciaal
daarvoor bestemde box doen. Na afloop van de actie wordt het
volledige bedrag van de bonnen uitbetaald aan de Stichting Harapan
en de opbrengst wordt bestemd voor de gehandicapte kinderen in
Indonesië.
( voor informatie: www.harapan.dse.nl ,
www.facebook.com/StichtingHarapan , nader contact:
stharapan@hotmail.com of Jos van der Heijden 0499-373779)
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TE KOOP
Een trampoline, doorsnede 305 cm. Prijs t.e.a.b.
Fam. Swaanen, Telefoon: 0402052831

KWF
KANKER
BESTRIJDING

iedereen verdient een morgen

NIEUWS TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Dorpentoss
Op zondag 25 augustus is er weer een jeugddorpentoss in
Westerhoven. Opgeven bij de jeugdcommissie voor vrijdag 23
augustus. Vertrek 9.15 uur bij het gemeenschapshuis.

Interne competitie ronde 3

Grootste collecte ooit blijft nog steeds nodig.
In de week van 2 tot en met 7 september gaan we weer met
meer dan 120.000 vrijwilligers in heel Nederland op pad om
zoveel mogelijk geld op te halen.
Ondanks de vele acties die het hele jaar door gehouden worden,
zoals werving van donateurs en de beklimming van de Alpe D’Huez,
waaraan onze dorpsgenoot Michel van Mol heeft mee gedaan, blijft
de landelijke collecte nog steeds hard nodig om gelden bijeen te
brengen om kanker van een levensbedreigende steeds meer
een chronische ziekte te maken.
In de week voorafgaande aan de collecte verspreidt PostNL in
heel Nederland het duidelijk herkenbare collectezakje.
Ontvang onze collectanten met warme belangstelling en geef
gul, het doel van de collecte is het alleszins waard. Laat onze
medemens die te maken krijgt met kanker niet in de steek.
Sjef Hems, coördinator KWF-Kankerbestrijding
Afdeling Wintelre.

AFHALEN SPAARKAS JOC
Vrijdag 30 Augustus tussen 19:00-20:00 dubbeltjespot afhalen bij
De Rosdoek
Joc de Fakkel
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Op vrijdag 6 september start alweer ronde 3 van de interne
zomercompetitie. Dit betekent weer 8 weken lang spannende
tenniswedstrijden in de nieuwe poule indeling. Na deze acht weken
is het alweer tijd voor de wintercompetitie!

Accommodatie
Fase een van de accommodatie renovatie is net na de vakantie
gereed gekomen. De volgende klussen zijn geklaard:
1. De plafonds zijn wit gespoten;
2. De binnendeuren zijn geschilderd;
3. Er is een luik in de keukenmuur gemaakt;
4. Er ligt een nieuwe vloer in de kantine en keuken;
5. Er is een nieuwe keuken geplaatst.
Fase twee zijn we aan het voorbereiden:
1. Nieuw meubilair;
2. Nieuwe boiler (HR ketel) in overleg met de gemeente;
3. Nieuw dak (in samenwerking met de gemeente);
4. Aanleg verwarming.
Hierna kunnen we weer vele jaren vooruit met onze accommodatie.
Dank aan alle leden die meegeholpen aan fase een en vooral dank
aan John Timmermans die alles keurig heeft voorbereid en de
uitvoering heeft begeleid.
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COOP THOLEN SCHENKT DOEKOES AAN
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM!
Een actie waarbij de schoolkas wordt gevuld en de consumptie
van zuivel wordt gestimuleerd.
In de periode dat de scholen weer gaan starten organiseert
Coop Tholen een heel bijzondere actie.
Van maandag 19 augustus tot en met zaterdag 14 september
kunnen klanten ‘doekoe’ doneren aan de basisschool in
Wintelre. Bij aankoop van zuivelproducten worden munten
(doekoe – Surinaams, en straattaal voor ‘geld’) weggegeven,
die klanten vervolgens kunnen schenken. De basisschool kan
dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld speeltoestellen of
leermiddelen.
Zuivel en melk passen in een gezond voedingspatroon. Zuivel is een
belangrijke leverancier van vitaminen, eiwitten en calcium. Het
voedingscentrum adviseert om dagelijks 500 ml zuivel te
consumeren. Met name jongeren consumeren steeds minder zuivel,
en dat is een zorg.
Om de consumptie van zuivel te stimuleren heeft Coop samen met
hun zuivelleverancier deze actie bedacht. Met de doekoe-actie wordt
de consumptie van zuivel gestimuleerd en tegelijkertijd worden
scholen gesteund met een financiële bijdrage.
In totaal stelt Coop € 200.000,- ter beschikking die verdeeld wordt
over 230 Coop supermarkten door het hele land. Per winkel zijn 1 tot
4 scholen geselecteerd die mee mogen doen. Bij aankoop van
verschillende zuivelproducten worden doekoe-munten uitgedeeld.
Klanten kunnen hun doekoe-munten vervolgens schenken aan de
basisschool van hun voorkeur.
Kortom hoe meer doekoe-munten jullie inzamelen, hoe groter de
opbrengst voor de basisschool in Wintelre is.
Lees meer over deze actie in onze wekelijkse aanbiedingsfolder, en
doe mee!
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ENVELOPPENKRAAM OP DE KERMIS

TAI CHI / QI GONG.

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 opbrengst zal door De Zonnebloem besteedt worden aan hun
vaste activiteiten en Stichting Jeugdbelangen/Jong Nederland zal
het geld besteden aan het onderhoud van het jeugdhuis.
De kermis wordt geopend door de fanfare drumband om 20.00 uur.
U bent van harte welkom op de kermis en we hopen dat u ons komt
steunen.
Alvast bedankt.

Op woensdag 4 september begin ik weer met de wekelijkse Tai
Chi / Qi Gong lessen.
Elke woensdag van 20.00-21.00u in gemeenschapshuis De
Rosdoek.

De Zonnebloem en Stichting Jeugdbelangen/Jong Nederland
Wintelre

De eeuwenoude meditatieve bewegingstherapieën als Tai Chi en Qi
Gong bevorderen een lang, gezond leven en helpen je lichaam en
geest in balans te brengen
Qi Gong betekent "energie werk" en is de kunst om chi te gebruiken
om gezondheid en vitaliteit te ondersteunen. Qi staat voor
levensenergie en gong voor discipline, oefening en
doorzettingsvermogen. Qi Gong is zeer uitgebreid en bestaat onder
andere uit zachte technieken voor ademhaling, meridianen,
drukpunten, sierlijke bewegingen, meditatie, zelfmassages en
andere manieren om met energie te werken. Over het algemeen zijn
de bewegingen langzaam, gracieus, gelijkmatig op basis van
ontspanning en niet brute kracht. Dynamische oefeningen
bevorderen zowel de bloeddoorstroming, lymfestelsels als de
kwaliteit en circulatie van chi. 'Vervuilde' chi wordt afgestoten, verse
chi opgenomen, blokkades in de energiemeridianen doorbroken en
de verdeling van chi over het lichaam geoptimaliseerd. In Qi Gong
worden meditatie, ademhalingstechnieken en speciale bewegingen
gebruikt. Er wordt veel gebruik gemaakt van visualisaties waarin de
geest leert energiestromen te volgen. De oefeningen eisen totale
aandacht en bewustzijn. Qi Gong is mediteren in beweging.
Tai Chi is afgeleid van Qi Gong. Rond 1270 na Christus
combineerde Chang San Feng, een groot gevechtskunstenaar en
beoefenaar van Qi Gong, zijn Qi Gong kennis met zijn gevechtkunst
om al trainend zijn gezondheid te verbeteren. Hij concentreerde de
grondbeginselen in twaalf basisoefeningen. Verschillende stijlen van
Tai Chi zijn van zijn basissysteem afgeleid. Ieder beweging heeft
een symbolische betekenis en een eigen naam.
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Wanneer de beweging moeiteloos wordt uitgevoerd, is de chi
krachtig en stroomt ze ongehinderd door het lichaam.
Het verschil in de oefeningen met Qi Gong is de link met de
gevechtskunst.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN !!!

Ben je benieuwd geworden naar deze mooie manier van
bewegen kom dan gerust voor een gratis proefles.

CHOCOMEL HANGMAT
Dhr. W. van der Heijden, Kerkstraat 20
Mevr. E. van Loon, Groenstraat 2
Mevr. P. van Ham, Groenstraat 15
Mevr. R. Klaasen, Kreiel 10

Tot woensdag 4 september.
Noortje Wilting, tel. 06-53616530

MELKUNIE WEEKEND LANDAL GREENPARKS T.W.V. € 350,Mevr. E. van Mol, Biemeren

HARIBO KINDERSTELTEN
Dhr. G. van Aaken, Margrietlaan 25
Mevr. S. Klessens, Willibrordusstraat 14
Dhr. N. van der Hamsvoort, Akkerweg 24

GILDENIEUWS
Zoals al te zien is in de agenda gaat het gilde op maandag 9
september hun teerdag vieren met het driejaarlijkse koningsschieten.
Wil van Riet zal zijn titel proberen te verdedigen.

NESCAFE KRUPS, DOLCE GUSTO KOFFIEMACHINE
Mevr. B. Snelders, Kemkesveld 18

De aanvang is om 13:30 u Hopelijk zullen er weer vele kandidaten
zijn die het Wil moeilijk proberen te maken.
Alle kandidaat koningen veel succes.

BECEL BOTER IPAD MINI
Fam. de Jong, Groesveld 9

In het kader van de monumentendag op zondag 15 september met
als thema Macht en Pracht is het gilde door de gemeente benaderd
om iets extra te doen. Het gilde heeft hierop besloten om de
inwoners van Wintelre in de gelegenheid te stellen om ook op een
houten koningsvogel te komen schieten en wel om de titel BURGERKONING.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar en geen gildebroeder is kan naar
het gildehuis komen om te proberen deze titel te bemachtigen. Men
kan zich inschrijven vanaf 13:30 uur en het schieten begint om 14:00
uur. Inschrijven is gratis. Hopelijk wordt het een spannende strijd.
Dus tot ziens bij het koningsschieten van het gilde op maandag 9
september en/of bij het burger schieten op zondag 15 september.
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GERARDUSKALENDERS ZIJN ER WEER
De Gerardus kalender, 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 afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende
onderwerpen. De kalender wordt samengesteld door vrijwilligers en
personeel rondom Klooster Wittem en komt geheel ten goede aan dit
Klooster. De kosten zijn € 6,50 en is te bestellen bij:
W. van de Sande,
Kuilenhurk 16a Vessem,
tel: 0497-592124
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WINTELRE ZINGT, EEN FEEST VOOR IEDEREEN
Bij deze nodigen wij geheel Wintelre van jong tot oud uit voor het
altijd gezellige meezing feest van Wintelre Zingt. Een feest voor
iedereen prijkt er op de aankondigingaffiches en dat gaat het dan
ook zeker worden. Met de toevoeging van gratis kinderactiviteiten,
traktaties en verrassende feestelijke ingrediënten zal de alweer
zesde Wintelrese meezing editie er een worden met een hoog feest
gehalte.
Ook u heeft de unieke meezing krant op huisadres ontvangen. Niet
echt anders dan de voorgaande uitgaven maar toch eentje die nog
meer aanspreekt. Van alle kanten een feestkrant met dank aan de
meer dan 80 bedrijven die dit evenement financieel dan wel op een
andere wijze hebben ondersteund.
De rode draad van Wintelre Zingt is nog altijd het meezingen van
liedjes waarvan alle teksten staan in de krant. Deze keer maar liefst
32 liedjes ingebracht door inwoners, bedrijven, enthousiastelingen
en fans. Een veelzijdig repertoire maar we gaan het allemaal doen.
Wintelre Zingt maakt van elk lied een feest is dan ook wat de media
al eerder inkopte.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten.
Wintelre Zingt vindt plaats op kermiszondag 1 september in de
feestten t.o. de kerk. Inzingen vanaf 16.00 uur met het orkest Motion.
Graag tot dan.
Met de hartelijke meezing groeten
Stichting Wintelre Zingt
Een samenwerkingsverband van Wintelre buurtschappen.
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Voor de excursie van 25 sept. 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 moeten wel met een flink aantal mensen zijn anders gaat het
niet door.
Aanmelden dus bij Jan Heuveling of bij Jan v.d.Ven.
Nu de vakantietijd eindigt, betekent dat voor ons ouderen dat we de
patronen en de sleur weer kunnen oppakken waaraan we zo
gewend en soms ook gehecht zijn.
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De mannenkookcursus is inmiddels naar ieders tevredenheid
afgesloten. Er wordt nog gekeken of er dit najaar een vervolg op
komt.
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.
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
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AGENDA
Augustus
17
18
21
24

AGENDA
Dorpstennistoernooi tgv 30 jaar de Meppers.
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

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

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

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

November
10
19
24
24

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

December
14/15
18
21
21
26

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
20

29
31

Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
19

April
11/12 /13
Mei
25

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
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
30 augustus 2013
27 september 2013
25 oktober 2013
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