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Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt in week 42 (19 okt.)

1

-

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 5 EN 6
OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur [Kindergezinsviering KIWI] thema Wereld
Missiedag voor de kinderen
Jan v. Gerwen
Tinus v. Mol [mnd]
Giel v. Mol
Frans en Anna v. Loon - Vervoort
Janus Willems
Piet v. Haren [jgt]
Vader, moeder en Gerrit v. Aaken
Vader, moeder, Nettie, Jan en Ad v.d. Bosch
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 12 EN
13 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur gemengd koor
Petronella Bartels
Helena v.d. Sande
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Tinus v. Mol
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Vader en moeder Hoppenbrouwers - v.d. Sande en overleden familie
Graard v.d. Sande [mnd]
Vader en moeder Olislagers
Martien Heijneman [jgt]
Overleden familie Heijneman - Lendering
Nellie v.d. Berk - Beerens [verjaardag]
Overleden ouders en kinderen fam. Wilting - v. Beers
Overleden ouders v.d. Berk - Bartels, Toon en Ria en tante Nel.
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12.30 uur Doopviering Jenna Rademakers
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
In de oktobermaand nodigen we iedereen uit voor het bidden van het
rozenhoedje voor de H. mis op donderdagmorgen.
Op zaterdag 5 oktober is er een kindergezinsviering met
medewerking van KIWI. Het is dan Wereld Missiedag voor de
kinderen. De ingezamelde offerzakjes worden dan door de kinderen
aangeboden. Elders in het Blaaike leest u hierover meer.
We nodigen alle kinderen, vaders, moeders, opa's en oma's uit om
hierbij aanwezig te zijn.
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen Tess dochtertje van Klaas Reniers en Janneke Bertens.
Tess woont in den Engelenburg op nr. 4
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

KINDERGEZINSVIERING WERELDMISSIEDAG
VOOR DE KINDEREN
Zaterdag 5 oktober om 19.00uur is de eerste kindergezinsviering
van dit schooljaar. Het thema is: wereld missie dag voor de kinderen.
Het land Tanzania staat dit jaar centraal.
Op school zijn zakjes uitgedeeld, waarin de kinderen een bijdrage
kunnen doen.
Deze zakjes worden in de kindergezinsdienst door
vertegenwoordigers van de klassen aangeboden.
Kom allemaal kijken en luisteren, want er zijn weer een heleboel
kinderen bij KIWI gekomen.
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Verdere informatie over Tanzania kun je vinden op www.missio.nl.
en op www.klap.net
Op de site van klap kunnen kinderen ook spelletjes spelen.

LEDEN VAN DE KV
Dinsdag 15 oktober: Moederdagviering
Aanvang 19.30 uur in de Rosdoek.
We beginnen met een gebedsdienst in MFA de Rosdoek.
Daarna is er koffie en iets lekkers, de jubilarissen worden gehuldigd.
De avond wordt verder verzorgd door zangeres Marie-Christien met
haar programma “Met een knipoog naar Maria”.
Natuurlijk ontbreekt een hapje en een drankje niet.
Woensdag 30 oktober: Modeshow i.s.m de KBO.
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek
Op deze avond gaan mannequins uit onze eigen vereniging en van
de KBO een modeshow lopen met kleding van modehuis Straatman
uit Hapert.
Deze activiteit staat niet in het programma.
Dinsdag 5 november: Hollandse avond.
Aanvang 20.00 uur.
Deze avond wordt ons aangeboden door het AB van de KVO.
Alle leden worden warm welkom geheten door Kaat, die de verdere
avond gaat verzorgen.
Willen degene die de contributie nog niet hebben overgemaakt deze
betalen op rekeningnr. 0107122634
Het bestuur

WORKSHOP HERINNERINGSBLOEMSTUK
MAKEN
Bloemen spelen in de Nederlandse uitvaartcultuur een grote rol.
Ook na de begrafenis of crematie hebben bloemen een belangrijke
functie bij het herdenken en verwerken van het verdriet. Bloemen
brengen schoonheid en kleur in het leven van alledag.
Elk jaar worden met Allerzielen op 2 november de overledenen
herdacht en gaan nabestaanden met bloemen naar het graf.
Ook zijn er andere speciale gebeurtenissen, waar bloemen troost
kunnen bieden zoals de sterfdag of verjaardag van de overledene.
Op dinsdagavond 29 oktober 2013 van 19.30 uur tot 21.00 uur
kunt u deelnemen aan de workshop

“herinneringsbloemstukken maken”
in De Hennekooi, De Hoef 10, 5528 CA in Hoogeloon
De bijeenkomst duurt anderhalf uur en is voor iedereen die met
verdriet en rouw te maken heeft.
Het kan zijn dat u zelf een dierbare wilt herdenken maar u kunt ook
een bloemstuk maken voor een familielid of vriend(in) die iemand
heeft verloren. Hanny van familiebedrijf De Hennekooi, gespecialiseerd in lifestyle en sfeer, zorgt voor een voorbeeld van een
herinneringsbloemstuk, het materiaal en de bloemen. Zij geeft uitleg,
adviezen en tips.
Voor de workshop kunt u kleine accessoires meenemen en in uw
eigen bloemstuk verwerken als u dat wilt.
De kosten bedragen € 25,- inclusief materiaal, bloemen en
consumpties. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk maandag
21 oktober. Aanmelden kan telefonisch of via de email.
Mieke Artz en Corien van den Heuvel
Eclips Uitvaartbegeleiding, Slikdijk 16 b 5513 NL Wintelre
E: info@eclips-uitvaart.nl T: 040-2119703
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GEZOCHT

HERHALINGSLES REANIMEREN / AED BEDIENER

Poetsadressen en/of huishoudelijk werk.
Voor meer informatie graag bellen naar: 040-2052792

Vorige keer werd een nieuwe cursus aangekondigd.
Nu voor diegene die in het verleden de cursus al hebben gevolgd de
mogelijkheid om de herhalingsles voor reanimeren / AED bediener te
volgen. Deze herhalingsles wordt gegeven om het geheugen op te
frissen en het zelfvertrouwen hierin te verbeteren.
De les datum is dinsdag 12 november om 19.30 uur in de Rosdoek
te Wintelre. De kosten bedragen € 10,-.
Aanmelden kan via mail: farmbartels@hotmail.com
Of telefonisch bij Liesbeth Bartels 040-2052393

NIEUWSPRAATJE RUILVERKAVELING
WINTELRE-OERLE
Half oktober wordt er door de aannemerscombinatie van Beers
Hoogeloon- De Crom aannemingsbedrijf gestart met de
werkzaamheden aan de ruilverkaveling te Wintelre-Oerle.
Meer hierover in het volgende Blaaike.

STICHTING WELZIJNSFONDS EERSEL
KEMPKESHOFTOERNOOI 2013
Ook dit jaar wordt zoals traditiegetrouw het Kempkeshoftoernooi
georganiseerd op lokatie “KEMPKESHOF’’, Telefoon: 040 –
2052625.
Aanvang van het toernooi is vrijdag 25 oktober a.s. en loopt tot
uiterlijk vrijdag 29 november 2013 (finale)
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag en vrijdag.
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Iedereen boven de 50 jaar kan hier aan deelnemen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 p.p. te voldoen voor aanvang
van de eerste wedstrijd die men speelt.
Opgeven voor het toernooi kan d.m.v. een briefje, met daarop uw
naam, adres,tel.nr /mobielnr.en caramboles, af te geven bij
“Kempkeshof” of in de brievenbus te deponeren.
Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 16 oktober 2013.
Hebt u vragen, dan kunt u die stellen aan de heer Franz Kreuz, tel:
0497- 591788 of Wim Wilting, tel: 040 - 2051695 / 0653419889.
Namens de organisators: Franz Kreuz en Wim Wilting.
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Aanvraag bijdrage Welzijnsfonds Eersel voor het jaar 2014
Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek indienen
bij Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een financiële ondersteuning.
Hierbij wordt opgemerkt dat de sluitingsdatum altijd vast ligt op 31
december.
Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand houden
van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen in de dorpen
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre door middel
van het verstrekken van een financiële bijdrage.
In de loop van de jaren zijn hiervoor al duizenden euro’s uitgekeerd.
De financiële bijdrage zal per aanvraag maximaal € 1000,bedragen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een financiële
bijdrage is, dat het een bijzondere voorziening of activiteit moet zijn
die voor de betreffende vereniging of stichting een extra financiële
last betekent en die zonder een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of
nauwelijks te organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage
voor het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling op sociaalcultureel terrein in de gemeente Eersel.
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Belangrijk is tevens het aantal inwoners dat met deze nieuwe
activiteit wordt bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en
activiteiten van een stichting of een vereniging worden geen
bijdragen verstrekt.
De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden
ingediend door het bestuur van een vereniging of een stichting.
Van bijzonder belang is tevens een begroting van de activiteit of
voorziening, waar de bijdrage voor gevraagd wordt bij te voegen.
De commissie maakt de afweging aan de hand van de volgende
criteria.
Criteria:
1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in stand
houden ervan in het werkgebied van de gemeente Eersel.
2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van het jaar
waarin de activiteit gepland is.
3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage, eigen
middelen, e.d.) dient overgelegd te worden.
4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn, hebben de
voorkeur.
5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke doelgroep te
bereiken.
6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot een
bijdrage.
7. Het in stand houden van een goedlopende voorziening die anders
zou verdwijnen, is een reden tot het toekennen van een bijdrage.
Niet in aanmerking komen: Aanvragen voor normaal gebruikelijke
uitgaven waarvoor geld gereserveerd had moeten worden.
De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan dus
jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december.
Een aanvraag voor 2014 moet dus uiterlijk 31 december 2013
ingediend zijn.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat van de
Stichting Welzijnsfond, p/a .De heer Wil van Herk, Laaghuizerweg 5,
5521 LB Eersel, tel. 0497 516402. . E-mail: w.van.herk1@hetnet.nl
of Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel,
tel. 0497 531304.
9
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GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”
Begin dit jaar, op de eerste zondag van de maand, is Bosschuur
De Meren gestart met het aanbieden van wandelen met een GPSapparaat. Gedurende de zomermaanden heeft deze activiteit echter
stil gelegen, maar vanaf de maand oktober gaan we deze weer
opstarten. Indien u zin heeft in een anders-dan-normale wandeltocht
door de prachtige bossen van Wintelre en daarbij op paadjes wil
komen waar je normaal niet zo snel inloopt, is dit iets voor u!
Met behulp van een GPS-toestel, dat je van ons in bruikleen krijgt,
kun je een bijzondere route lopen, zoals de boswachter die zelf
gelopen heeft. Je kunt net als hij genieten van de natuur,
paddenstoelen bekijken en misschien wel een konijn, ree of vos
spotten….
De twee reeds ontwikkelde tochten trekken de bossen in, een ten
noorden van de Bosschuur, terwijl de andere het gebied ten zuiden
van de Bosschuur locatie zal intrekken. Komende tijd zullen er nog
meer bij komen.

Programma
Zaterdag 5 oktober
grandioos optreden
troubadour

Zaterdag 12 oktober
Spetterend optreden van de

Beide wandeltochten zijn tussen 5 en 7 km lang en dus geschikt
voor groot en klein, jong en oud, vaders en moeders, opa’s en
oma’s. Vanwege de brand in het voorjaar van de Bosschuur zal het
vertrekpunt bij Hoeve de Nachtegaal zijn, waar u, indien gewenst, na
afloop van de tocht kan genieten van een heerlijk kopje koffie, .
Starten kan dus op zondag 6 oktober a.s. vanaf 10.30 uur tot
uiterlijk 13.30 uur. Kosten per toestel zijn € 5,00, als borg vragen
wij om je legitimatiegegevens.
Bosschuur De Meren – Wintelre
www.bosschuur.nl:
Voor meer info: 040 – 205 31 14 / 06.20843172!
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m.m.v. DJ Paul
BESTE MENSEN
Heeft er iemand toevallig nog een "boog" zoals gebruikt wordt voor
b.v. een 50 jarig huwelijk om bij de voordeur te zetten, die eventueel
geleend of gehuurd kan worden?
Graag een telefoontje naar Leny Coppelmans: 040-2052098.
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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.

Uitwisseling met Knegsel en Vessem
De uitwisselingen (toss-avonden) met Vessem en Knegsel zijn
afgelopen maand weer van start gegaan. Helaas is de eerste
tossavond komen te vervallen vanwege de regen. De volgende
tossavonden zijn:
dinsdag 8 oktober te Vessem
dinsdag 12 november te Knegsel
Je hoeft je van te voren niet op te geven. Je kunt gewoon naar de
tennisbanen komen. We beginnen om 19.30 en eindigen om 22.00
uur. Ook ben je later als 19.30 uur nog van harte welkom.
Interne Wintercompetitie
De interne zomercompetitie is nu met de laatste ronde bezig en op
zondag 27 oktober is het de laatste speeldag. Begin november willen
we weer starten met de wintercompetitie. Deze zal altijd op
maandagavond plaatsvinden van 19.00 tot 22.00 uur. (Dames enkel
en dubbels, heren enkel en dubbels plus mix). Opgeven voor deze
wintercompetitie is mogelijk tot zondag 27 oktober via het e-mailde
van de Meppers.

De cursus bestaat uit 10 lessen van een uur en de kosten voor deze
cursus bedragen € 10,-. Locatie: Sportzaal van gemeenschapshuis
“De Rosdoek”. (En wellicht een paar lessen op onze tennisbanen).
Het enige dat je nodig hebt is sportkleding en sportschoenen. Heb je
zelf geen racket dan is dat geen probleem, wij zorgen daarvoor.
Bij balvaardigheid maken de kinderen kennis met het racket en de
bal. Kort gezegd gaat het hier om het krijgen en verbeteren van het
balgevoel. Slagvaardigheid gaat een stapje verder. De verschillende
slagen zoals backhand, forehand en service komen aan bod.
Moet je lid worden van TV “De Meppers”?
Nee, niet voor de bal- & slagvaardigheids-cursus. Kinderen kunnen
kennismaken met het tennisspel zonder de verplichting lid te worden
van TV “De Meppers”. Bevalt het tennissen, dan kun je lid worden en
deelnemen aan de jeugdactiviteiten.
De dag en het tijdstip liggen nog niet vast en is afhankelijk van de
wensen van de deelnemers en de beschikbaarheid van de
tennisleraar. Voor aanmelding en/of voor meer informatie:
jeugddemeppers@hotmail.com.

Opzegging lidmaatschap
Degene die zijn lidmaatschap wil opzeggen moet dit doen voor 1
december 2013. Degene die zich later afmelden zijn verplicht de
jaarcontributie van 2014 voor 100% te voldoen.
Voor meer info zie onze website (www.wintelre.info).

COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING
In de week van 6 tot en met 12 oktober vindt de collecte voor de
Brandwonden Stichting weer plaats. Vele collectanten gaan weer op
pad.
Alvast bedankt voor uw steun!

Bal- & Slagvaardigheid
Vanaf januari 2014 starten we weer met een bal- & slagvaardigheidscursus. Dit is een cursus waarbij kinderen van groep 3 t/m 8 (6
t/m 12 jaar) spelenderwijs kennis maken met het tennisspel.
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Collecte coördinator
Riek Wouters
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In de Week van de Toegankelijkheid
(7 t/m 12 oktober) vragen mensen
met een beperking aandacht voor
een toegankelijke samenleving.
Het thema van dit jaar is:

Meer dan welkom… samen in beweging
met en zonder beperking
Ook dit jaar organiseert het Platform voor Mensen met een
Beperking in samenwerking met de gemeente Eersel en MEE een
activiteit.
Activiteit:
Datum:
Plaats:

Sport met een visie
Vrijdag 11 oktober 2013
Sportpark De Meren, VV DEES,

Programma:
19.30 uur De koffie/thee staat klaar!
20.00 uur Start met een ludieke opening…
Ervaar hoe het is om te sporten met een beperking! Ga
deze uitdaging aan!
Graag aanmelden bij pmbeersel@gmail.com
20.45 uur Filmpje over beeldvorming
20.55 uur In discussie…neem uw stelling in
21.50 uur Prijsuitreiking
22.00 uur Afsluiting

Sporten is meer dan alleen bewegen!
teamspirit - omgang - sociale contacten - vriendschap
Is uw sportvereniging toegankelijk voor mensen met een beperking?
Denk aan beperkingen zoals lichamelijke, verstandelijke, psychische
of zintuigelijke.
Hoe kan uw vereniging mensen met een beperking laten
deelnemen?
Hoe begeleidt u de structuurgevoelige kinderen in uw club?
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Ervaar zelf hoe het is om een sport te beoefenen met een
beperking?
Graag reiken wij de mogelijkheden aan:
- door u in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een
gehandicaptensport.
- door een open discussie aan de hand van stellingen.
- om samen met een deskundige de toegankelijkheid van de club te
bespreken.
Zet uw vereniging zich ook in zodat iedereen mee kan doen?
Wilt u meer informatie dan is deze avond iets voor u.

Maak samen meedoen mogelijk.
Meer weten!
Kom vrijdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur naar Sportpark De
Meren, VV DEES voor een gezellige, interactieve en informatieve
avond over sporten voor iedereen.

Hoe sportief is uw vereniging?

www.PMBeersel.nl

OPBRENGST COLLECTE VOOR DE
NIERSTICHTING
In de week van 16 t/m 21 september was de jaarlijkse collecte voor
de Nierstichting. In Wintelre hebben de collectanten € 1006,64
opgehaald, waarvoor we u allen hartelijk danken.
Collectecoördinator,
Tonnie v. Gestel
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BURGER - KONING VAN WINTELRE

TE KOOP

Op zondag 8 september hebben een 13 tal dames en heren uit
Wentersel gestreden om de eerste titel van Burger-Koning. Het was
voor de meeste een mooie ervaring om deze kant van het gilde te
leren kennen. In eerste instantie hadden enkele moeite met het goed
zien en richten op de vogel maar dit werd snel beter en uiteindelijk
trof eenieder doel. Met het 80ste schot wist Arie Franken de eerste
trofee binnen te halen. Zoals hij later zei: “Nu kan ook tegen mijn
gildebroeders en zusters in de familie zeggen dat ik koning ben”.
Voor de meeste was dit zeker voor herhaling vatbaar. Dus had je nu
geen tijd, probeer dan het volgend jaar om Arie van de troon te
stoten. Alle deelnemers bedankt voor jullie komst en wie weet lukt
het jullie volgend jaar wel om de titel te bemachtigen.
De Overheid.

Tweedehands kinderfiets, wielmaat 16 inch, voor een kind
van ongeveer 4 jaar, Mountainbike Loeki. Prijs € 20,Gratis af te halen
poppenwagentje met zwenkwieltjes
poppenwagentje (zonder kap)
Inlichtingen:
040-2053270

NIEUWSBRIEF#15
BIBLIOTHEEKNIEUWS

TE KOOP (eventueel voor KOEMEERDIJK BOUWERS)

Beste leesvrienden in Wintelre,

IKEA kast zilver80x31x202 ,AHREND stalen kasten met slot voor in
de garage 100x40x195,stevige ARHEND tafels met afneembare
poten formica wit blad 75cm breed diverse lengte maten
180,150,120 ,75 cm, apart vormgegeven salontafel met
glazenblad,miniset wit hout, Ahrend stoelen, tuin stoelen ligstoel,
wit houten tuinbankje nieuw in doos, serveertafeltje, houten platen,
div.TWINNY LOAD crank bevestiging, lasapp. mooie LM Velgen 4x
100mm originele Opel corsa 2006 met niet te beste
banden185x55Rx15. 3 sloopfietsen met div. losse nieuwe
onderdelen, ruime en fijn rijdende Peugeot 307 SW 2003 158dkm
zeer luxe uitvoering, en diverse ANDERE spullen.
Hoef de hoofdprijs echt niet te hebben maar voor niets gaat alleen
de zon op.

Donderdag 10 oktober 2013 bestaat de Bibliotheek in Wintelre één
jaar!!
Twee Blaaikes geleden heb ik al een overzicht gegeven wat we het
afgelopen jaar als bibliotheekcommissie en vrijwilligers allemaal
gedaan hebben. Dit overzicht was naar aanleiding van het interview
dat de journalist Ad Adriaans van het Eindhovens Dagblad graag
met ons wilde hebben omdat hij nieuwsgierig was naar de resultaten
van de bibliotheek in Wintelre na bijna één jaar. Hij was verbaasd en
wij ook dat de bibliotheek zo goed is aangeslagen. Dit zeker gezien
het feit dat veel bibliotheken door bezuinigingen, maar ook door de
vele toepassingen van internet en de e-reader hebben moeten
inkrimpen en zelfs hebben moeten sluiten. We gaan met onze
bibliotheek in Wintelre dus duidelijk tegen een trend in.
Nog enkele feiten van het afgelopen jaar op een rijtje: We hadden
een grandioze start met tegen de 2000 boeken. Er moest zelfs een
boekenstop ingevoerd worden omdat we geen plek meer hadden.
Intussen mogen we een veertig tot vijftigtal inwoners van Wintelre
beschouwen als een trouwe groep lezers.

Voor inl. en afspraak 040 – 205 2017
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Er zijn ruim 500 boeken uitgeleend. We hebben 2 filmavonden
georganiseerd. We zijn 2e geworden bij de Rabo Verenigings Prijs.
Alle boeken staan op de site van Leefbaar Wintelre. Andere dorpen
uit de omgeving vragen ons hoe we de totstandkoming van onze
bibliotheek georganiseerd hebben. Elke 14 dagen staat er een stukje
over de bibliotheek in ’t Blaaike’. Er is een tijdschriftenruil
gerealiseerd. Er zijn grote letterboeken en luisterboeken aan het
aanbod toegevoegd, etc.
Als bibliotheekvrijwilligers zijn we dan ook erg blij dat we kunnen
constateren dat de bibliotheek echt in een behoefte voorziet, hoewel
er natuurlijk nog steeds meer lezers bij kunnen. Dus schroom niet
om de bibliotheek op Kempkeshof met een bezoekje te vereren.
Veel leesplezier.
De openingstijden van de Bibliotheek op 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
VERSLAGEN BESLOTEN VERGADERINGEN:
Diverse verslagen zijn de afgelopen periode op onze site
toegevoegd. Zo ook recent weer het verslag van de vergadering van
woensdag 21 augustus, welk na goedkeuring op 19 september, op
onze website www.wintelre.info werd geplaatst.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
Maandag 21 oktober besloten bijeenkomst. Heeft u ideeën om een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wintelre? Dan kunt u
deze ideeën dus inbrengen in onze vergadering. Spreek een van
onze leden aan of bel met secretaris Jan Heuveling, 040-2052151.
De verdere vergaderdata voor 2013 zijn op www.wintelre.info te
vinden.
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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GRATIS AF TE HALEN:
Complete babykamer bestaande uit:
-Ledikant
-Commode met legplank
-Kledingkast
-Kleur: blank eiken (deels massief)
Fam. v.d. Velden
Kloosterstraat 31
040-2053738 of 06-14133024

VUURKORVEN
De temperatuur is aan het dalen, het wordt vroeger donker en
hierdoor is 's avonds buiten zitten niet echt meer een optie.
Heeft u een vuurkorf staan, die zijn beste tijd heeft gehad maar nog
wel 2 dagen dienst kan doen? En overweegt u hier misschien
afscheid van te willen nemen? Denk dan aan het Dickensfestijn wat
op 14 en 15 december a.s. zal gaan plaatsvinden.
Graag komen we uw oude vuurkorf ophalen!
Dan graag een berichtje naar info@dickensfestijnwintelre.nl of bel
naar H. van Gestel 06-24527191.

GEEN TIJD OF ZIN OM TE STRIJKEN?
Neem dan contact op met Jet der Kinderen, telefoon: 040 2051966
of mail:

jet.derkinderen@hotmail.nl
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ZONDAG 13 OKTOBER DEES – VESSEM
Zondag 13 oktober speelt het vaandelteam van Edwin Slagboom
thuis tegen VESSEM dat momenteel getraind wordt door Kees
Mollen.
De mannen van onze oud-trainer Kees Mollen kenden een
voortreffelijke seizoensstart. VESSEM behaalde in de eerste drie
wedstrijden van het nieuwe seizoen het maximale aantal punten en
is daardoor de trotse koploper in de 5de klasse. DEES moest in de
eerste drie competitiewedstrijden genoegen nemen met twee gelijke
spelen en een verliespartij.
Maar behaalden resultaten uit het verleden zeggen niets voor de
naaste toekomst. DEES- VESSEM is op papier een topper, een
wedstrijd die je eigenlijk niet mag missen omdat er altijd veel sfeer
en gemoedelijkheid hangt rol deze derby. Wij nodigen u daarom
allemaal graag uit om getuige te zijn van deze wedstrijd en wensen
alle supporters een geweldige wedstrijd toe met heel veel kijkplezier.
De wedstrijd begint om 14.30 uur op sportpark ‘ De Meren”.

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
[wmo] heeft de gemeente Eersel een zogenaamde ‘wmo-raad’. Dat
is een adviesraad waarin alle maatschappelijke groepen zoveel
mogelijk zijn vertegenwoordigd. Zo ook de doelgroep ‘Ouderen’.
Op dit moment zijn we op zoek naar iemand die deze taak op zich
wil nemen.
Deze man of vrouw hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond of zo.
Maar moet wel op de hoogte, en geïnteresseerd, zijn van wat er in
de ouderenwereld zoal speelt.
Dus ken je iemand binnen de gemeente die bereid is tijd en energie
in de wmo te steken, stuur hem of haar dan deze kant uit; bestuur
kbo.
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Het was een grote groep [48 personen] die mee op excursie ging
naar Vencomatic.
Het deed goed veel nieuwe gezichten te zien. Jammer is het dan
achteraf te moeten horen dat een en ander best tegenviel. Een
excursie is niet altijd voor iedereen even interessant. Wat er vertelt
wordt en vooral; hoe iets vertelt wordt is dan van het grootste
belang.
Helaas hebben wij dat niet in de hand en is men overgeleverd aan
het bedrijf waar men te gast is. Toch was het de moeite om dit
bedrijf, van binnen en van buiten, beter te leren kennen. En heeft
men niets meegekregen van de rondleiding, dan heeft men toch
kunnen genieten van het gebouw en het uitzicht over de omgeving.
En niemand kan ontkennen dat het geen prachtige, zonnige, dag
was.
Waarschijnlijk komt er na de herfstvakantie, eind oktober, weer een
kookcursus voor mannen. De cursus bestaat uit tien lessen. Na
elke les kan men, samen met de partner, genieten van het [zelf
gemaakte] resultaat.
De kosten zijn € 15,- per les.
Er is slechts plaats voor zes personen en er staan nog een paar
namen op de wachtlijst.
Dus de plaatsen zijn beperkt. Opgeven bij Annie Hoppenbrouwers
2051567
Op 30 oktober organiseert de kbo samen met de vrouwenvereniging
[KVO] een modeshow.
Deze modeshow wordt gepresenteerd door de fa. Straatman.
Er zal door enkele plaatselijke modellen niet alleen kleding worden
geshowd maar ook bijpassende schoenen, brillen en haardracht in
alle kleuren.
De mooiste en nieuwste modellen voor herfst en winter komen in
diverse tinten voorbij. [en niet alleen in grijs]
Deze avond mag men dus niet missen, de toegang is gratis.
Dus; Modeshow, op woensdag 30 okt. Vanaf 20.00 uur in de
Rosdoek.
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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 geen 38 zoals in het vorige
blaaike vermeld, maar 34,50 euro 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 dond. 10 okt.]
Op maandag 14 oktober is het kaarten, Rikken en Jokeren.
Om 13.30 uur in Kempkeshof
KBO
Op zaterdag 5 okt. en zondag 6 okt.
is er weer een nieuwe uitzending van
‘Nieuws uit de Kempen’ met allerlei
onderwerpen uit onze regio.(onder voorbehoud)
Met in deze uitzending o.a. een item over

Wintelre Zingt en Zorgboerderij Vessem
De herhaling van deze uitzending is op zaterdag 19 okt. en zondag
20 okt. en onze nieuwe uitzending is op zaterdag 2 nov. en zondag 3
nov. U kunt onze filmpjes terugzien op onze website

AGENDA

AGENDA

Oktober
5
9
15
19
20
21
22
27

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

November
5
10
12
16
19
24
24

Hollandse avond KVO
Willibrordusdag
Herhaling Reanimatie/AED EHBO
DJ Jelle (D’n Babbel)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.
Intocht Sinterklaas

December
14/15
17
18
21
21
26
29
31

Dickensfestijn
Kerstviering KVO
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

www.kempentv.nl
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2014
Januari
3 en 4
4
14
19
27

DEES indoor strafschoppentoernooi
DJ Kelly Pfaff en DJ Jelle (d'n Babbel)
Thema avond voet en houdingsklachten KVO
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Maart
28

Vormsel

April
11/12 /13
22
Mei
18
25

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Voorjaarsbijeenkomst KVO

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
25 oktober 2013
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