TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 20 – Week 42 (19 okt.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Kaartverkoop Nederpop 2014 van start
* Griepprik in de Rosdoek
* Huidanalysedag bij Ans

-

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. 21) verschijnt in week 44 ( 2 nov.)
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Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 25 oktober 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 19 EN
20 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur WERELD MISSIEDAG [gemengd koor]
DE GEHELE OPBRENGST VAN DE COLLECTE IS HIERVOOR
BESTEMD
Overleden ouders Coppelmans - Kroot
Piet en Diena v. Hest - Beerens [namens kinderen familie v. Hest]
Overleden ouders v. Hout - Smits
Mieke v. Hoof - Dingen [namens de buurt Kat en Hondstraat]
Martha v. Gerwen - v. Hout
Toon en Maria v.d. Heijden - Schennink
Jan en Marian Cremers
Hein v. Eeten [verjaardag]
Overleden familie Jan v.d. Ven - Soetens
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
DONDERDAG 10.00 UUR
Plechtige H. mis met de bisschop en de pastores van de parochie
Eersel in de Willibrorduskerk te Eersel.
Iedereen is van harte welkom

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND 26 EN 27
OKTOBER

Siena, Bert, José en Harrie Leermakers
12.30 uur Doopviering Jurre v.d. Heijden
!3.00 uur Doopviering Amy v. Beers
Maandag, dinsdag, woensdag geen H. Mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
VRIJDAG 1 NOV. 19.00 uur gezongen H. mis in Knegsel voor de
drie parochies

MEDEDELINGEN:
In het weekend van 19 en 20 oktober vieren we Wereld Missiedag,
de gehele opbrengst van de collecte is hiervoor bestemd.
Op donderdag 24 oktober brengt bisschop A. Hurkmans een bezoek
aan de parochies van de gemeente Eersel.
Iedereen is van harte welkom in de eucharistieviering van 10.00 uur
in de H. Willibrorduskerk te Eersel waarin de bisschop voor zal gaan
en de pastores van de parochies zullen assisteren.
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen, Jenna dochtertje van Don Rademakers en Inge
Raaymakers. Jenna woont in de Willibrordusstraat op nr. 47H
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

Zaterdag 19.00 uur

ALLERZIELEN

Harry Kuylaars [mnd]
Frans v. d. Ven [namens familie v. Hoof]
Henk v.d. Sande
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Jo Senders - v. Asten [verjaardag]
Piet en Maria Snelders - v.d. Velden

Op Allerzielen willen we onze parochianen, die sinds Allerzielen
vorig jaar zijn overleden iets dichter bij halen. Dit doen we in de
eucharistieviering op Allerzielen (zaterdag 2 november om 19.00
uur) door voor elke overledene een lichtje op te steken.
Door het lichtje te ontsteken aan de paaskaars geven wij uitdrukking
aan ons geloof dat door de kracht van Gods Geest onze overleden
broeders en zusters eeuwig leven in Gods nabijheid.
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Na de viering zal iemand namens de familie het lichtje meenemen
en plaatsen op het graf van hun dierbare, of wanneer de overledene
is gecremeerd mag men het lichtje mee naar huis nemen of
eventueel plaatsen op de Calvarieberg of in de Mariakapel.
Bij goed weer gaan we samen met de priester naar het kerkhof, en
zal de priester na een algemeen gebed de graven zegenen.
Met dit gebaar willen we elkaar laten voelen dat we in onze
menselijke kleinheid en eindigheid met elkaar verbonden zijn.
Wij nodigen u van harte uit bij deze viering.
In de komende weken zal iemand van de liturgiegroep of avondwake
een bezoek brengen aan de naaste familie en dit met hen
bespreken.
Werkgroep Liturgie en Avondwake.

COLLECTE DIABETES FONDS
De collecteweek van het Diabetes Fonds is dit jaar van 27 oktober
tot en met 2 november. Alle collectanten veel succes gewenst.
Collecte coördinator,
Maria van Riet

REUZE BEDANKT
Graag willen Tiny en ik iedereen bedanken waarmee ik samengewerkt heb.
Wij hebben een fijn afscheidsfeest gehad samen met de kinderen,
collega’s en ouders.
Tiny en Bert Bles

KAARTVERKOOP
RABONEDERPOP2014
GESTART.
De kaartverkoop voor het grootse dorpsfeest RaboNederpop2014 is
begonnen! (www.nederpop2014shop.nl) In onze webshop kunt u
kaarten bestellen voor de voorstellingen van vrijdagavond 11 april,
zaterdagavond 12 april en/of zondagmiddag 13 april 2014. Maar er
is meer: we bieden u VIP arrangementen aan, de mogelijkheid om
een van de liedjes te adopteren en we bieden interessante
sponsormogelijkheden!
Speciale kortingsactie Rabobank
Speciaal voor hun leden pakt onze hoofdsponsor Rabobank Oerle
Wintelre meteen spectaculair uit!
Alle leden van de Rabobank Oerle Wintelre hebben een brief
gekregen met daarin een fantastisch aanbod: de bank biedt een
korting van maar liefst € 7,50 aan op de toegangskaarten. U betaalt
als lid dus geen € 12,50 per kaart, maar slechts € 5,00!Maar let op:
dit aanbod is alleen in de maand oktober 2013 geldig, en is beperkt
tot 2 kaarten per lid. Wees er dus snel bij, want er zijn een
gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar.
Vip arrangementen
Wilt u RaboNederpop 2014 op een andere manier meemaken?
Dat kan. We bieden u een uitgebreid VIP arrangement aan voor de
voorstellingen. Optimaal, zorgeloos genieten van het programma,
onder het genot van een hapje en drankje. Een leuk idee om cadeau
te doen, als personeelsuitstapje, met relaties een leuke en
ontspannen avond te beleven of om vrijwilligers een origineel dank je
wel te schenken.
Sponsoring.
Welk bedrijf wil niet graag prominent in beeld zijn bij zo’n groot
evenement?
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Daarom bieden wij u daarvoor een keur aan mogelijkheden: ons
sponsorgalerijbord, uw boodschap verwerkt in een optreden,
vermelding op onze website, het Top40 blaadje en nog veel meer.
U vindt alle informatie hierover in de webshop.

NIEUWSPRAATJE RUILVERKAVELING
WINTELRE-OERLE
Half oktober werd er door de aannemerscombinatie van Beers
Hoogeloon- De Crom aannemingsbedrijf gestart met de
werkzaamheden aan de ruilverkaveling te Wintelre-Oerle. Het
nieuwe inrichtingsplan moet leiden tot een betere situatie in het
gebied voor zowel de landbouw, water, natuur, recreatie, landschap
en cultuurhistorie.
De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden bestaan voornamelijk uit het aanleggen van faunapassages, natuurcompensaties,
poelen, het uitvoeren van enkele bodemsaneringen, kavelaanvaardingswerken en het verbeteren van landbouwpercelen.
De uitvoering van het project is verdeeld in 3 fases:
De eerste fase is inmiddels gestart. In deze fase worden er
faunapassages aangelegd op de Grote vliet, de Scherpenering en
op de Paddenvenweg in Oerle, en in Wintelre op de Biemeren,
Oostelbeersedijk en het Rouwven. Ook worden de
bodemsaneringen uitgevoerd in deze fase.
De tweede fase (start februari 2014) gaat voornamelijk om werken
op percelen die ingericht worden voor natuurcompensatie.
De derde fase start na 1 januari 2015. In deze fase zullen wij de
resterende werkzaamheden uit. Dit zal voornamelijk bestaan uit het
verbeteren van landbouwpercelen.
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NIEUWSBRIEF#16

BIBLIOTHEEKNIEUWS

AFSLUITING DIVERSE WEGEN
TE WINTELRE

VRIJDAG 25 OKTOBER OM 20.00 UUR OP KEMPKESHOF EEN
AVOND MET JOHAN BIEMANS.

Ik het kader van de werkzaamheden voor de Ruilverkaveling
Wintelre – Oerle worden de komende periode wegen tijdelijk
afgesloten voor de aanleg van faunapassages.

Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseert de bibliotheek een avond
met de Brabantse conferencier Johan Biemans uit Bergeijk. Door het
winnen van de 2e prijs in het kader van de Rabobank
Verenigingsprijs zijn wij in staat om deze avond voor alle inwoners
van Wintelre gratis (behalve de koffie) aan te bieden.
Johan Biemans is een bekende verschijning in Brabant. In zijn
conference maakt hij veelvuldig gebruik van komische Brabantse
en/of Kempische anekdotes. De onderwerpen zijn heel divers en
hebben vaak betrekking op het (boeren)leven en de kerk. Hij put
daarbij uit zijn voordrachten: ‘Brabantse humor op klompen en De
kerk met een Brabantse glimlach’.
Johan Biemans is heel veelzijdig, want naast zijn werk als
conferencier publiceert hij artikelen en boeken, maakt hij liedjes en
gedichten. Ook publiceert hij veel over cultuurhistorische
gebeurtenissen in de Kempen.
Na het optreden van Johan Biemans en in de pauze kunt u gebruik
maken van de uitleenmogelijkheden van onze eigen bibliotheek. We
zullen mooie boeken, o.a. van Johan Biemans, voor u klaarleggen.

Boterpad
Rouwven
Oostelbeersedijk
Veneind
Everstraatje
Biemeren
Grote Vliet
Paddenvenweg / Grote Aard

14-10 t/m 16-10 + 20-11
17-10 t/m 21-10 + 21-11
22-10 t/m 01-11 + 20-11
30-10 t/m 04-11
05-11 t/m 11-11
07-11 t/m 11-10 + 21-11
12-11 t/m 13-11 + 21-11
15-11 t/m 19-11 + 21-11

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. deze afsluitingen is o.a. te
vinden op www.wintelre.info
Contact persoon gemeente: Joost Vennix
INZAMELING BLADAFVAL ( Publicatie Gemeente Eersel )
Op 9 oktober werden in Wintelre op 6 locaties bladbakken geplaatst.
Deze bakken worden op woensdag 18 december weer verwijderd.
De bladbakken zijn uitsluitend bestemd voor inzameling van
bladafval. Dit betekent dat het niet is toegestaan hier snoeihout
en ander afval in te doen. De bladbakken zijn in de nabijheid van
de volgende straten geplaatst:
 Buntveld
 Den Dries
 Kloosterstraat / Willibrordusstraat
 Kerkstraat / Slikdijk
 Pastoor van der Heijdenstraat
 Willibrordusstraat

9

Veel kijk, luister en 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
ENQUÊTE
BEHOEFTE SENIORENWONINGEN IN WINTELRE.
In het plan Koemeersdijk is een seniorenhofje gepland. In dit plan is
plaats voor 17 seniorenwoningen bestaand uit huurwoningen en
koopwoningen.
10

Enige tijd geleden hebben de oudere inwoners ( ± 60 jaar en ouder)
een enquêteformulier ontvangen waarin kon worden aangegeven of
men belangstelling heeft voor een seniorenwoning in plan
Koemeersdijk.
Door het inleveren van het formulier krijgen we een beter beeld wat
in de toekomst de behoefte is aan het bouwen van seniorenwoningen in Wintelre.
Graag zien wij het formulier voor 28 oktober tegemoet.
Mogelijk is er ook belangstelling van inwoners van Wintelre waarvan
de ouders elders wonen. Zij kunnen ook voor hun ouders belangstelling tonen.
Als u zich meldt sturen we een enquêteformulier toe.
Bel hiervoor Jan Heuveling 040-2052151 secretaris Leefbaar
Wintelre.
Enquêteformulieren zijn ook te vinden op www.wintelre.info
Stichting Leefbaar Wintelre.
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.

ONZE EXCUSES
Tijdens de bezorging van het vorig Blaaike is er e.e.a. misgelopen.
Hiervoor onze welgemeende excuses.
De redactie
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BELACTIE VRIENDENLOTERIJ TBV
FANFARE/DRUMBAND ST. WILLIBRORDUS
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus steunen en kans maken op
prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van
je inleg gaat direct naar de clubkas van de Fanfare/Drumband en jij
maakt elke maand kans op fantastische geldprijzen oplopend tot 1
miljoen euro en tienduizenden belevenissen die je met je vrienden
kunt delen, zoals reischeques en leuke dagjes uit!
Op maandag 4 november organiseren wij van Fanfare/Drumband
Sint Willibrordus een speciale belactie met de VriendenLoterij. Je
kunt in de avond gebeld worden door één van onze leden, met de
vraag of jij onze organisatie wilt steunen door mee te spelen in de
VriendenLoterij.
Jouw steun kunnen wij daar goed bij gebruiken!
Winnen is leuker met de VriendenLoterij. Voor jou, je vrienden en
voor de Fanfare/Drumband!
Wil je zeker weten dat je deze avond gebeld gaat worden door een
van onze leden, laat dit dan weten via
st.willibrordus.wintelre@gmail.com. Als je niet gebeld wordt, maar
ons wel wilt steunen, ga dan snel naar
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=3060. Ook
via deze weg kun je een lot bestellen voor De Fanfare/Drumband!

VERLOREN
Ik ben ergens (in Wintelre hoop ik)mijn vest verloren of vergeten. Het
is een zwart vest met rits van het merk Quick met een witte Q op de
voorkant. Het is de Ferrari onder mijn vesten, dus ik had hem graag
terug.
Groeten Eric
06-29034110
13

HALLO MEIDEN VAN DE BASISSCHOOL
Lijkt het je wel gezellig om te gaan sporten
maar weet je nog niet goed wat korfbal is.
Dan is dit je kans om hiermee kennis te maken.
Wij organiseren namelijk op donderdag 31 okt.
en op maandag 4 en donderdag 7 nov.
vriendinnen trainingen.
Op 31 okt. vinden de training buiten op het sportpark plaats.
In Nov. Gaan we binnen trainen. De trainingen zijn dan in de
Rosdoek. Afhankelijk van leeftijd, vinden deze plaats op maandag of
donderdag.
Vraag even na bij je vriendinnen of neem contact op met Ine Heeren
tel: 2053064. Voor de juiste dag en tijd.
Zit je al op korfbal nodig dan je vriendinnen uit.
Zit je nog niet op korfbal, kom dan gezellig met je vriendinnen mee.
Ook al zitten je vriendinnen niet bij korfbal ben je natuurlijk van harte
welkom!

Graag tot ziens.
Jeugdcommissie Winty.

DOEKOE, BS DE DISSELBOOM & COOP!
Van maandag 19 augustus tot en met zaterdag 14 september kon
iedereen in onze supermarkt 'doekoes' sparen bij aankoop van
zuivelproducten.
Deze doekoes munten (Doekoe is Surinaams, en straattaal voor
‘geld’) kon men doneren aan Basisschool de Disselboom.
De actie was een groot succes want Coop Tholen mag in totaal
maar liefst € 286,72 schenken.
De school kan dit geld bijvoorbeeld gebruiken bij de aanschaf van
speeltoestellen of leermiddelen.
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Deze vereniging brengt al jarenlang een blad uit, genaamd De
Heijmraeder. Het verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis onder
haar leden ter beschikking gesteld. Andere belangstellenden betalen
een kleine vergoeding. De inhoud wordt praktisch volledig
geschreven door diezelfde leden en handelt doorgaans over de
historie van Vessem, Wintelre of Knegsel. Een lezenswaardig blad
voor iedereen uit de genoemde dorpen met enige interesse voor het
plaatselijke verleden.
Een professionele vrijwilliger zorgt telkens weer dat de aangeleverde
artikelen op vakkundige wijze over het blad worden verdeeld. Via het
bestuur komt het blad dan bij de bezorger – ook een vrijwilliger – die
er weer zorg voor heeft dat het blad bij de leden in de bus valt.
Het bestuur is erg gehecht aan het blad maar heeft enige zorgen
voor de toekomst. De vrijwillige hoofdredacteur is door tijdgebrek nu
en in de toekomst niet altijd in staat de volgende uitgave tijdig te
realiseren. Zijn beroepswerk gaat tenslotte vóór.
Het bestuur heeft dan ook in goed overleg met laatstgenoemde
besloten versterking te gaan zoeken. Gezocht wordt een persoon die
past in het bovengeschetste profiel van onze vrijwilligers. Belangrijk
voor eventuele belangstellenden is te weten dat het blad gemaakt
wordt in het programma Publisher van Microsoft. Hoewel het bestuur
blij is met elke kandida(a)t(e) die zich meldt wijst zij er met nadruk op
dat jongelui die geïnteresseerd zijn in het opdoen van ervaringen
met redactiewerk om daar later wellicht meer mee te doen, van harte
welkom zijn. Bestuur en professionele vrijwilliger zijn bereid je te
begeleiden bij je eerste stappen in dit proces. Je hoeft geen lid te
zijn of te worden van de vereniging.
Mocht je meer willen weten of geïnteresseerd zijn in deze klus, dan
kun je dit te kennen geven aan
Henk van Dooren te Knegsel 040-2051284, Kees Huibers 0497591558 of Eric Oosterbosch 0497-336755 te Vessem, Marcel van
Hest 040-2052184 te Wintelre.
Henk van Dooren, voorzitter.
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM
Afwezig wegens vakantie:
Dr. van Avendonk van 14 t/m 25 oktober 2013
De apotheek blijft op de gebruikelijke tijden geopend.
Griepvaccinatie 2013:
Iedereen die hiervoor in aanmerking komt ontvangt omstreeks 18
oktober een schriftelijke oproep.
De geplande data zijn:
Dinsdag 22 oktober en vrijdag 25 oktober van 15.30 - 17.00 uur in de
huisartsenpraktijk Vessem.
Donderdag 24 oktober van 15.30 - 17.00 uur in De Rosdoek.

WIE O WIE
Wij hebben 2 tv toestellen staan, een JVC en een Philips.
Voor misschien studenten. Ze zijn nog helemaal in tact dus nog
goed. Gratis af te halen bij H.Beerens, Bijsterveld 8, tel.2051512

HUIS-AAN-HUIS BIJDRAGE
Op 19 oktober wordt de jaarlijkse huis-aan-huis bijdrage van uw
rekening afgeschreven. Wij bedanken u al bij voorbaat voor uw
bijdrage.
De Redactie

TE KOOP
Complete slaapkamer, tweepersoonsbed, 2 nachtkastjes en een
garderobekast. Bed is inclusief lattenbodem en matrassen.
1 Servieskast, salontafel en 2 tv-meubels van dezelfde serie.
Voor informatie bel: 06-29132839
Kimberly Groenen
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LEDEN VAN DE KV

HUIDANALYSEDAG DROGISTERIJ SCHENNINK

Woensdag 30 oktober: Modeshow i.s.m. de KBO.
Deze wordt gehouden in het winkelpand van de Fa. Straatman
in Hapert. Voor meer informatie bij het bestuur.
Deze activiteit staat niet in het programmaboekje.

Op 31 oktober wordt er bij Drogisterij Schennink een huidanalysedag
verzorgd door het Dermatologisch PLANTE SYSTEM. PLANTE
SYSTEM is de nieuwste huidverzorgingtrend op basis van zuiver
plantaardige ingrediënten die in samenwerking met dermatologen is
ontwikkeld. PLANTESYSTEM combineert als eerste
geneeskrachtige planten met dermatologische huidverzorging en
wordt om die reden in het vakjargon ook wel fyto-dermo-cosmitica
genoemd. Alle PLANTE SYSTEM producten zijn dermatologisch
getest, vrij van proteïnen, hypoallergeen, niet comedogeen,
dierproefvrij, bevatten geen toegevoegd parfum en worden perfect
getolereerd.

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.
Woensdag 6 november: Uitstapje naar Helmond.
Vertrek om 9.00 uur bij de kerk, met de bus.
Kosten € 35,00.
Willen degene die zich hebben opgegeven het geld overmaken op
reknr. 0107122634.
Willen degene die de contributie nog niet hebben overgemaakt deze
betalen op rekeningnr. 0107122634
Het bestuur

OPBRENGST COLLECTE FONDS
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Tijdens de huidanalysedag zal er een schoonheidsspecialiste van
PLANTE SYSTEM aanwezig zijn die met behulp van een
geavanceerde huidanalyse computer een gedegen advies geeft over
de verzorging van uw huidtype.
De geheel vrijblijvende huidanalyse duurt gemiddeld 20 minuten.
Inschrijven gaat heel eenvoudig, u belt naar telefoonnummer (0402051241) of u bezoekt Drogisterij Schennink en schrijft u ter plekke
in.
Wees er op tijd bij want vol-is-vol! Voor meer informatie over
PLANTE SYSTEM: www.plantesystem.com.

TE KOOP
De collecte fonds verstandelijk gehandicapten, heeft in Wintelre het
mooie bedrag van € 950,36 opgebracht.
Wij bedanken iedereen die aan dit mooie resultaat heeft meegewerkt.

Suzuki Vitara
Bouwjaar 1992 APK tot 12-9-2014

Coördinator fonds verstandelijk gehandicapten,

Inlichtingen
06-20638782
Roy Hoogers

Jet Kwinten
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal op maandag 27 januari
plaatsvinden in het gemeenschapshuis. Gelieve deze datum alvast
te noteren in je agenda.

Jeugddorpentoss
Op zondag 6 oktober was er weer een jeugddorpentoss. Dit keer
werden de wedstrijden gespeeld op onze banen. De opkomst was
minder dan anders omdat er ook gespeeld moest worden voor de
nieuwe KNLTB oranje competitie. Helaas waren er geen spelers uit
Duizel, Vessem en Knegsel om de eer hoog te houden voor hun
vereniging. Dit keer ging de strijd tussen TV Riethoven, TV Steensel,
Westerhovense TV en TV De Meppers.
Op de driekwart banen werden zeer leuke wedstrijden gespeeld door
de jongste deelnemers. Sinds vorig jaar hebben we speciale
tennisballen voor deze groep, zodat er veel beter getennist kan
worden. Op de hele banen werd flink gestreden om de prijzen en de
meeste wedstrijden gingen gelijk op. En waren slechts een paar
wedstrijden bij waarbij er grote verschillen in uitslag te zien waren.
Uiteindelijk ging Floor van TV Steensel met de medaille
(dagwinnares) naar huis. En ook gehele groep van TV Steensel ging
met de beker naar huis.
De volgende jeugddorpentoss is in Riethoven en zal niet op 3
november maar op 10 november plaatsvinden. Dit omdat er op 3
november weer wedstrijden zijn voor de KNLTB oranje competitie.
Daar begin maart de jeugddorpentoss in Steensel vanwege sneeuw
niet doorging, is deze nu gepland op zondag 8 december.

GEZOCHT
Vrouwelijke gitarist, basgitarist of toetsenist voor gelegenheidsbandje.
Stijl: rock Min. leeftijd 18 jaar.
Geïnteresseerd?
Graag laten weten voor 3 november.
Info 06-42953261

Jeugddorpenkampioenschappen
De jeugddorpenkampioenschappen komen er weer aan. En wel op
zondag 27 oktober vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Dit jaar
zullen naast de jeugdleden van TV Knegsel en TV Vessem, ook de
jeugdleden van TV Steensel deelnemen. Het toernooi zal
plaatsvinden op de tennisbanen van Steensel. Aanmelden voor 18
oktober via ons e-mailadres.
Je doet toch zeker ook mee en probeer dorpenkampioen te worden?
We rekenen op je, want zonder jou is er geen bal aan!!!
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1 MINUUT GRATIS WINKELEN, BRUILOFT &
COOP!
Wij willen Mevr. M. van Riet, uit de Korenbloemlaan feliciteren, met
1 MINUUT GRATIS winkelen !!!
Op welke datum, kregen Ron en Mariska verkering?

8 MAART 2006.
Er waren 5 goede inzendingen op onze prijsvraag, dus een 2e
trekking gaf de uiteindelijke winnaar prijs.
Graag willen we tenslotte iedereen bedanken voor de leuke
reactie's, cadeautjes en kaarten en die we mochten ontvangen.
Het was een super mooie, onvergetelijke dag!

WEET JE NOG IN 2010??!!
Weet jij nog wat je was? Zwerver, deftige dame of heer, bakker,
rechter, pannenkoekenbakker, muzikant, dame van lichte zeden??
Stond je bij het varken aan het spit of liep je in de begrafenisstoet.
Was je wasvrouw in de wasstraat of stond je als poortwachter bij de
toegangspoort?? Of misschien deed je niet mee maar dacht je hier
wil ik de volgende keer ook aan mee doen.
Op 14 en 15 december is het weer zo ver, het Dickensfestijn wordt
weer een groot feest maar zonder figuranten zijn we nergens!
Daarom vragen wij jullie via deze weg om je weer vol enthousiasme
op te geven voor dit geweldige festijn.
Je kunt je direct bij het bestuur melden door een mailtje te sturen
naar info@dickensfestijnwintelre.nl.
Hopelijk denken jullie nog eens terug aan 2 onvergetelijke dagen in
2010 en begint het weer te kriebelen om mee te doen. Wij hopen op
een groot aantal aanmeldingen want zonder jullie zijn we nergens!
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Kampioenuuuch,
Waar menigeen van droomt en wat de voetbalclub nooit zal
meemaken, is ons wel gelukt.
Nee, het stond niet in de krant, en de harmonie rukte niet uit om ze
muzikaal te verwelkomen, maar het is toch echt waar;
De koersballers van Wintelre zijn de beste van de Kempen.
Er deden maar liefst zeventien teams aan mee aan dit
kampioenschap, dus voorwaar geen geringe prestatie. De grote
wisselbeker en de eeuwige roem gingen mee naar Wintelre.
Wie met deze uitzonderlijk mooie veteranensport nader wil
kennismaken en de kampioenen bezig wil zien, kan ieder
maandagmorgen in de Rosdoek terecht.
Voor de kookcursus voor mannen zijn nog twee plaatsen vrij.
De cursus bestaat uit tien lessen. Na elke les kan men, samen met
de partner, genieten van het [zelf gemaakte] resultaat.
De kosten zijn vijftien euro per les.
Opgeven bij Annie Hoppenbrouwers 2051567
Vorige week werd hier aangekondigd dat er op woensdag 30 okt. in
de Rosdoek een Modeshow zou plaatsvinden. De fa. Straatman
heeft echter te kennen gegeven dat men geen kans ziet om dit op
zo’n korte tijd te regelen.
Hun voorstel is nu om deze show te geven in hun winkelpand te
Hapert.
Ze willen ons, daar waar alles voorhanden is, feestelijk ontvangen
met;
- Koffie met………..?
- Een complete modeshow gepresenteerd [aan elkaar gepraat]
door deskundigen.
- Er zal geshowd worden door ons bekende modellen.
[mannequins]
- Alle geshowde kleding is in diverse maten voorradig.
- Op deze avond geld een algemene korting van 10%.
- Er worden op deze avond prijzen [tegoedbonnen] uitgegeven.
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Al met al belooft het een leuke avond te worden. Er moeten op die
avond wel minimaal 40 personen aanwezig zijn. Dat betekent dat
geïnteresseerden zich even moeten melden bij;
Annie Hoppenbrouwers 2051567 [vervoer kan onderling geregeld
worden]
Dus; Woensdagavond 30 okt. Modeshow in Hapert.
Op woensdagmiddag 20 november organiseert de KBO een
zogenoemde Najaarsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor al onze leden, er kunnen een
dikke tweehonderd mensen komen, dus wees op tijd om een goede
plaats te hebben.
Op deze middag worden we over allerlei ontwikkelingen bijgepraat.
En kunnen we onder het genot van een drankje en, goeie,
livemuziek wat bijbuurten met elkaar.
Er komt nog meer informatie over die middag, maar noteer alvast;
Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Rosdoek.
Heel iets anders dan Wintelre zingt;
Op zondagmiddag 22 dec. Geeft het bekende mannenkoor ‘La
Bonne Esperance’ in de Catharinakerk in Eindhoven tussen 14.30
en 17.30 uur een kerstconcert. Muziekliefhebbers mogen dit niet
missen. Alle KBO-leden kunnen dit concert voor slechts vier euro
bijwonen. Kaarten bestellen via; www.kbo-brabant.nl/kerstconcert
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 24
okt.]
Iedere maandag in de Rosdoek;
9.30 uur koersbal
13.45 uur volksdansen
15.00 uur ouderen gym
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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

TONPRATEN 2014
Er hebben al veel mensen van eigen bodem tijdens de traditionele
tonpratersavonden opgetreden.
Deze staan alfabetisch te boek in het archief van het K.O.K., neem
b.v. de letter A, dan vinden we o.a. Alex Coppelmans en Agnes
Verheggen, onder de letter B treffen we o.a. aan Bart van Eeten,
Bernard van Haasteren en Bram van Gestel aan, onder de letter C
staat o.a. Chris van de ven, enz...
Dit is inmiddels al een hele lijst, sommige heb eenmalig in de ton of
op het podium gestaan, sommige meerdere malen, sommige alleen,
sommige in duo-vorm of zelfs in een gevarieerd gezelschap.
Op dinsdag 1 oktober j.l. is de commissie Tonpraten weer gestart
met de voorbereidingen en hebben we al eens gepolst of sommige
namen (weer) interesse hebben in een mogelijk optreden voor de
editie van 2014. De èèn moet nog even nadenken, de ander weet
het zeker, de èèn is niet bereikbaar de ander wordt gestoord in een
vergadering. Conclusie is dat we na een eerste peiling, al een aardig
tal mensen hebben aangegeven weer graag plaats te gaan nemen in
de ton of op het podium. Wie dit zijn houden we nog graag geheim.
Daarnaast blijft het K.O.K. op zoek naar nieuw talent of nieuwe
gezichten, die ons "vaste" clubje rasartiesten komt vergezellen.
In het archief staan namelijk achter sommige letters nog geen naam
en dat doet nogal "kaal" aan...
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Wij hopen dan ook dat mensen die graag eens deze sprong willen
maken, of dit nu alleen is of met meerdere mensen, of dit nu een
buut is of een sketch of liedje en of dit ontstaan is binnen een
vriendengroep of buurtvereniging, het maakt ons niet uit, MELD JE
AAN is ons credo !
Het zou b.v. best leuk zijn en we hopen niet dat we deze mensen in
verlegenheid brengen, dat de letter J b.v. dit jaar ingevuld zou
worden door Jos Fonken of de letter M door Mark Walravens, het is
maar een idee...
Kortom; twijfel je nog of ben je klaar voor deze uitdaging, neem dan
contact op met Joop van de Ven (040-2052509) of Tommie Groenen
(06-13687295).
En wie weet...sta jij dit jaar in de schijnwerpers tijdens deze unieke
en oergezellige tonpratersavonden !
Oh ja, misschien wel handig om alvast te verklappen; de data van
deze avonden zijn 14 en 15 Februari 2014.
Wij wachten met smacht af...
Alaaf !
K.O.K. Wintelre

DE ZONNEBLOEM
Op woensdag 9 oktober hielden wij onze jaarlijkse picknick
in de voetbalkantine van DEES waar we lekker warm en
heel gastvrij werden ontvangen.
Na de lunch hebben we gekiend en om 16.00 uur werd de dag
afgesloten. Onze gasten hebben enorm genoten.

AGENDA
Oktober
19
20
21
22
27

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

Wij willen de voetbalvereniging heel hartelijk bedanken voor
het beschikbaar stellen van hun accommodatie en de gastvrijheid.

2014
Januari

Gasten en vrijwilligsters
De Zonnebloem afd. Wintelre

3 en 4
4
27

AGENDA

DEES indoor strafschoppentoernooi
DJ Kelly Pfaff en DJ Jelle (d'n Babbel)
28

14
19
27

Thema avond voet en houdingsklachten KVO
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari
14/15

Tonpraten

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 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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