48e jaargang nr. 18, week 37 (14 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Oogstdankfeest
 Optreden Nixmoet
 Burgerkoning(in) schieten
De volgende uitgave (nr. 19) verschijnt
in week 39 (28 sept.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 19 sept. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 20 sept. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 14 en 15 SEPTEMBER

Het VsW heeft het volgende aanbod voor
alle inwoners van Wintelre die daar een
beroep op willen doen.
(CP=Contactpersoon):
De Antennegroep heeft een belangrijke
signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Zaterdag 19.00 uur
Woord en communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen.

Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur.
Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007

Overleden ouders Swaans - v. Hout
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Tiny Hems - Rijnen

De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen
met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers.
CP: Jan Kruit T. 2052132

MISINTENTIES 21 en 22 SEPTEMBER

De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht op
klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205

Zaterdag 19.00 uur

Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
CP: Adrie Franken T. 2055205.

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op het
vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien naar
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag van tevoren
contact opnemen.
CP: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521

Overleden familie A. Bles - Bierings
Overleden familie Bartholomeus - Snelders
Piet v.d. Ven en overleden familie
Mart Michielse en overleden familieleden
Overleden leden van Gilde St. Willibrordus Wintelre
Peter en Janus Snelders
Tiny Hems - Rijnen
Herman Wilting (verjaardag)

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg.
Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven
hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000
boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en
woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.

MEDEDELINGEN:
In onze parochiegemeenschap is op 76-jarige leeftijd
overleden Tiny Hems - Rijnen, echtgenote van Sjef Hems.
Tiny woonde in de Molenweg op nr. 2

Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen
zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.nl

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.-

Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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EEN OOGSTDANKFEEST VOOR
BURGER EN BOER

WINTELRE

ZLTO Kempengrens wil ‘Boeren Verbinden’.
In de Manege van Paardensportvereniging Sint Martinus,
Burgemeester van Woenseldreef 1 te Hapert, viert ZLTO op
15 september om 10.30u haar oogstviering.
Bezoekers worden verwelkomd door een dansgroep en het
koor. Om 10.45 uur start de viering.
Voorzitster Toos Mijs neemt iedereen mee in het thema
“Boeren verbinden”.
Hierna volgen drie sprekers die vanuit hun beleving ingaan
op “Verbinding”: Els Daniels met het project Pius X de boer
op; Eline Vedder, boerin en Statenlid in Drenthe en Wim
Bens, de nieuwe voorzitter van ZLTO.
Er wordt een collecte gehouden voor de Voedselbank in
Bladel. De voorzitter, Kasper Touwen vertelt “Hoe een
kleine stichting groots van betekenis kan zijn.”
De muzikale ondersteuning wordt gegeven door koor De
Vrolijcke Noot en Kees Lauwers.
Na de viering is er een boerenlunch en een gezellig
samenzijn in de manege.
Voor meer informatie:
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/oogstvieringzlto-kempengrens

Jeanne Roosen (voorheen Wim ten Brink)
Jan Heuveling
Betsie Snelders
Sjan Hoppenbrouwers
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Op 9 oktober organiseren we een gezellige brunch voor alle
leden. Hierover zal nog een uitnodiging worden verstuurd
met verdere informatie. De deelnamekosten zullen
€ 12.50 per persoon gaan bedragen. Houdt deze datum
alvast vrij!!!
Op dinsdag wordt er gefietst en rijden we telkens een mooie
route door de wijde omgeving van Wintelre. We vertrekken
om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk. Onderweg wordt
er aangelegd voor een drankje, Iedereen, ook niet-leden,
wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op dinsdag 24 september rijden we een langere tocht.
Het vertrek is dan al om 1100 uur vanaf de kapel.
Denk aan een lunchpakketje!

BESTUURSWISSELING
KERKKOOR WINTELRE
Secretaris:
Voorzitter:
Penningm.:
Lid:

De fietstocht met picknick wordt nu gehouden op
woensdag 18 september. We gaan ervan uit dat alle
deelnemers, die zich eerder al hebben aangemeld, mee
doen aan de tocht. Het picknickadres is bij gilde St. Joris in
Oirschot. Nadien bezoeken we het museum van de Prinses
Irene Brigade, gelegen op het terrein van Oirschotse
kazerne. Zorg er daarom voor, dat je een geldig
legitimatiebewijs (paspoort of id-kaart) bij je hebt.
Nieuwe aanmeldingen zijn ook nog van harte welkom. De
inschrijfkosten voor deze gezellige fietstocht blijven
natuurlijk € 5,00 per persoon bedragen. Aanmelden kan nu
nog tot zondag 15 september bij Harrie Antonise,
Korenbloemlaan 10 of telefoon: 2052329 of via de mail:
harrie.antonise@gamil.com .
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Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.30 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W

RABO-CLUB-SUPPORT
Eind september ontvangen leden van de
Rabobank een kaart met daarop een
code. Hiermee kunt u uw stem
uitbrengen en zo een vereniging financieel een beetje
steunen.
Alle vrijwilligers van alle verenigingen zetten zich in
voor hun leden.
We willen allemaal uw stem, maar vooral vinden we
het fijn als u onze inzet waardeert.
Dus laat uw stem niet verloren gaan!
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Zonnebloem Wintelre.

GEZOCHT!
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

Het Sinterklaas Comité Wintelre is op zoek naar
vrijwilligers!
Wij zoeken papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die ons Comité
willen komen versterken. Wat ga je doen? Je helpt ons met
het nodige beetje voorwerk. En op de gezellige Intochtdag
help je met het opzetten, de intocht en het opruimen. Maar
geniet je vooral ook samen met de kinderen van de
Sinterklaas-show!
Lijkt het je leuk om ons te helpen tijdens de leukste tijd van
het jaar voor kinderen? Laat het ons weten! Spreek ons
gewoon even aan!

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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Groeten van het Sint Comité:
Geertje van de Langenberg, Sandra Vos,
Tamara van Gerwen, Debbie van den Heuvel,
Inge Rademakers en Ellen Smits
6
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Aanbieding: Luxe rundvlees- pakketten
“ook voor op de BBQ of Smoker!! “
Dinsdag 17 september 2019 vers te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg. (incl. 9% btw.)
(vooraf reserveren!)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundveevleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel
verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.

Biefstuk,
kogelbiefstuk
Entrecote
Stooflappen

6.

Braad- en baklappen

7.
8.

Soepvlees, schenkel
Runderhaas (afzonderlijk te
reserveren)
4. Sukadelappen
9.
Hachee
5. Riblappen
10. Rundergehakt voor o.a. overheerlijke
gehaktballen of ingrediënt van een
heerlijke (Italiaanse) pasta
Kortom, exclusief én duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving. Bij
het afhalen van het vleespakket wordt het exacte pakketgewicht
bepaald en krijgt u een factuur mee, geen contant geld, wel zo
makkelijk én veilig!
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
“Vleesboerderij KempenLust” P/a. Fam. van de Ven – Klaasen,
Eerselseweg 15-A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na
17.00 uur) E-mail: info@kempenlust.nl
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !!!
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!

BESTE BILJARTERS
Wederom wordt er dit najaar een biljarttoernooi
georganiseerdop locatie Kempkeshof. Tel 040 2052625.
Het toernooi begint op maandag 14 oktober de rest van de
speeldagen zijn: 16 oktober, 17 oktober, 18 oktober, 23
oktober, 30 oktober en 1 november (6 november is
eventueel een inhaaldag). De finales zijn op 8 november en
op13 november. De aanvang van de wedstrijden is 13.00 u.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-; te voldoen bij de eerste
wedstrijd (deelnemers hoeven geen lid te zijn van een
biljartclub).
Opgeven kan door het invullen van onderstaande strook.
Strook inleveren vóór 23 september bij Kempkeshof
(brievenbus) of mailen naar keeswaterschoot@gmail.com of
naar harrievanaaken@gmail.com
Gelieve deze informatie aan uw biljartcollega’s door te
geven. Wij wensen u alvast een prettig toernooi toe.
Biljartclub Kempkeshof.

Inschrijfformulier Kempkeshof biljarttoernooi 2019

Naam:_______________________________________
Adres:_______________________________________
E-mailadres:__________________________________
Woonplaats en Telnr.:__________________________
Caramboles:_________________________________
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MONUMENTAAL EERSEL
Op zondag 15 september is het Open Monumentendag met
als thema “Plekken van Plezier”.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt?
Naar welke plekken ging men toe voor vertier? Het
landelijke thema van de Open Monumentendag “Plekken
van Plezier” onderscheidt zich in 5 categorieën:
podiumkunsten, museale kunsten, sport en spel, horeca en
recreatie.
Monumentaal Eersel -een initiatief van Toeristisch
Informatiepunt Eersel- springt in op het landelijke thema
door de samenwerking met het Kempenmuseum De Acht
Zaligheden en Cultuur Centrum De Muzenval op te zoeken.
Samen is er een prachtig evenement opgezet op een locatie
die de partners met elkaar verbindt: het Poeliejoepark.
Op zondag 15 september, van 11.00 tot 18.00 uur, bruist
het van de activiteiten in Eersel!
Cultuur Centrum De Muzenval viert deze dag de opening
van het theaterseizoen. Met muziek van Kiki Mettler en dr.
Funk en mr. Soul, een workshop van Let’s Dance,
kinderactiviteiten, een bar & foodtruck. Alle activiteiten
vinden buiten plaats, mits de weergoden ons goed gezind
zijn.
Kempenmuseum De Acht Zaligheden opent haar tuin voor
oud-hollandse spelen, oude ambachten en “Kunst in
Uitvoering”. De kunstenaars van “Kunst in Uitvoering”
beoefenen hun kunsten deze zondag in het Poeliejoepark.
Kinderen mogen meedoen aan de kinder-editie van “Kunst
in Uitvoering” en armbandjes of sleutelhangers maken. Al
deze activiteiten zijn gratis.
Het museum en de tentoonstelling is tegen een kleine
vergoeding te bezoeken.
’t Blaaike nr. 18 14 sept. 2019
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De kinderen kunnen zich uitleven in het park bij de sport &
spel coaches, ze kunnen gaan dansen, knutselen, of naar de
bibliotheek voor het voorlezen.
Naast de ijskraam vindt u de tent van de waarzegster van
Eersel. Heeft u een vraag over uw toekomst? Loop dan eens
bij haar binnen, wellicht heeft zij een antwoord voor u.
Het parcours door het park wordt aangeduid en er zijn
voldoende parkeergelegenheden voor fiets en auto.
Om 14.00 en om 15.00 uur kunt u meelopen met de gratis
rondleidingen langs de vele rijksmonumenten op de Markt
van Eersel. Het verzamelpunt voor de rondleidingen is het
Toeristisch Informatiepunt op de Markt te Eersel, de rest
van de activiteiten is in het Poeliejoepark te Eersel.
We zien u graag op 15 september in het Poeliejoepark en
wensen u alvast heel veel plezier!

LEDEN VAN DE VvW
Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur. De
buurt van Wilma heeft een mooi programma in elkaar
gezet. Zoals gebruikelijk beginnen we het jaar met de
jaarvergadering. Deze vergadering is 17 september a.s. in
de Rosdoek aanvang 19.30 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 voor de
vergadering.
Willen degene die geen machtiging hebben ingeleverd de
contributie ad € 25,- voor de vergadering overmaken op
reknr. NL89RABO0107122634.
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Als er dames zijn die geen lid zijn van onze vereniging en
graag kennis willen maken met de VvW zijn van harte
uitgenodigd op onze vergadering.
Voor overige informatie kun je mailen naar
kleinebouwmeester@hotmail.com
Het bestuur.

OPTREDEN NIXMOET
Zondag 29 september speelt niXmoet bij Hoeve de
Nachtegaal in Wintelre. Dit is een regelmatig terugkerend
evenement wat al jaren een gezellige boel is.
Nu is er weer gekozen voor een zondagmiddag en de
aanvang is 13.30 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang
gratis.
Voor diegenen die niXmoet niet kennen leggen we nog even
uit wat en wie niXmoet is; niXmoet is een jaar of tien
geleden opgericht door een paar muzikanten op leeftijd, die
graag muziek wilden maken uit hun eigen jeugd. De 3 leden
van niXmoet hebben naast deze band nog andere
muziekalen bezigheden, maar deze opzet blijft leuk omdat
het ongedwongen en spontaan gebeurt, vandaar niX moet.
De insteek was om de muziek akoestisch te maken zonder
meelopend bandje of samples. En dat is nog steeds zo, dus
wat je ziet dat hoor je ook en wat je hoort dat zie je ook.
De leden van niXmoet zijn: Toon van Lith, Paul van Extel en
Bert van Dinther.

WORD LID VAN DE VVW!
De Vrouwenvereniging Wintelre, beter bekend als ‘De VvW’,
bestaat inmiddels alweer ruim 80 jaar. Met 75 leden uit
Wintelre en daarbuiten zijn we nog altijd een bruisende
vereniging! Toch zijn wij ook altijd weer op zoek naar
nieuwe aanwas. Want ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.
Daarom doen we hierbij een oproep aan alle vrouwen uit
Wintelre en daarbuiten om ook lid te worden van De VvW.
Wat kun je dan verwachten? De VvW organiseert voor haar
leden diverse gezellige avonden, waaronder een
Kerstviering en Moederdagviering. Ook zijn er door het jaar
heen diverse activiteiten waar je aan deel kunt nemen,
zoals bloemschikken, schilderworkshop en een kookavond.
Daarnaast staan ook een excursie aan Noordkade en SieMei
museum, Tapas eten in Oerle, een opfriscursus verkeer en
fietstocht op ons jaarprogramma. Alle activiteiten worden
door onze leden goed bezocht en zijn stuk voor stuk erg
gezellig. Heb je interesse om ook lid te worden? Meld je dan
aan door een mailtje te sturen naar:
kleinebouwmeester@hotmail.com.
Eerst een keertje kennis komen maken, kan natuurlijk ook!
Neem dan telefonisch contact op met Mieke Quirijnen
0402052819 of stuur een mailtje naar:
kleinebouwmeester@hotmail.com.
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre

HULP GEZOCHT

Er worden diverse instrumenten bespeeld en de nummers
die zij spelen zijn van o.a. Rolling Stones, Bob Dylan,
Donovan, Animals, Dubliners enz.

Wie wil ons helpen om ons huis schoon te houden? Het gaat
om 2 uur per week. Uiteraard tegen betaling.

Groetjes Teunie van Ham

Bel of app naar 06-15246092
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AVONDWANDELVIERDAAGSE DOET MEE
AAN DE RABO-CLUBSUPPORT
De film Bruisend Wintelre laat zien hoe springlevend het
dorp was in de periode 2017 - 2018
Vele activiteiten werden gefilmd.
Deze film wordt u aangeboden door de Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre ter gelegenheid van de
vijftigste vierdaagse.
Deze film is inmiddels 631 keer bekeken op Youtube.
U kunt deze film ieder moment bekijken op Youtube
Op deze site kun je bovenin zoeken op Wintelre en dan kun
je zo de film aanklikken Bruisend Wintelre 2017-2018
Je kunt ook via www.wintelre.info naar de film zoeken.
De film is volledig door vrijwilligers gemaakt.
Maar toch heeft mede de presentatie wat geld gekost.
We zijn blij als u dit jaar onze avondvierdaagse 1 of
misschien wel 2 stemmen geeft.
Maar we zijn ook blij als u de film een keer bekijkt.
Stichting avondwandelvierdaagse

BURGERKONING(IN) SCHIETEN
Op zondag 22 september kan iedere persoon uit Wintelre,
boven de 21 jaar meedoen aan het burgerkoning(in)
schieten bij het gilde. Uitgezonderd de gildebroeders van
ons gilde. Er wordt geschoten op een houten vogel en wie
het laatste stukje naar beneden haalt is de nieuwe koning
of koningin. Wie wordt de opvolger van Jet der Kinderen?
Het schieten begint om 14:30 uur en men kan zich
inschrijven vanaf 14:00 uur. Er zitten geen verplichtingen
aan. Je kan een jaar lang de titel dragen en men krijgt ook
nog een mooi aandenken.
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51STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
TREKT MINDER DEELNEMERS
Vanwege extreem warme omstandigheden voor de
zomervakantie nam Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre een wijs besluit om te vierdaagse te verplaatsen
naar na de zomervakantie.
Hoogstwaarschijnlijk zijn het begin van het nieuwe
schooljaar en het begin van een nieuw sportseizoen wel de
oorzaak dat de belangstelling voor de 51ste
avondwandelvierdaagse niet het aantal deelnemers heeft
getrokken zoals in voorafgaande jaren.
Maar het wandelplezier van de deelnemers was er gelukkig
niet minder om en wij zijn ook ontzettend blij met de vele
complimenten die we hebben mogen ontvangen met
betrekking tot de totale organisatie van de 51ste
avondwandelvierdaagse van Wintelre.
Volgend jaar vindt van 30 juni tot en met 3 juli de 52ste
avondwandelvierdaagse plaats in Wintelre en wij hopen dat
we dan weer zoals vanouds jong en oud mogen begroeten.
Als organisatie zijn wij natuurlijk veel dank schuldig aan alle
vrijwilligers van de vierdaagse en alle deelnemers maar we
mogen met z’n allen ook trots zijn op onze Rabobank met
hun bijzondere ondersteuning. De winnende loten van de
Rabobank zijn 241 en 281.
De 51ste avondwandelvierdaagse werd op de 5 km
gewonnen door korfbalvereniging Winty en zij mochten van
de organisatie de COOP-wisselbeker wederom in ontvangst
nemen. Op de 10 km ging de hoogste waardering naar
De Brugpiepers en de schoolverlaters van het afgelopen
jaar waren bijzonder blij met de wisselbokaal van
MFA De Rosdoek.
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De aanmoedigingsprijs van onze wel gewaardeerde jury
ging naar De Muizen.

NIEUWSBRIEF#122

Wij hopen dat jullie als lid van de Rabobank binnenkort
stemmen op Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre
tijdens de Rabo Clubsupport en wij hopen jullie allemaal te
treffen op de herfstwandeling eind oktober.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek

Na operatie Market Garden heeft Nederland nooit meer zoveel
parachutisten gezien als 75 jaar na dato. In de week van
herdenkingen rondom Market Garden, verzamelen ruim 1000
parachutisten uit negen verschillende landen zich in Nederland
voor de grote airborne oefening ‘Falcon Leap’. De oefening is
onder leiding van 11 Luchtmobiele Brigade, binnen Defensie de
specialist op snel inzetbare militaire troepen via de lucht.
Van 9 tot 13 september wordt er materieel aan parachutes
gedropt boven Deelen en t Harde. Dagelijks zullen tactische
vrachtvliegtuigen vanaf Eindhoven de route richting het dropzone
gebied vliegen. Vanaf 18 september zijn de eerste parachutisten
zichtbaar boven de dropzone in Groesbeek. De gemeente Berg en
Dal heeft een publieksevenement hiervoor georganiseerd. Op 21
september is de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden
in Ede, naast massale droppings van parachutisten staat de dag
aldaar vol met activiteiten rondom Operatie Market Garden.

Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december

BESTE VRIJWILLIG(ST)ER VAN
KERKDORP WINTELRE
Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen van het
parochiebestuur Sint Willibrordus voor de gezamenlijke
vrijwilligersavond.
Mocht u er, om wat voor reden dan ook, geen uitnodiging
hebben ontvangen dan bent u toch van harte welkom op 2
oktober om 19.00 uur in Landgoed ”De Biestheuvel” in
Hoogeloon.
Vergeet u zich niet op te geven voor deze avond vóór 15
september: Per mail: parochiecentrum@parochieeersel.nl
Per tel.: 06-39370105 van maandag tot en met donderdag
tot 12.00 uur.
Graag tot ziens!
Riny Reniers , namens het parochiebestuur.
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Grootste airborne-oefening sinds Tweede
Wereldoorlog start volgende week
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De parachutisten worden ondergebracht op kazernes in Harskamp
en Schaarsbergen. Een aantal landen nemen vliegtuigen mee voor
de oefening en zullen hun thuisbasis op Vliegbasis Eindhoven
vinden.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Maandag 23 september 2019 om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact
Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

’t Blaaike nr. 18 14 sept. 2019
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PRIJSWINNAARS BIJ DE COOP!

WEINIG SALDO?
Coop Tholen zoekt enthousiaste
hulpkrachten die:
·
·
·
·
·
·
·

Het verschil weten tussen een courgette en een
komkommer
Goed om kunnen gaan met geld
Handig zijn met de pc
Broodjes willen bakken
Houden van groeien en beter worden
In zijn voor een lolletje en de handen uit de mouwen
willen steken
Samen het verschil willen maken!

BOLDERKAR
Knorr
SWINGBALL
Delmonte

XL BARBECUE
Bavaria

Voor de:
Maandagen
Dinsdagen
Woensdagen
Donderdagen
Zaterdagen

1 MINUUT GRATIS WINKELEN:
Duvel
Dhr. H. Dingen
Remia
Mevr. R. van Roy
Hak
Mevr. C. van Tongeren

17-19u
18-21u
17-19u
18-21u
07-13u
13-18u

Mevr. A. Frederik

Mevr. A. Smetsers
Fam. v.d. Kerkhof
Mevr. D. van Loon

Dhr. B. van Meel

DANKWOORD
Op woensdag 4 september hebben wij, samen met onze
kinderen, kleinkinderen, naaste familie, kennissen, vrienden
en medeparochianen uit Wintelre afscheid genomen van
mijn vrouw

Iets voor JOU?

Tiny Hems-Rijnen.

Dan horen we dat graag!

Wij willen iedereen bedanken voor de bezoekjes, bloemen,
kaarten, telefoontjes, attenties tijdens haar ziekte en ook in
de laatste dagen.
Al deze vormen van medeleven hebben ons allen erg goed
gedaan. Het bracht wat zonneschijn in deze soms zo
donkere tijd.

Laat je gegevens achter bij de kassa van onze
supermarkt
of solliciteer via de website Coop.nl

Sjef, kinderen en kleinkinderen.
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LECOBA SUPERHOOFDPRIJS KERMIS
Na een mooie en zonnige kermis heeft dinsdagavond bij de
enveloppenwagen van Stichting Jeugdbelangen en de
Zonnebloem de trekking plaatsgevonden van de
superhoofd-prijs, geschonken door Lecoba.
Dit jaar is de prijs een compressor.
We bedanken Lecoba voor het schenken van deze prachtige
prijs.
Het winnende lotnummer is: 350 blauw.
De prijswinnaar heeft tot 1 december de gelegenheid om de
prijs op te halen, daarna is het reserve lotnummer geldig
(28 oranje).
Men kan contact opnemen met Jolanda van der Velden, tel:
040-2053983.
We willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor
het steunen.

Kom dan naar onze

PEUTERGYM
op maandag 23 september tijd: van 9.00-10.00uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze maandag
peutergym. Deze activiteit wordt begeleid door juf Linda,
leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, beweeglijk uurtje. Aansluitend is er
een koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen
kunt u met eventuele vragen of opmerkingen dan ook bij juf
Linda terecht.

Stichting jeugdbelangen en Zonnebloem Wintelre

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE

Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene gymt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen aan de peutergym.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 18 september a.s.
een mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl We hopen veel peuters en ouders te
mogen begroeten!

Vindt u het belangrijk dat:
*uw peuter lekker kan bewegen?
*uw peuter contact heeft met andere kinderen?
*uw peuter een activiteit met u samendoet?
Vindt u het prettig als:
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*u kennismaakt met bewegingsspelletjes voor
peuters?
*u handvatten krijgt aangeboden voor
bewegingsactiviteiten voor uw peuter?
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14 december

Agenda

28 december

Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.
Pubquiz bij D’n Babbel

2020
21-27-28 maart

SEPTEMBER
14

15
22
23
25
26
27
28
29

2 oktober
20 oktober
2 november
2 en 3 november
17 november
24 november
7 en 8 december
13 december

Feestavond bij D’n Babbel i.v.m.
*20-jarig jubileum Hein en Cindy,
*50 jaar huwelijksfeest Gerrit en Corrie.
*50 jaar cafe van familie v.d. Hurk.
Garagesale Wintelre
Burgerkoning(in) schieten Gilde
Cursus reanimatie/ AED-bediener
Wintelre 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie/ AED-bediener
Wintelre 9.00-12.00 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Knegsel 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Vessem 9.00-12.00 uur
Oud ijzer ophalen Gilde
Livemuziek bij Hoeve de Nachtegaal

Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Blaaskapellenfestival in De Rosdoek
(30 jaar Die Stallfreunde)
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
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21 aug
22 aug
23 aug
30/31 oktober

Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

AFVALKALENDER

17 sept.

PMD- GFT- Restafval

1 okt.

PMD- GFT-afval

15 okt.

PMD- GFT- Restafval

29 okt.

PMD- GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
25 sept.

30 okt.

27 nov.

18 dec.

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
27 september
25 oktober
20 december
Graag vooraf aanmelden.

29 november

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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