48e jaargang nr. 20, week 41 (12 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Adviserend huisbezoek Gemeente Eersel
 Herfstwandeling
 Kabouters logeren in kabouterbos
De volgende uitgave (nr. 21) verschijnt
in week 43 (26 okt.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 17 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 18 okt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 12 en 13 OKTOBER

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen
Petronella Bartels
Piet en Diena v. Hest - Beerens [namens kinderen
familie v. Hest]
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Rieka Oosterbosch - v. Dooren [mnd]
Nellie v.d. Berk - Beerens [verjaardag]
Oma en Opa Wilting - v. Beers en overleden familie Wilting

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

MISINTENTIES 19 en 20 OKTOBER

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.

Zaterdag 19.00 uur

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

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Jan en Marian Cremers
Toon en Maria v.d. Heijden - Schennink
Tiny Hems - Rijnen [namens oud-collega’s]

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg.
Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven
hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760

MEDEDELINGEN:
In onze dorpsgemeenschap is op 75-jarige leeftijd
overleden, Toon v. Hoof echtgenoot van Marietje Deenen.
Toon woonde in de Biemeren op nr. 5a.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.00.

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.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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VC VESSEM START MET OUDER EN
PEUTERGYM

ADVISEREND HUISBEZOEK
GEMEENTE EERSEL

Lekker klimmen, klauteren, spelen en plezier maken? Doe
dan nu mee met het nieuwe aanbod van VolleybalClub
Vessem: ouder en peutergym lessen!
Wie: Peuters van 1,5 tot 4 jaar
Wat: Bewegen onder begeleiding van papa, mama, opa,
oma, enz. Bij ouder en peutergym kan uw kind
spelenderwijs de grenzen en mogelijkheden van zijn of haar
lichaam leren kennen. Uw kind wordt wekelijks
gestimuleerd om te bewegen; te klimmen, klauteren,
balanceren, hangen en springen. We rennen, spelen met
een bal, zingen liedjes en verkennen de uitdagende
“binnenspeeltuin”. Het samen spelen met andere kinderen
is een ervaring waar uw kind van leert en geniet, net als de
één-op-één aandacht van u.
Waar: De kleutergymzaal van Basisschool St. Lambertus in
Vessem
Wanneer: Op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. U
schrijft in per blok, deze blokken lopen van schoolvakantie
tot schoolvakantie. Het eerste blok start na de
herfstvakantie. Er is een mogelijkheid om deel te nemen
aan 1 gratis proefles. De eerste ouder en peutergym vindt
plaats na de herfstvakantie (op 23 oktober) en betreft de
gratis proefles. Schrijf u snel is, want vol is vol!
De data voor het eerste blok zijn 30 oktober, 6-13-20-27
nov en 4-11-18 december 2019. Na de kerstvakantie volgt
blok 2. Er is doorlopend mogelijkheid om in te schrijven
voor een (proef)les, maar vol is vol.
Kosten: 30 euro voor 8 lessen
Inschrijven of meer informatie: via trainster Yvonne Merckx,
bestuur.vcvessem@gmail.com of bellen/appen naar 0638482822
Schrijf u snel in! Inschrijven voor de eerste proefles graag
vóór 15 oktober a.s. en voor het eerste blok
uiterlijk 23 oktober a.s.

Ieder jaar organiseert Wél! Welzijn de Kempen (voorheen
het GOW Welzijnswerk) in samenwerking met de gemeente
Eersel het Adviserend Huisbezoek. Het Adviserend
Huisbezoek biedt aan oudere inwoners de mogelijkheid om
een afspraak te maken met een vrijwillige ouderenadviseur.
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Deze vrijwilligers zijn opgeleid door de KBO of door Wél!
Welzijn de Kempen en geven tijdens een huisbezoek
voorlichting over veranderingen in de zorg en het zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook komen
onderwerpen als de woonsituatie, gezondheid en
mantelzorg aan bod. Evenals vorig jaar is er dit jaar voor
gekozen om alle mensen, die in dit jaar 75 of 85 jaar zijn
of nog worden, aan te schrijven met de uitnodiging om zich
te melden voor een bezoek van een vrijwillige
ouderenadviseur. In de brief staat dat de gemeente het
belangrijk vindt dat oudere inwoners goed worden
geïnformeerd over ondersteuning en hulp op het gebied van
welzijn, wonen en zorg. Aan het huisbezoek zijn geen
kosten verbonden, het advies is gratis en vrijblijvend.
De huisbezoeken hebben vooral een informatief karakter.
Waar nodig kan doorverwijzing plaatsvinden naar
bijvoorbeeld het WMO-loket of naar Wél! Welzijn de
Kempen.
Als u meer informatie wenst over het Adviserend
Huisbezoek dan kunt u contact opnemen met mevrouw
Maria van Engelen van Wél! Welzijn de Kempen.
Dit kan telefonisch via het nummer (0497) 721605 of via
het emailadres mvengelen@welzijndekempen.nl.
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KABOUTERS LOGEREN IN HET
“KABOUTERBOS” BIJ DE BOSSCHUUR.
KOM IN DE HERFSTVAKANTIE DE
KABOUTERS BEZOEKEN
Tijdens de herfstvakantie (13 t/m 20 okt. a.s.) logeren
weer kabouters in “het kabouterbos” bij De Bosschuur. Om
10:00 uur zijn de kabouters wakker en om 16:00 uur zijn
ze moe en gaan ze naar bedje toe.
Je kunt het bos iedere dag bezoeken en op zoek gaan naar
de kabouters.
Je volgt het kabouterpad en ziet hun fantastische huisjes.
Je kunt zien waar en hoe ze spelen en werken! Onderweg
kom je Vrouwke Egel tegen. Spannend! Wat komt ze
vertellen?!
Kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken.
Neem je vader en moeder, of broer of zus, of opa en oma
mee!

GILDE NIEUWS

FANCY

FAIR

Het gilde houdt op zondag 20 oktober weer hun jaarlijkse
FANCY-FAIR
Hier zijn voor de liefhebbers weer mooie prijzen te winnen,
zoals: Vleespakketten, (groot en klein), en natuurlijk voor
de liefhebbers hazen.
Je kunt mee doen aan:

Barakken, 21-spel en Rad van Avontuur.

Dit alles is bij café “d’n Babbel”.
Hopelijk zien wij jullie vanaf 18:00 uur!

De overheid van het gilde dankt u hiervoor.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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WEINIG saldo?

VERMIST

Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:

Bas is een gecastreerde kater van één jaar oud.
Bas is zwart met een heel klein beetje wit op de borst.
Weet u waar Bas is of wat er met Bas gebeurd is?
Wilt u het ons dan laten weten, wij missen hem heel erg.

·
·
·
·
·
·
·

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!

Voor de:
Dinsdagen
Woensdagen
Donderdagen
Zaterdagen

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

Bas

Fam. van Schaik
06-31671569

MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM
De jaarlijkse griepvaccinaties zijn gepland op:
Dinsdag 29 oktober 2019 en vrijdag 1 november in Vessem
Locatie Huisartsenpraktijk in Vessem van 15.30 tot 17.00
uur
Donderdag 31 oktober in Wintelre
Locatie De Rosdoek in Wintelre van 15.30 tot 17.00 uur.

13-18u

Iets voor JOU?
Dan horen we dat graag!
Laat je gegevens achter bij de kassa van onze supermarkt
of solliciteer via de website Coop.nl

BEDANKT
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitatie
die wij hebben ontvangen op ons diamanten huwelijksfeest.
Bijzondere dank ook aan de buurtvereniging
Kekkenkreielsemerendijk, die voor een prachtige versiering
hadden gezorgd.
Jo en Piet van Hout.

De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 13
oktober verwachten.

HALLO ALLEMAAL
Ik wil even laten weten dat ik nog steeds Care-Bags haak
voor veel ziekenhuizen.
Ik ben destijds door veel mensen gesteund door middel van
breigaren of bijdragen om zelf garen te kopen.
Ik heb al ruim 300 zakjes gehaakt.
Nu wil ik vragen heeft iemand misschien nog wol liggen of
wil mij op een andere manier steunen.
Het is voor een goed doel en ik doe het gratis, ik zal blij zijn
als je mij steunt. Bij voorbaat dank.
Groetjes Mien Spanjers, Bremveld 8, Tel 040-2052265
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE,
In het voorjaar hebben een aantal verenigingen en
bedrijven in De Rosdoek kennis gemaakt met het
programma ‘Dorpen Maken Het Verschil’. Toen is
afgesproken dat we er een vervolg zou komen waarbij alle
inwoners en/of andere betrokkenen van Wintelre betrokken
zouden worden. Dat is de reden dat wij u nu uitnodigen: op
woensdag 6 november om 20.00 uur bent u van harte
welkom in gemeenschapshuis De Rosdoek.
Terugblik
Tijdens de vorige bijeenkomst leek het met de onderlinge
verbinding in Wintelre wel goed te zitten: jullie weten elkaar
te vinden en dat is heel mooi! Wintelre heeft een actief
verenigingsleven en bruist van de ideeën!
Programma ‘Dorpen Maken Het Verschil’
Het programma maakt initiatieven mogelijk die er in een
dorp zijn die de leefbaarheid en saamhorigheid in een dorp
kunnen vergroten. De gemeente wil inwoners, verenigingen
en ondernemers in het dorp op deze manier nog meer
betrekken bij wat er in hun omgeving gebeurt. Iedereen in
Wintelre heeft, door beroep, interesse of aanleg, zijn of
haar eigen kennis, vaardigheden, ideeën en mogelijkheden.
Met ‘Dorpen Maken Het Verschil’ hopen we dat ieder dorp
zelfgekozen doelen bedenkt en realiseert door samen te
werken en daarbij het beste uit zichzelf en uit elkaar te
halen.
Wat bekent dit concreet?
Wij hebben de Dorpsraad gevraagd om een jaarplanning te
maken met daarin ideeën en initiatieven voor Wintelre.
Mogelijk heeft u (i.c. uw buurt, uw vereniging of uw
organisatie) ook nog goede ideeën die een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid en sociale samenhang van Wintelre en
die daarom ook in het jaarplan moeten worden opgenomen?
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Loopt u met ideeën rond om voor eenzame ouderen te gaan
koken of heeft u ideeën om mantelzorgers te ondersteunen?
Wil uw buurt het plantsoen in uw wijk omtoveren naar een
gezamenlijk moestuin? Of heeft de jeugd ideeën om de
plaatselijke kermis te stimuleren? Het zijn zo maar wat
ideeën maar laat u niet beperken. Alles is bespreekbaar,
mits het initiatief draagvlak heeft binnen Wintelre en dat er
meerdere personen/organisaties zich ervoor willen inzetten,
zowel in tijd als in middelen.
Aanmelden
In verband met de organisatie van de avond is het prettig
als we uiterlijk maandag 4 november weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan via
info@eersel.nl. Dit kan ter attentie van mij, Arian Wouters.
Ik verheug me op een gezellige, maar vooral slagvaardige
en constructieve avond. Dorpen maken het verschil, laat
Wintelre daar een mooi voorbeeld van zijn!
Arian Wouters-Rijkers
Medewerker Dorpsparticipatie
Gemeente Eersel

INWONERS VAN WINTELRE
Wij zijn op zoek naar een collega, die met ons de warme
maaltijd bezorging wil invullen.
Heb je een paar uurtjes per maand vrij, dan is dit een
gewaardeerde invulling als vrijwilliger bij Maaltijdservice via
Joriszorg. Neem gerust contact op met mij.
Coördinator Maaltijdservice via Joriszorg,
Ad Hoeks
040 2051760
06 12901302
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WORKSHOP HERINNERINGSBLOEMSTUK
MAKEN

AAN DE BILJARTVERENIGINGEN EMM,
‘T CAVES EN BEJAARDENBOND

Bloemen spelen bij uitvaarten een grote rol en ook ná de
begrafenis of crematie hebben bloemen een belangrijke
functie. 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.

In het verenigingsjaar 2019/2020 viert BV ‘t Centrum haar
55-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum zal van 9
tot en met 13 december 2019 een toernooi worden
gehouden voor alle biljartliefhebbers in Wintelre, zowel voor
hen die wel als voor hen die niet bij een vereniging zijn
aangesloten.

Eclips Uitvaarten en bloemisterij De Hennekooi organiseren
samen de workshop Herinneringsbloemstuk maken.
Op woensdag 30 oktober 2019 om 19.30 uur kunt u
deelnemen aan de workshop in De Hennekooi, De Hoef 10,
5528 CA in Hoogeloon.

Wij willen weer een toernooi houden dat in opzet
vergelijkbaar is met de toernooien die wij bij voorgaande
jubilea hebben georganiseerd.
Dat houdt in dat op 9, 10 en 11 december in een poulesysteem voorronden worden gehouden.

De bijeenkomst duurt maximaal 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 Heijst 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.
De kosten bedragen € 25,- inclusief materiaal, bloemen en
consumpties. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk
as. vrijdag 25 oktober.
Aanmelden kan bij Eclips Uitvaarten 040 - 212 82 12
of via info@eclips-uitvaart.nl.
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Op 12 december zullen de beste 16 uit de voorronden in
een knock-out systeem achtste en kwartfinales spelen.
Op 13 december zullen de verliezend kwartfinalisten om de
plaatsen 5 t/m 8 aantreden en de winnaars spelen halve
finales en daarna kruisfinales om de plaatsen 3-4 en 1-2.
In de voorronden wordt gespeeld op basis van het bekende
(kempische/knbb-) gemiddelde van de deelnemers dan wel
bij gebreke van een bekend (kempisch/knbb-) gemiddelde
op basis van het door de deelnemers zelf opgegeven
gemiddelde. Na de voorronden zullen de gemiddelden en de
te maken caramboles worden herzien van hen die een
afwijking van 10% of hoger hebben ten opzichte van het
bekende of opgegeven gemiddelde.
Voor het eerst willen we dit jaar de mogelijkheid openen om
bij voldoende aanmeldingen bij de voorronden (maandag,
dinsdag, woensdag) de wedstrijden ook overdag te spelen.
U kunt daarvoor dan een voorkeur uitspreken die dan indien mogelijk- ook wordt gehonoreerd.
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Wij willen U verzoeken om uiterlijk 4 weken voor de
aanvang van het toernooi oftewel 11 november 2019
middels een bij Jan Tegenbosch (Akkerweg 46 of E-mail
jan@tegenbosch.com) in te leveren lijst aan ons op te
geven welke van uw leden aan ons toernooi wensen deel te
nemen, onder vermelding van hun gemiddelde.
Deelname is gratis.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BV ‘t Centrum
Jan Tegenbosch

HALLO ALLEMAAL
Ondertussen zijn de jeugdavonden alweer een paar weken
bezig. Het gaat heel goed en alle kinderen hebben het weer
naar hun zin.
Wil jij je kind ook nog aanmelden?
Ga dan naar jnwintelre.nl voor de opgave.
Sinds 1 oktober is ook weer de statiegeldactie bij de
Coop gestart. Dit keer gaat het opgehaalde geld naar
Jong Nederland! Het bedrag dat uiteindelijk
ingezameld is, wordt verdubbeld door de Coop.
Lever dus allemaal jullie bonnetjes in en steun ons.
Namens alle leiding van Jong Nederland Wintelre.

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
30 okt.
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Lezing over heemkunde in Kempkeshof

NIEUWSBRIEF#123
Bezoek van onze nieuwe burgemeester!
Op donderdag, 14 november 2019 komt de nieuwe
burgemeester van onze gemeente, de heer Wim Wouters,
kennis maken met de kern Wintelre. Het bezoek van de
burgemeester zal van 19.00 tot 22.00 uur plaats vinden,
wethouder Kox en mevrouw Wouters zullen hierbij aanwezig
zijn.
Alle geïnteresseerde Wintelrenaren en met name ook
verenigingen zijn hierbij uitgenodigd.
Dit bezoek wordt georganiseerd door de Dorpsraad, welke
momenteel nadenkt over de invulling van het programma
van deze avond, waarbij we behoefte hebben aan
meedenkers. Met name verenigingen en groepen krijgen nu
de mogelijkheid om juist hun organisatie eens extra, wel
kort, onder de aandacht te brengen.

Op 21 oktober 2019 om 19.30 uur organiseert de
bibliotheek in Kempkeshof weer haar halfjaarlijkse themaavond. Deze keer zal Ad de Vooght de geheimen van de
Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen” voor ons
ontvouwen. Ad heeft ons wat informatie verstrekt die
hieronder beschreven staat:
“Heemkunde heeft met alle kanten van het leven te maken:
met ons verleden, met ons heden en de toekomst. Een
mens vindt in zijn omgeving, het heem, zijn eigen identiteit
terug. Niet alleen stukjes van de wereld van zijn
voorouders, maar ook zaken die nog betekenis kunnen
hebben voor zijn kinderen en kleinkinderen. Wat komt in de
lezing aan de orde:



Heeft u ideeën laat dit ons horen via ons emailadres.

Deelname Rabo ClubSupport
Ook het Repair Café
doet mee met de Rabo
ClubSupport actie van
de Rabobank. Steun
het Repair Café met
uw stem als lid van de Rabobank. Het Repair Café is in de
categorie duurzaamheid de enigste club uit ons dorp. Uw
stem zorgt dus voor een beter milieu in Wintelre.




Wat is Heemkunde?
Wat doet de Heemkundevereniging “De Hooge
Dorpen”?:
Archeologie, Genealogie (stamboomonderzoek),
Archief onderzoek, Monumenten, Historisch besef,
Naamgeving, Tradities.
Het ontstaan van de vereniging en de huidige
situatie:
Huisvesting, Bibliotheek en boeken, Tijdschrift “De
Heijmraeder”.
Verzamelingen: Bidprentjes/foto’s.
Activiteiten: studiereisje, fietstochten naar naburige
verenigingen, archeologische/natuur wandelingen.

Meer informatie over Heemkunde is te vinden op:
Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen”:
www.heemkundevereniging.nl
Stichting Brabants Heem met ongeveer 114 verenigingen:
www.brabantsheem.nl
Het lijkt een zeer interessante en boeiende avond te
worden. Wij hopen op een grote opkomst!
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De bibliotheekcommissie: Anny van Asten, Ditty ten Boske,
Ine Pulles en Jan Kruit.

LEDEN VAN DE VvW

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre

8 oktober 2019: Moederdagviering





Dinsdag 22 oktober 2019 om 20.00 uur is onze eerst
volgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
Donderdag14 november, kennismaking burgemeester
met Wintelre
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

MEDEDELING VAN MEDEWERKERS
’T BLAAIKE

Graag willen wij uw aandacht voor het volgende:
Prachtige flyers krijgen wij toegezonden om te plaatsen in
ons dorpsblad. De een nog mooier dan de ander. Wij willen
u echter vragen om uw copy voortaan getypt aan te
leveren via de mail en wel om de volgende reden: Uw flyer
wordt niet zo mooi afgedrukt als dat ze wordt aangeleverd,
omdat wij daar niet de juiste apparatuur voor hebben.
Het kost ’t Blaaike veel geld aan kleur inktcartridges en het
levert niet de kwaliteit die u voor ogen heeft.
Wij willen u daarom vragen gehoor te geven aan deze
oproep.
Advertenties, Aanmeldingen van activiteiten en andere
Ludieke acties, allemaal welkom.
Aangeleverd door u met mooie tekeningen en leuke
teksten, maar niet in kleur.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
Medewerkers ’t Blaaike
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MFA de Rosdoek aanvang: 19.30
We beginnen deze moederdagviering met een kleine
gebedsviering die zal worden verzorgd door enkele leden
van onze groep Levensbeschouwing en Welzijn.
Er zijn dit jaar 2 gouden jubilarissen en 1 jubilaris die 80
jaar lid is van de Vrouwen vereniging Wintelre.
De avond zetten we voort met muziek uit de jaren
zestig en een kwis, er wordt gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Donderdag 17 en 31 oktober: Glasfusing Ans Vervest
Vertrek om 10.30 uur bij de kerk.
We gaan een glazen schaal maken, van gekleurde
glasstukjes, die door verhitting aan elkaar worden
gesmolten.
Er hebben zich zoveel dames aangemeld dat we er 2 dagen
van hebben moeten maken.
Er volgt een lijstje met de indeling. Als je niet kunt op de
dag dat je bent ingedeeld, graag onderling ruilen. De kosten
van deze workshop bij Ans Vervest afrekenen.
Dinsdag 5 november: opfriscursus verkeer.
Aanvang 13.30 uur en 19.30 uur.
Voor deze opfriscursus hebben zich zoveel dames
aangemeld dat we er een middag en avond sessie van
hebben gemaakt. Er volgt een lijstje met de indeling. Als je
niet kunt op de tijd dat je bent ingedeeld graag onderling
ruilen.
Voor overige informatie kun je mailen naar
kleinebouwmeester@hotmail.com
henk.wilmadehaas@gmail.com,
annemiekdonkers@hetnet.nl
’t Blaaike nr. 20
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Agenda

2020
14 maart
21-27-28 maart

OKTOBER
20
21
26
27

Fancy fair Gilde
Thema-avond Bibliotheek, Heemkunde
Café D’n Babbel presents Café
D’n Bobbel
Herfstwandeling

JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
14 mei
JOC-avond
24, 25 en 26 juli Dorpszeskamp,
21 aug
Feestavond Gilde
22 aug
Ouderen en kindermiddag
23 aug
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
30/31 oktober
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

NOVEMBER
2
2 en 3
14
17
24

Bierfeest Gilde
Blaaskapellenfestival in De Rosdoek
(30 jaar Die Stallfreunde)
Burgemeester maakt kennis
met Wintelre
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint

DECEMBER
7 en 8
13
14
14
25 december/
1 januari
28
’t Blaaike nr. 20

Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.
JOC-avond
11.00 - 17.00 uur Kunst Om Molen
expositie bij Guus en Riek Wouters aan
de Kerkheide 4.
Pubquiz bij D’n Babbel
12 okt 2019
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AFVALKALENDER

15 okt.

PMD- GFT- Restafval

29 okt.

PMD- GFT-afval

12 nov.

PMD- GFT- Restafval

26 nov.

PMD-GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
12 oktober
Papier brengen
9 november
Papier ophalen
14 december Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
25 oktober
29 november
Graag vooraf aanmelden.

20 december

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek

Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december
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