48e jaargang nr. 21, week 43 (26 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Jubileumweekend 30 jaar die Stallfreunde
 2x Fototentoonstelling
 Ook Gilde viert feest
De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt
in week 45 (9 nov.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 31 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 1 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 26 en 27 OKTOBER

MEDEDELINGEN:

Zaterdag 19.00 uur

Op zaterdagavond 2 nov. tijdens de Woord en
Communieviering gedenken we ook Allerzielen, dan
herdenken we de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar.

Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastoor v. Lamoen

Meer informatie hierover leest u verder in het Blaaike.

Harrie das (mnd) en Net v. Ham - Das
Harrie en Emarentia v. Eeten - v.d. Sande en
overleden familieleden
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Hans en Wim Coolen
Ouders v. Gerwen - v. Hout en zonen Frans en Broer en
dochter Lies
Siena, Bert, José en Harrie Leermakers
Lena de Groot - v. Eeten
Maria Driessen - Loverbos te Asten overleden

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

BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Het lijkt nog ver weg, maar Tonpraoten en carnaval zitten
er weer aan te komen.
Voor het Huppelearke zijn we weer op zoek naar mooie
stukjes, anekdotes, moppen, alles is welkom.

MISINTENTIES 2 EN 3 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur

Dus pak je pen en leef je uit. Zonder jullie kunnen we geen
leuke krant maken.

Woord en Communieviering. Allerzielenviering
Voorganger Diaken G. Jansen

Onze deadline is 15 December 2019.
kokcarnavalskrant@hotmail.com

Wim v. Loon (mnd)
Hein v. Gerwen (jgt)
Hannes en Anna v. Asten en kinderen
Corrie Swaans - v.d. Vijfeijke
Bert en Nel v.d. Aa - v.d. Ven
Theo Kapteijns (jgt) en overleden familieleden
Vader en moeder Hoppenbrouwers - v.d. Sande en
overleden familieleden
Lena de Groot - v. Eeten
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In onze parochiegemeenschap is op 79-jarige leeftijd
overleden, Lena de Groot - v. Eeten, weduwe van Wim de
Groot.
Lena woonde in de Kerkstraat op nr. 8.

Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Alvast bedankt,
Redactie Huppelearke
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

40E EDITIE TONPRATEN 2020

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

Op 7 en 8 Februari 2020 vinden weer de traditionele
Wenterselse tonpratersavonden plaats.
En ja, U leest het goed…het is de 40e editie en daar zijn we
als K.O.K. beretrots op!
We gaan in 2020 de tonpratersavonden dan ook in een
feestelijk jasje steken en zijn momenteel druk bezig om er
een tweetal memorabele avonden van te maken!
Hoe en wat? Dat zullen we tot het laatst geheim houden…
Wat voorop staat is dat U, als trouwe bezoeker, deze editie
absoluut NIET mag missen!
Noteer dus alvast maar 7 en 8 Februari 2020 met een grote
stift in Uw agenda of kalender.
U hoort weer snel van ons!

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

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
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.
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
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.
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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Commissie Tonpraten K.O.K.

KERSTWORKSHOP:
"HOUTEN KAARS DECOREREN"
Wanneer:

10 December van 19:00 tot 22.00
12 December van 19:00 tot 22:00

Waar:

Hoeve de Nachtegaal

Kosten:

€ 45,00 p.p.

Opgeven:

info@hoevedenachtegaal.nl of bel naar
0402052536

Aanmelden voor 5 December.
Wij zorgen voor de materialen. Inclusief een hapje en een
drankje.
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VASTENTROMMEL STOPT ER MEE

HOI!

Beste trouwe bezoekers van de Vastentrommel. Stichting
de Vastentrommel heeft besloten dat er geen vervolg meer
komt van de tonpraatavonden in de Muzenval die zij 12 jaar
lang met heel veel plezier hebben georganiseerd.
Bij het ontstaan van de organisatie was een van de
belangrijkste doelstellingen “Haal uit elk kerkdorp
van de gemeente Eersel een tonprater met een
“algemene buut”, nodig een spreekstalmeester en
een blaaskapel uit, die de pauzes opvult en opfleuren,
en de avond is geslaagd”.
Een tonprater uit ieder kerkdorp in Eersel is ons helaas de
laatste 2 jaar niet meer gelukt waardoor er tonpraters van
buiten af in de ton stonden en door de sterk teruglopende
bezoekersaantallen van de laatste paar jaar zijn de
vooruitzichten somber en zijn wij van mening dat wij de
doelstellingen niet meer kunnen halen
Hierbij willen wij eenieder die de Vastentrommel al die jaren
een warm hart en trouw zijn gebleven heel hartelijk danken
voor hun support. Wij hebben het met heel veel plezier
gedaan.

In januari ben ik in Wintelre (Willibrordusstraat 45) van
start gegaan met mijn praktijk Fit & Fine. Je kunt hier o.a.
terecht voor (sport)massages. Een (sport)massage zorgt
ervoor dat de doorbloeding in jouw lichaam verbeterd
wordt. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd. Je
spieren zijn daardoor bijvoorbeeld sneller in staat om te
herstellen van een training, maar het zorgt ook voor een
preventieve werking ten opzichte van blessures.

Stichting de Vastentrommel.

Verder kun je bij me terecht voor begeleiding op het gebied
van voeding. Je krijgt een programma dat afgestemd is op
jouw persoonlijke situatie. Elke week ontvang je een nieuwe
weekmenu inclusief eenvoudige recepten en
boodschappenlijst. Het hele gezin kan mee-eten en je bent
geen tijd meer kwijt aan bedenken wat je elke week gaat
eten.

KERSTBRUNCH 2E KERSTDAG
Hoeve de Nachtegaal
Van 11.30 tot 14.30 uur
Volwassenen: € 19,95
Kinderen: € 9,95
Inschrijven via: info@hoevedenachtegaal.nl
of bel naar 040-2052536

Met behulp van de bijbehorende app kun je zelf
aanpassingen maken aan jouw weekmenu. Hierdoor leer je
zelf de juiste keuzes maken en zit je niet per se vast aan
voorgeschreven producten.

Meldt u aan voor 18 December
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Daarnaast kan het helpen om bepaalde klachten te
verlichten, denk aan schouder-, rug- en/of nekklachten.
Mijn massages zijn ook ontspannend van aard. Dus naast
alle klacht- en pijn verminderende voordelen, kan een
massage uiteraard ook gewoon erg fijn zijn!
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Probeer het nu één week uit voor € 17,50 om te zien
of het iets voor je is (incl. intakegesprek,
lichaamsmeting en één week voedingsadvies) of kijk
op www.fitandfine.nl voor meer informatie.
Mail voor het maken van een afspraak
naar fit.fine@outlook.com of stuur een bericht naar
0621878545.
Hopelijk kan ik je ergens bij helpen!
Groetjes, Silke Senders

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wél!zijn de Kempen heeft als belangrijkste doel ervoor te
zorgen dat mensen zoveel mogelijk in de
samenleving kunnen blijven meedoen. Wij organiseren
verschillende soorten hulp voor mensen die dat nodig
hebben. Wij zijn regelmatig op zoek naar inwoners die zich
willen inzetten voor activiteiten en diensten van Wél!zijn de
Kempen.
Als vrijwilliger ontvangt u een vrijwilliger contract,
kilometervergoeding (indien van toepassing) en kunt u
gebruik maken van scholing en training. U maakt gebruik
van de attentieregeling van onze organisatie. Voor alle
vrijwilligers vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag aan.
Op het moment vragen we een vrijwilliger voor:
Zondags Uitje
Iedere laatste zondag van de maand van 11:00 – 12:30 uur
is er de activiteit, Het Zondags Uitje in Eersel. Het is een
ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun
naasten. Bezoekers vinden mogelijk herkenning en er
kunnen waardevolle nieuwe contacten worden opgedaan.
Bent u de rust zelve, heeft u oog voor wat dementerende
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en hun naasten nodig hebben? Bent u discreet en heeft u
een luisterend oor? Dan is deze vacature misschien iets
voor u.
Thuisadministratie
Veel mensen hebben moeite met het regelen van hun
administratie, of zijn door pech of een onhandige beslissing
in de financiële problemen gekomen. Vrijwilligers van de
thuisadministratie bieden ondersteuning door deze mensen
te helpen bij het op orde brengen en houden van hun
financiële administratie. Ben je sociaal betrokken, ter zake
kundig en bereid om hulpvragers administratieve en
praktische ondersteuning te bieden? Wij bieden potentiële
nieuwe vrijwilligers een training aan om goed toegerust
hulp te bieden. Je wordt ingezet in Eersel en/ of in één van
de andere Kempengemeenten. Je inzetbaarheid is altijd in
goed overleg.
Meer informatie over al deze vacatures?
Neemt u gerust contact op met Wél!zijn de Kempen. U kunt
vragen naar Jessika Volf. Telefoonnummer: 0497 – 514 746
Of via e-mail: jvolf@welzijndekempen.nl

CONCERT LAMBERTUSKERK VESSEM
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 - 15:00U
Het Leids Barok Ensemble
Een ZONDAGMIDDAG-HERFST-CONCERT
Verfrissende Vivaldi’s, mijmeringen van Messiaen von
Biber’s Nachtwaker en een concerto Grosso opus 3 no. 5
van Georg Friedrich Händel
De toegang is gratis. Een bijdrage aan de concertkosten na
afloop is welkom.
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HULP GEZOCHT!
Hallo, ik ben op zoek naar huishoudelijke hulp voor 2
uurtjes per week of 3 uurtjes per 2 weken (uren in overleg).

Jubileumweekend
30 jaar
Die Stallfreunde

Bij interesse: Angela 06-22103723
Op zaterdag 2 november en zondag
3 november a.s. viert blaaskapel Die Stallfreunde uit
Wintelre haar 30-jarig jubileum, d.m.v. een
blaaskapellenfestival.
Het belooft een zeer gevarieerd en muzikaal weekend te
worden met vooral Oostenrijkse, Tsjechische en Duitse
blaasmuziek, met af en toe een ander muzikaal uitstapje.

OKTOBERFEESTEN GILDE

Zaterdag 2 november:
Die Edelweisskapelle, en Die Stallfreunde
Aanvang 20:00 uur.
Zondag 3 november:
Blaaskapel Brabant, Freunde Echo, en
De Zwarte Fanfare
Aanvang 12:45 uur.
Ook dit jaar weer een Oktoberfesten in de Feesttent aan de
Hemelrijksestraat
We gaan van start met de Wenterselse band Zurg De Ge
Dur Be Band.
En de feestband Lageta”s Lederhosen Power.
En op slot van de avond een optreden van feestbeest
Otto Wunderbar
We zien jullie graag tegemoet op 2 november vanaf 20 uur.
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Gemeenschapshuis De Rosdoek, Kerkstraat 10, Wintelre
Gratis entree
Info: www.diestallfreunde.nl
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FOTOTENTOONSTELLING EN DIGITALE
PRESENTATIE 2019
Als lid van Fotoclub de Gender nodig ik u uit voor een
bezoek aan onze jaarlijkse clubtentoonstelling. Op de
tentoonstelling zullen foto's (zwart-wit en kleur) worden
gepresenteerd en er is dit jaar ook weer een digitale
presentatie met beamer. Dit jaar hebben we met veel leden
onder leiding van een mentor gewerkt aan creatieve
fotografie waarvan vele prachtige foto’s te zien zullen zijn
op de tentoonstelling. Mijn bijdrage bestaat o.a. uit foto’s
Welons en beamer presentatie over veldrijden met Bart
Artz.
De tentoonstelling wordt gehouden op: zaterdag 2
november van 13 tot 17 uur en zondag 3 november van 11
tot 17 uur.
De tentoonstelling wordt gehouden in wijkgebouw 't Slot
aan het Kastelenplein 167 te Eindhoven. Dicht bij de
Harense Smid. Website www.fcdegender.nl
De toegang is gratis.
Graag tot ziens op onze tentoonstelling.

Het toekomstbeeld wat men voor onze kinderen heeft is
natuurlijk rooskleurig. Heel af en toe kan het toch anders
lopen en gaan kinderen dingen doen, in de pubertijd. Als
het drugsgebruik uit de hand gaat lopen kunnen ouders te
maken krijgen met zaken, die zij nooit hadden verwacht
Moedige Moeders is juist daarvoor bedoeld en opgericht. Ze
biedt een veilige plek waar er altijd geluisterd wordt naar
iedereen.
Zoekt u steun, begrip en een luisterend oor, dan nodigen
moedige moeders de Kempen u van harte uit om op
dinsdagavond 29 oktober van 20.00u-22.00u.
Adres: Thomas van Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52, in
Bergeijk.
Voor meer info belt u gerust met: Kitty 06-44625441 of
Sandra 06-13400967 of neem eens een kijkje op
www.moedigemoeders.nl

WINTELRE

Toon Mouws.

Op 9 oktober was onze gezellige brunch in restaurant Craft.
We mochten ruim 100 leden verwelkomen. Het was een
enorm succes, vanwege het lekkere eten, dat we
geserveerd kregen. Een groot compliment voor de
medewerkers van Hotel 46 namens de deelnemers aan deze
lunch.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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MOEDIGE MOEDERS

Op zondag 27 oktober vindt de Herfstwandeling weer
plaats. Er kan vanaf 8.00 uur gestart worden vanuit het
Gildehuis aan de Piet van Molpad. Weer een mooie kans om
de beentjes te strekken en te genieten van het mooie
buitengebied van Wintelre.
12
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Woensdagmiddag 18 december houden we onze
Kerstviering in MFA De Rosdoek. Hierover volgt t.z.t. nadere
informatie. Houdt deze datum dus 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 29
oktober rijden we een langere tocht. Het vertrek is dan al
om 1100 uur vanaf de kapel. Denk aan een lunchpakketje!
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!

ALLERZIELEN 2019
Op Allerzielen willen we onze parochianen, die sinds
Allerzielen vorig jaar zijn overleden speciaal gedenken.
Dit doen we in de viering 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 we uitdrukking aan ons geloof dat onze
overleden familieleden/ medemensen eeuwig leven in Gods
nabijheid.
Na de viering vragen we de familie het lichtje mee te
nemen en te 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. De voorganger zal een
rondgang maken en de graven zegenen. Iedereen is
uitgenodigd om deze plechtigheid op het kerkhof in stilte bij
te wonen en te volgen vanaf de absouteplaats. Na de
rondgang is de plechtigheid ten einde.
Met dit gebaar willen we elkaar laten voelen dat we in onze
menselijke kleinheid en eindigheid met elkaar verbonden
Wij nodigen u van harte uit bij deze viering.

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.

Werkgroep Liturgie/ Avondwake.

Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.
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NIEUWSBRIEF#124
Bezoek van onze nieuwe burgemeester!
In het vorige Blaaike maakten we al melding van het
bezoek van onze nieuwe burgemeester, waarbij alle
geïnteresseerde Wintelrenaren en met name ook
verenigingen hierbij werden uitgenodigd.
Ook vroegen we om meedenkers voor de invulling van het
programma, om uw geheugen wat op te frissen hieronder
een verkorte versie van het eerdere artikel.
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.
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.
Heeft u ideeën laat dit ons horen via ons emailadres.

Dorpsraad Wintelre krijgt een actievere rol en
zoekt een nieuwe voorzitter

functie gehad richting het College van B en W. Op het
moment dat de gemeente haar beleid maakt, kan onze
dorpsraad hierin adviseren. Het takenpakket van de
dorpsraden wordt momenteel uitgebreid. We mogen in de
toekomst ook zelf plannen gaan ontwikkelen voor ons dorp.
Onze ideeën zullen worden samengebracht in een jaarplan
dat de dorpsraad zelf gaat ontwikkelen. Dorpsraadsleden
gaan onder andere met inwoners, ondernemers en
verenigingen uit het dorp om tafel om input te krijgen voor
dit jaarplan. Als dorpsraad krijgen we dus de mogelijkheid
om meer van ons te laten horen en krijgen we een
actievere rol.
Wat voor taak heeft onze voorzitter?
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt van de
dorpsraad. Je bent iemand die actief is in het
verenigingsleven van Wintelre en je bent goed op de hoogte
van wat er in ons dorp speelt. Je hebt interesse in de lokale
politiek en vindt het leuk om daar een steentje aan bij te
dragen. Eén keer per maand is er een vergadering met de
leden van de dorpsraad waarbij jij als voorzitter het
voortouw neemt.
Heb je interesse in deelname aan Dorpsraad Wintelre als
voorzitter of als lid? Neem dan contact met ons op via
onderstaande gegevens. Uiteraard kun je ook bij ons
terecht voor het antwoord op eventuele vragen. We horen
graag van je zodat we samen het verschil kunnen maken
voor Wintelre!

Zoals eerder al vermeld, is Dorpsraad Wintelre op zoek naar
een opvolger van onze huidige voorzitter Jan Heuveling. Jan
heeft aangegeven om per 31 december 2019 definitief te
stoppen met het voorzitterschap. Tot dusver hebben we nog
geen vervanger maar we hopen dat een betrokken
Wintelrenaar deze taak graag wil overnemen.

Herfstwandeling Wintelre 20 - 15 - 12,5 - 7,5 of 5 Km

Wat doet onze dorpsraad?
Onze dorpsraad heeft tot dusver vooral een adviserende

Sinds 2014 geven we met de Herfstwandeling, na de
Kerstwandeling van voetbalvereniging DEES, de
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Zondag 27 oktober organiseren vertegenwoordigers van
Dorpsraad Wintelre, Gilde, Wandelgroep De Kleppers,
Katholieke Bond van Ouderen en Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre voor de vijfde keer een
herfstwandeling. Ofwel de eerste lustrum Herfstwandeling
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Lentewandeling van de KBO en de wandelvierdaagse in de
zomer, in Wintelre invulling om in elk seizoen een leuke
wandeling te hebben voor alle sportieve wandelaars uit de
regio, compleet.
Zondag 27 oktober kunnen de deelnemers die graag twintig
km lopen al vanaf acht uur in de ochtend vertrekken vanuit
het Gildehuis aan de Hemelrijksestraat. Inschrijven op deze
langste afstand is mogelijk tot negen uur. Ook zij die graag
wat minder ver wandelen en kiezen voor een tocht van
twaalf en half of vijftien km kunnen vanaf acht uur
vertrekken. Inschrijven hiervoor is mogelijk tot tien uur.
Zij die vijf of zeven en half km willen wandelen kunnen
vanaf negen uur inschrijven en de inschrijving op deze twee
afstanden is zelfs mogelijk tot twaalf uur. De laatste twee
afstanden lenen zich natuurlijk ook uitstekend voor een kort
familie uitje door het Wintelrese natuurschoon
Natuurlijk doe je mee op 27 oktober want wandelen geeft je
een frisse neus, een kijk op de wonderlijke natuur in en om
Wintelre en de nodige nieuwe energie. Voor het inschrijfgeld
van slechts €1,-- hoeft u het niet te laten.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
Donderdag 14 november, kennismaking
burgemeester met Wintelre
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

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
Het bestuur.

HULP IN DE HUISHOUDING GEZOCHT
We zijn op zoek naar een poetshulp die eens in de twee
weken enkele uren wil poetsen bij ons in huis. We wonen in
Wintelre.
Het aantal werkuren en de dag waarop je wilt poetsen, zijn
in overleg en flexibel in te vullen.
Ben jij de persoon die ons verder helpt, heb je vragen of
ken je iemand die dit wil doen? Zegt het voort of neem
contact met ons op via 06-10896040.
Lobke Kapteijns & Bas Aarden
Oostelbeersedijk 6
Wintelre

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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MAGIC DINER SHOW

DICKENSFESTIJN 7 EN 8 DECEMBER
Voor ons komende Dickensfestijn
zijn we zoek naar figuranten,
grimeurs en standhouders.

Restaurant CRAFT

Mocht je denken ik zou best een keer
mee willen doen als personage, maar
weet niet als wat of met wie. Dan
hebben we speciaal voor jou een
bijeenkomst georganiseerd op 29
oktober a.s. om 20.30 uur in het
gemeenschapshuis. Om samen te
brainstormen over eventuele (nieuwe) sketches,
personages etc. en zo tot goede ideeën te komen.
Zou je eventueel tijdens het festijn in de ochtenduren willen
grimeren dan ben je daar ook van harte welkom voor.
Graag je aanmelden hiervoor bij Agnes Verheggen
Agnes.verheggen@gmail.com
En eventuele standhouders die producten verkopen passend
bij dit evenement, zien we ook graag tegemoet.
Voor verdere informatie of aanmeldingen mail naar
info@dickenfestijnwintelre.nl

Donderdag 21 november 2019
Met Leo Smetsers

De kok streelt de smaakpapillen van de
gasten
Leo de lachspieren
***
3 –Gangen menu 19.00 -23.00u
Ontvangst met aperitief en een amuse
Reserveer via: info@hotel46.nl

RECTIFICATIE ADVERTENTIE
RESTAURANT CRAFT
In de advertentie van Magic Diner Show, welke wordt
gehouden in Restaurant Craft op 21 november a.s. stond
een prijs vermeld van € 61,50 dit was niet de juiste prijs.
In dit Blaaike opnieuw melding gemaakt van deze Show
met de juiste prijs.

€ 52,50 per persoon
Excl. Drank

Willibrordusstraat 46 5513 AZ Wintelre
+31 (0)40 2493960
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UITNODIGING EXPOSITIE
FOTOCLUB ZZZOOM
De dit jaar 11 jaar jonge fotoclub Zzzoom uit Eersel, houdt
volgend weekend van 1 tot en met 3 november alweer
haar 10de expositie in de grote zaal van Cultureel Centrum
'De Muzenval'. Dit jaar is het aantal Wintelrese leden van
deze energieke fotoclub gestegen tot twee. Karin Groenen
doet dit jaar voor het eerst mee aan deze foto expositie,
terwijl Piet Coppelmans alweer voor de achtste keer mee
doet. Samen met alle leden zullen een 75-tal foto´s worden
geëxposeerd.
De openingsavond op vrijdag 1 november begint met een
fotografie lezing door Bob Luijks met als titel “Ik zie, ik zie wat
jij niet ziet, natuurfotografie om de hoek”. Bob Luijks is een
Limburgse natuurfotograaf en heeft zeer brede
specialisaties op allerlei gebied in de natuurfotografie. Door
het geven van workshops, moedigt hij anderen aan de
schoonheid van de natuur vast te leggen. Zijn lezing zal het
publiek boeien door de manier waarop hij vertelt over zijn
passie en creativiteit, maar nog meer door de foto’s die
tijdens de lezing zullen worden getoond.
Na deze lezing wordt de officiële openingshandeling verricht
door burgemeester Wim Wouters, waarna de grote zaal van
De Muzenval geopend is. Eenieder die de zorgvuldig
samengestelde expositie van 75 foto’s van onze leden wil
bezichtigen kan hier deze avond onder het genot van een
hapje en drankje tot ca. 22.00 uur, de foto’s beoordelen. De
expositie is vervolgens ook nog te bezoeken op zaterdag 2
en zondag 3 november van 12.00-16.00 uur.
Graag ontmoeten wij u op onze expositie.
Karin Groenen
en
Piet Coppelmans
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STICHTING HARAPAN
Voorzitter bezocht rehabilitatiecentrum Hidup Baru
op West-Timor
Tijdens zijn reis naar Indonesië was Harapan voorzitter Jos
van der Heijden met zijn vrouw Elly een aantal dagen te
gast op rehabilitatiecentrum Hidup Baru in Atambua WestTimor.
De aanleiding van dit bezoek was de officiële opening en
inzegening van de uitbreiding. De steun aan Hidup Baru is
een van de speerpunten van de stichting Harapan. Het
centrum wordt geleid door de Indonesische zusters
Franciscanessen FCJM. Er verblijven momenteel 36
kinderen, waarvan velen dubbel gehandicapt zijn en
kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en
voor hun revalidatie soms nog vele jaren therapie moeten
krijgen.
Op weg vanuit de hoofdstad Kupang naar Atambua werden
onderweg enkele ex-patiënten en heel arme gezinnen
bezocht. West-Timor is een van de armste eilanden van
Indonesië en zeker in de droge periode is voor veel mensen
extra hulp heel hard nodig. Er werden namens Harapan aan
enkele gezinnen fruit en zakken rijst uitgedeeld en voor een
gezin een tank voor de opvang van water tijdens het
regenseizoen.
Harapan steunde het centrum eerder mede dankzij een
aantal fondsen / sponsoren
met o.a. geld voor waterputten, overkapping van de
speelplaats, inrichting van de nieuwbouw, bedden voor de
nieuwbouw, computers voor de kinderen, apparatuur voor
de fysiotherapieruimte, renovatie watervoorraadbakken en
het project oogoperaties.
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Jos van der Heijden heeft ter plekke kunnen waarnemen dat
deze steun goed is terecht gekomen.
Op 25 september was het groot feest op Hidup Baru, zuster
Jeannette die in 2007 het initiatief nam tot oprichting van
het centrum en inmiddels met pensioen is en woont op het
klooster Alverna in Aerdenhout, mocht de officiële
openingshandeling verrichten.
Na de intocht van de gasten, begeleidt door traditionele
muziek knipte zij een lint door. Daarna werd de prachtige
uitbreiding, die tot stand is gekomen met steun van
Harapan Jaya Nederland, door de vicaris van het bisdom
Atambua ingezegend. Hierna volgde voor de honderden
gasten en de kinderen van Hidup Baru een met tradities
overgoten feestavond. Jos van der Heijden kon namens
Harapan als cadeau 2 grote watertanks van elk 3300 liter
aanbieden.
Tijdens het regenseizoen wordt hierin vanaf de dakgoten
water opgevangen dat later gebruikt wordt voor het wassen
van kleding, de kinderen en voor de groentetuin. Dit cadeau
was mede mogelijk door een donatie vanuit de collecte in
de Protestantse Kerk in Best bij het afscheid van dominee
Martin Kroon.
Na een drukke, indrukwekkende en soms emotionele week
reisden Jos en Elly naar Bukittinggi op Sumatra. Daar
werden een aantal kinderen / gezinnen uit het project
“adoptie op afstand”” en een school waar jaarlijks voor de
armere gezinnen schooluniformen worden bezorgd, bezocht.

SPECULAAS ACTIE HARAPAN.
Let op het volgende Blaaike
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Agenda

7 & 8 Februari
14 maart
21-27-28 maart
14 mei
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

OKTOBER
26

Café D’n Babbel presents Café
D’n Bobbel

30/31 oktober

NOVEMBER
2
2 en 3
14
17
24

7 en 8
13
14
14
25 december/
1 januari
28

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

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
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2020

40 editie Tonpraten
JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
JOC-avond
Dorpszeskamp,
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

AFVALKALENDER

29 okt.

PMD- GFT-afval

12 nov.

PMD- GFT- Restafval

26 nov.

PMD- GFT-afval

10 dec.

PMD- GFT- Restafval
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OUD PAPIER HIER…
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
Woensdag
Woensdag

20 november
18 december

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
30 okt.

27 nov.
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