48e jaargang nr. 23, week 47 23 nov.
Met in deze uitgave onder meer:
 Pubquiz d’n Babbel
 Speculaasactie Harapan
 Dickensfestijn weer inzicht
De volgende uitgave (nr. 24) verschijnt
in week 49 (7 dec.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 28 nov. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 29 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06 34921198
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MISINTENTIES 23 en 24 NOVEMBER

MEDEDELINGEN:

Zaterdag 19.00 uur

In "Huize Groenendaal te Vessem " is op 88-jarige leeftijd
overleden onze dorpsgenoot, Betje v.d. Ven - van den
Heuvel, weduwe van Piet v.d. Ven. Voorheen woonde Betje
op de Biezenvelden.

Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Hoogfeest: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Lena de Groot - v. Eeten (namens K.B.O. Wintelre)
Jan v.d. Heijden (verjaardag)
Sjaak en Mina Tholen en overleden familieleden
Harrie Huijbers (verjaardag) en Toos Huijbers - v.d. Ven
(jgt)
Betje v.d. Ven - van den Heuvel

MISINTENTIES 30 NOV. EN 1 DEC.
Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering
1e Weekend v.d. Advent
Voorganger Diaken G. Jansen
Jan en Cato v.d. Ven
Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
Nellie v.d. Berk - Beerens (sterfdag 2 dec)
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Josefien Ansems - v.d. Heijden (namens K.B.O. Wintelre)
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Tinus v. Mol en Anneke v. Mol - v. Ham (jgt en verjaardag)
Betje v.d. Ven - van. den Heuvel
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Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

MOEDIGE MOEDERS
Ook deze maand zitten wij er weer klaar voor, op dinsdag
26 november van 20.00u-22.00u in het Thomas van
Aquinohuis, op de Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Iedereen die zich zorgen maakt over het overmatig alcohol
en of drugsgebruik van een van hun kinderen is welkom.
Kom en ervaar wat het is om je zorgen hierover te kunnen
delen en met al je vragen terecht te kunnen.
Wat we doen is praktische tips geven, een luisterend oor
bieden, en samen kijken wat je het beste kunt gaan doen.
We werken nauw samen met professionals en weten wat de
valkuilen zijn waar iedere ouder wel eens is ingetrapt.
Doordat het drugsgebruik genormaliseerd is en er in iedere
dorp en overal waar jongeren zijn er ook van alles te
krijgen is, is het zeer waarschijnlijk dat die van u ook wel
eens wat geprobeerd heeft.
Voor meer info bel Kitty 06-44625441 of Sandra
06-13400967, u mag ons ook mailen:
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Kijk ook eens op de landelijke website:
www.moedigemoeders.nl
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

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

WIST U DAT…?
Hoeve de Nachtegaal sinds enkele maanden cadeau
pakketten verkoopt.
Deze variëren van een bierpakket tot iets leuks voor in huis
en nog veel meer. Ook op aanvraag kunnen er pakketten
samengesteld worden.
Kom gerust even kijken wat we allemaal in ons assortiment
hebben.

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

Café D’n Babbel

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

14 december

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.

Optreden van

Hul Nest Jansen en Vintage

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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20.30 uur gratis entree

Hallo,
Wij zijn Meike Hoppenbrouwers en Roos van de Sande.
Wij zijn 13 en 12 jaar oud en wij zoeken een oppas adres
voor uw kinderen. In verband met school kunnen we alleen
‘s avonds in het weekend.
Laat maar weten als u ons nodig heeft. En u kan ons een
berichtje sturen naar dit telefoonnummer.
Telefoonnummer Meike: 06-41584125
Telefoonnummer Roos: 06-22856441
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HOEVE DE NACHTEGAAL

STICHTING HARAPAN
SPECULAASACTIE

Kerstworkshop: "houten kaars decoreren"
Wanneer:
10 December van 19:00 tot 22.00
12 December van 19:00 tot 22:00
Kosten: € 45,00 p.p.
Aanmelden voor 5 December. Wij zorgen voor de
materialen. Inclusief een hapje en een drankje.

Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, is de
ontwikkelingswerkster Jeanne Colon (mamma België)
werkzaam. Zij heeft daar 5 kindertehuizen voor kansloze
kinderen en een internaat voor studerende meisjes uit arme
gezinnen opgezet. In deze tehuizen verblijven ook een
aantal gehandicapte kinderen, met name in Maria Stella
Maris in Nangahure. De financiële steun om goede zorg voor
deze kinderen te kunnen blijven bieden wordt alsmaar
minder.

Kerstbrunch 2e kerstdag
Van 11.30 tot 14.30
Volwassenen: € 19.95 Kinderen: €9.95
Meldt u aan voor 18 December
Inschrijven of opgeven via:
info@hoevedenachtegaal.nl
of bel naar 040-2052536

Reden voor Harapan om samen met de stichting Nativitas
uit Horst in actie te komen.
Dit gebeurt o.a. door de SPECULAASACTIE. De opbrengst
van deze actie wordt bestemd voor steun aan de
gehandicapten in de kindertehuizen.

Ook u kunt mee doen!
Steun deze actie door een of meer pakken overheerlijke
Harapan-speculaasbrok te kopen.
Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.
In Wintelre kunt u de speculaas kopen bij: Ellen van Aaken,
Akkerweg 28, tel. 2053114/ 06–20843172.

KIENEN BIJ ‘T CAVES
Dinsdag 3 december
Aanvang 20.00 uur.

Voor bedrijven, organisaties en instellingen: in
een feestelijke verpakking (€ 0,25 extra) is het een
leuk presentje met Sinterklaas of Kerst voor het
personeel of vrijwilligers!!

Grote kaart € 5,- p/st.
In de pauze zijn er extra prijzen d.m.v. lotjes.
Prijzen zijn o.a. Sint en Kerst gerelateerd. Kom gezellig
naar ‘t Caves op 3 december en speel mee.

U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66
met vermelding: gehandicapten Flores. Stichting Harapan is
een ANBI, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.
Informatie over de actie vindt u op www.harapan.dse.nl

Golf & Recreatiepark ’t Caves, Veneind 5
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PUBQUIZ BIJ D’N BABBEL
Na het geweldige succes van vorige keren organiseert
Café d’n Babbel weer een pubquiz op zaterdag
28 december 2019. Aanvang 19:30 uur.
Wat is een Pub Quiz?
Het is een algemene kennis quiz voor een team van 4
personen, die bestaat uit een aantal ronden met vragen,
foto’s en muziekfragmenten. Je kan als vrienden,
kennissen, familie of collega’s een team vormen.
Hoe werkt het precies?
De vragen worden per ronde gesteld en elk team ontvangt
een set antwoordformulieren waarop men de antwoorden
kan invullen. Na iedere ronde dient het antwoordformulier
van de desbetreffende ronde te worden ingeleverd, zodat
deze gecontroleerd kunnen worden.
Wat kan je winnen?
Naast de roem op de dag zelf, ontvangt het winnende team
een hele mooie prijs die door d’n Babbel beschikbaar wordt
gesteld.
Hoe kan je meedoen?
Vorm een team van 4 personen en geef je op aan de bar of
door te mailen naar hein@babbelwintelre.nl
Bellen kan natuurlijk ook 040-2051712. De inschrijfkosten
bedragen € 10,- per team. Let op er kunnen maximaal 25
teams mee doen dus wie het eerst komt….
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STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

CADEAUKAARTEN BIJ COOP THOLEN

Wellicht heeft U het op tv gezien, Coop ondersteunt lokale
doelen, o.a. middels de statiegeld actie en verdubbelt
hierbij de opbrengst!
Deze periode is Jong Nederland Wintelre aan de beurt voor
de inzameling van statiegeldbonnen.
Het geld wordt dus echt in eigen dorp besteed!
Ook deze vereniging wordt warm aanbevolen.

We krijgen regelmatig de vraag of we ook
cadeaukaarten/bonnen verkopen.
Dat doen we zeer zeker. U kunt kiezen uit diverse giftcards
zoals bijv.: Itunes, weekendje weg, Bol.com, Fonq,
fashioncheque, Mediamarkt, Hema, Bladcadeau, Bijenkorf,
VVV, Mediamarkt, bioscoop enz.
U maakt de keuze uit de molen, wij activeren vervolgens de
giftcard aan de kassa met het gewenste bedrag, dit is al
mogelijk vanaf 5 euro.
Dus ook voor al uw cadeaubonnen, even naar…… de Coop.
Ideaal als Sint of Kerstcadeau!

Wilt u uw vereniging of ander lokaal doel ook aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie, of loop
even bij ons binnen.
We zoeken nog een aantal lokale doelen voor het nieuwe
jaar!

TE KOOP
KERSTBOMEN Nordmann en Omorika.
Vers van het land.

MEDEWERKERS GEZOCHT
Golf & Recreatiepark ’t Caves zoekt medewerkers voor onze
horeca.
Ben jij gemotiveerd, wil je ook werken in de avonduren en
in de weekenden in de horeca/recreatie dan ben jij degene
die we zoeken.
Je taken zullen onder andere bestaan uit het inschenken en
uitserveren van drankjes en het maken van kleine
lunchgerechten.
Heb je interesse stuur dan je sollicitatie naar
info@hetcaves.nl of bel 040-2051805 en vraag naar
Wilmy van Boxem.

Harrie Smits, Veneind 2
5513NE Wintelre
Tel: 06-50901763

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com

Golf & Recreatiepark ’t Caves, Veneind 5
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HEERLIJKE SUSHI VERKRIJGBAAR
BIJ DE COOP!

UITNODIGING KERSTBORREL
DE ROSDOEK

We zijn hier voor de samenwerking aangegaan met Sushi
Ran. Zij leveren elke week in het weekend verse sushi
rechtstreeks bij ons. Zo vanuit de keuken naar de winkel!
In tegenstelling tot bij andere winkels, is deze delicatesse
dus 1 of zelfs 2 dagen korter onderweg, omdat er geen
distributiecentrum als extra stop tussen zit, hetgeen de
smaak en versheid ten goede komt.
Wilt u zeker weten dat u kunt smikkelen met Sinterklaas/
Kerst/Oud en Nieuw of met een feestje?
Neem dan onze bestellijst mee aan de kassa, dan zetten wij
uw bestelling klaar!

Op de laatste vrijdag voor Kerstmis,
20 december 2019, vieren wij alvast een feestje!
Kom gezellig met je familie, vrienden of collega’s
Kerstborrelen en zet Kerstmis alvast in stijl in!
Je bent van harte welkom vanaf 20.00 bij De Rosdoek voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en
een drankje. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
een aantal dames van VINTAGE.
Voor dit feestje zijn gratis kaartjes beschikbaar, inclusief 1
gratis consumptie. Deze zijn af te halen tijdens de reguliere
openingstijden van de Rosdoek vanaf 23 november.
Wij zien jullie graag!

Bent u benieuwd hoe sushi smaakt, of wilt u een bepaalde
variant proeven?
Spreek ons dan even aan, dan maken we samen een
schaaltje open : -)

De Rosdoek

RECTIFICATIE LECOBA

Knorr
Pannenset 4-delig Tefal
Mevr. A. Brands

De Sint en zijn Pieten zullen Lecoba een bezoek brengen op
zaterdag 30 november. Aanvang om 10:45 tot ±
12:00 uur.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom!
In het midden van het vorige Blaaike stond een mooie
kleurplaat. Kleur deze zo mooi mogelijk en lever hem in!
Doe dit tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten.
Je ontvangt bij inlevering van de kleurplaat, tijdens het
bezoek een leuke en lekkere traktatie!

Unox/Calvé
Mercedes kinderloopauto
Mevr. E. v.d. Sleen
Bavaria
Houten zitbankje
Mevr. C. Couwenberg
Lonka
Thee pakket
Mevr. P. Franken
Unox/Calvé/Lipton Volle kar boodschappen t.w.v. 100 euro
Mevr. M. Loeffen

Lecoba BV, Slikdijk 10 (i.p.v. Slikdijk 1).
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KOM JE (WEER) ETEN OP KERSTAVOND?

KERSTCONCERT SINT CECILIA 2019

Vorig jaar hadden we op kerstavond alleenstaanden te gast
en hebben we hen verwend en verrast met lekkere
gerechten, attenties en gezelligheid. Dankzij vele helpende
handen werd het een onvergetelijke avond en ervaring.
Daarvoor zijn we iedereen nog steeds dankbaar. Na dit
eerste succes vinden wij het initiatief zeker voor herhaling
vatbaar en gaan we voor een tweede editie.
Op de eerste plaats zijn er gasten nodig om alle stoelen te
vullen. Ben je alleen met kerst? Zou je dat graag anders
willen, laat het ons weten. Leeftijd doet er niet toe, zowel
jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Ken je iemand
waarvan jij denkt dat hij/zij blij is om uitgenodigd te
worden, bespreek het en neem contact op! Sommige
mensen hebben een duwtje nodig…. Niet iedereen leest dit
bericht dus vertel het rond zodat we de doelgroep bereiken.
En verder:
Wie kan/wil iets betekenen bij het klaarmaken van de
gerechten, ingrediënten, bediening, vervoer, etc. Het gaat
ons vooral om de (kerst)gedachte van het delen. Heb je een
moestuin of kruiden en kun je wat missen, we zijn er blij
mee. Maak jij altijd de lekkerste soep of toetje en wil je
daarin delen, het is van harte welkom. Ben jij die creatieve
geest die een kerststukje kan maken… wil jij je tijd inzetten
om te helpen in de bediening of gasten thuis op te halen….
Met elk aanbod, hoe klein ook, zijn we superblij. Het
uiteindelijke doel is om naast een heerlijke maaltijd vooral
het samen zijn te voelen en persoonlijke aandacht te
kunnen geven.
We hopen weer op enthousiaste, warme reacties. Bel, mail
of app naar Anne-Marie. Telefoon: 040-2052487 of
06-43526277. E-mail: eric.annemarie.segers@gmail.com.
Kom je me tegen, spreek me gerust aan.

Muziekvereniging Sint Cecilia nodigt u graag uit voor haar
Familie Kerstconcert op zondag 22 december.
Een ongedwongen samenzijn voor jong en oud waar we u
zullen verrassen met een mooie selectie kerstnummers in
diverse muziekstijlen.
Als speciale gaste voor dit concert hebben we de sopraan
Franca van Dommelen uitgenodigd.
Het concert zal plaatsvinden in de Sint Jan de Doperkerk in
Oerle en start om 19:00 uur. De toegang is uiteraard gratis.

Anne-Marie en Eric Segers

Golf & Recreatiepark ‘t Caves, Veneind 5
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Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle

ZATERDAG 30 NOV IS ER EEN
BILJARTCLINIC BIJ T CAVES
Driebanden groot, driebanden klein en libre.
Van 13.30 uur t/m 16.30 uur.
Elk uur is er een clinic. Max drie personen per uur per tafel
per spelsoort. In kleine groepjes de tips en tricks leren.
Deze is georganiseerd door stichting Pro Female.
O.a. Therese Klompenhouwer geeft deze clinic.
Therese is regerend Nationaal, Europees en
Wereldkampioen driebanden bij de vrouwen.
Andere die haar bij staan zijn:
Karina Jetten, Daisy Werdekker en Mirjam Pruim.
Clinic wordt gegeven door 4 dames en is voor iedereen.
Jong en oud, man of vrouw. Geef je snel op want vol=vol.
Kosten zijn €12,50 per persoon per sessie. Dit voldoen bij
de stichting. Opgeven kan via info@hetcaves.nl.
Vermeld je naam, spelsoort en moyenne.
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GRATIS AF TE HALEN!

AFSCHEID VAN WINTELRE

Twee bielzen, elk 1,50 meter lang.

Zoals velen van u waarschijnlijk al hebben gehoord, gaan
wij Wintelre verlaten.
Wij hebben hier bijna 35 jaar een mooie tijd gehad, maar
nu is het moment gekomen voor een nieuwe uitdaging in
een andere woonomgeving.
Wij nemen alle mooie en dierbare herinneringen aan
Wintelre mee en via deze weg zeggen wij u gedag en
wensen u alle goeds.

Na telefoontje, 040 - 205 50 73

WIE HELPT ONS AAN……………………
Tijdens het Dickensfestijn lopen wij (Jo Aarts en Maria
Klessens) rond met een kar en ‘verkopen’ allerlei naaigerei
en oude huishoudelijke artikelen, à la Pietje Thijsen
(voor degenen die hem nog kennen).

LEDEN VAN DE VVW

Daarvoor zijn wij op zoek naar
*knopen,
*stopgaren,
*elastiek,
*vingerhoedjes,
*kant,
*lint,
*veters,
*hele stukken oude zeep (bv. sunlight),
*oude korsetten,
*oud bestek en dergelijke.

Dinsdag 19 november: 20.00 uur in de Rosdoek
Informatieavond Diabetes.
Vrouwenvereniging Wintelre nodigt iedereen uit voor een
voorlichtingsavond over diabetes.
Sandra van Gestel komt uitleg geven over diabetes.
Wat is diabetes, wat zijn de klachten en oorzaken en hoe
kunnen we diabetespatiënten helpen.
Het is een open avond en iedereen is welkom.

Heeft u iets van dit alles wat u kwijt wilt, laat het ons dan
even weten, wij komen het graag ophalen. U mag het ook
brengen of aan de deur hangen als er niemand thuis is
(Jo voordeur, Maria achterdeur).
ALVAST BEDANKT.
Jo Aarts, Korenbloemlaan 27, tel. 0642016647
Maria Klessens, Willibrordusstraat 51, tel. 2052257 of
06-24588523
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Woensdag 11 en Donderdag 12 december:
Workshop kerstukjes maken.
Woensdagmiddag 11 dec 14.00 uur
Donderdagavond 12 dec 19.30 uur
We gaan onder leiding van Gerjan Roefs een kerststukje
maken.
Er wordt een rijschema gemaakt, en het is de bedoeling dat
de dames die rijden de andere dames even ophalen.
Betalen doen we ieder afzonderlijk bij Gerjan.
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre
’t Blaaike nr. 23 23 nov. 2019
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DICKENSFESTIJN
7 EN 8 DECEMBER

VOOR ONS DICKENSFESTIJN ZIJN WIJ OP
ZOEK NAAR:

Kleding en grimeren

*Oude scheerspullen (kwast, scheermes scheerzeep, enz.)

Nog even en de zesde editie van ons
Dickensfestijn gaat weer van start!

*Jutte zakken
*Oude houten kruk
*Oude Kapmantel

Graag willen we eenieder die gepaste Dickenskleding nodig
heeft, wijzen op onderstaande informatie:
28 november tussen 19.00 - 21.00 uur en 2 december
tussen 19.00 - 21.30 uur is het kleding passen gepland in
de Rosdoek.
Het grimeren zal weer plaatsvinden in het
gemeenschapshuis men start op zaterdag om 10.00 uur en
op zondag om 08.30 uur. Een indeling wanneer je wordt
verwacht volgt.
Mochten er nog mensen zijn die ook mee willen helpen
grimeren, als personage deel willen nemen tijdens het
Dickensfestijn of hand- en-spandiensten willen verrichten,
iedere hulp is van harte welkom!
Geef je op via info@dickensfestijnwintelre.nl of via onze
facebookpagina.

Wij willen het eventueel ophalen.
U kunt het ook bezorgen bij:
Door Bertens
Zandstraat 3
Tel: 06-53960456

MACHTIGING INCASSO ’t BLAAIKE
Mocht u overgegaan zijn tot machtiging van een
automatische afschrijving van de jaarlijkse bijdrage
aan ’t Blaaike dan dient onderstaande tekst op uw
afschrift vermeld te staan met een bedrag van € 6,00.
Dit bedrag is dan op 11 nov. J.l. van uw rekening
afgeschreven.
Stichting ‘t Blaaike
Tegenrekening (IBAN) NL76 RABO 0158 1027 70
Omschrijving Lidnr: 483 Omschrijving: Huis aan huis

Bestuur Stichting Dickensfestijn Wintelre

bijdrage 2019

Arie, Bert, Elsbeth, Hans, Harry, Jack, Jos, Lizet, Sandra en
Tamara

Via Euro-incasso
Rentedatum 11 november 2019
Verwerkingsdatum 11 november 2019
Datum11 november 2019
Incassant ID NL90ZZZ410878030000
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35/45+ VOETBAL BIJ V.V. DEES
Voor mannen die na hun 35ste het voetballen zo leuk
blijven vinden dat zij hun voetbalschoenen nog niet
definitief aan de wilgen willen hangen, heeft de KNVB 7x7
35/45+ voetbal opgericht.
Want; hoe oud je ook bent: voetbal gaat nooit uit je bloed.
En wat er bij DEES ooit op de groene velden is ontstaan
mag toch nooit verloren gaan.
Bij 7x7 voetbal nemen teams uit dezelfde regio, bestaande
uit zeven spelers die 35 jaar of ouder zijn, het op een half
veld tegen elkaar op. Niet het presteren staat centraal,
maar wel het recreatieve voetballen met en tegen
leeftijdsgenoten. 7x7 voetbal wordt aangeboden in drie
verschillende vormen; toernooi, reeks en competitie.
7x7 voor- en najaarsreeks
Deze vorm kent een reeks van minimaal vier speelavonden
op vrijdagavonden in het voor- en najaar. Een vereniging is
tijdens de reeks eenmaal gastheer en speelt de overige
momenten bij de andere verenigingen in de poule. Voor de
voorjaarsreeks wordt er, indien mogelijk, een nieuwe
indeling gemaakt en wordt er opnieuw gespeeld op vier
vrijdagavonden.
De wedstrijden in de najaarsreeks zijn allemaal al gespeeld.
Voetbalvereniging DEES wil bij voldoende belangstelling zich
aanmelden bij de KNVB voor de voorjaarsreeks 2020. Bij
voldoende belangstelling willen we zowel bij 35+ als 45+
een team inschrijven. De eerste reeks wedstrijden wordt
dan hoogstwaarschijnlijk gespeeld eind maart, vervolgens
twee reeksen in april en tenslotte nog een speelronde in de
maand mei.

’t Blaaike nr. 23 23 nov. 2019

20

Alle wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond in
competitievorm. De wedstrijden duren maximaal 20
minuten. Onbeperkt wisselen is toegestaan, de
buitenspelregel is afgeschaft en de sliding behoort niet meer
tot het spel. De wedstrijden beginnen meestal om 19.30
uur.
Iedere reeks speel je drie wedstrijden van 20 minuten. De
eerste positieve reacties van oud-spelers om deel te
nemen zijn reeds binnen. Mocht je interesse hebben om op
vrijdagavond weer actief een balletje te gaan trappen met
leeftijdsgenoten dan kun je vrijblijvend contact opnemen
met;

Cor Tholen, 06-34921198.
Emailadres. c.tholen1@upcmail.nl.

OLIEBOLLEN NIEUWS!
Op 31 december gaan we weer verse oliebollen verkopen bij
het Jeugdhuis aan het schoolplein. (Bremveld 10).
Tussen 11 en 16 uur is iedereen welkom om deze heerlijke
oliebollen te komen halen in onze kraam.
Bestellingen of vragen: vóór 29 december naar
oliebollenwintelre@gmail.com.
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting
Jeugdbelangen
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21-27-28 maart

Agenda

14 mei
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

NOVEMBER
24

Intocht Sint

30/31 oktober

Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
JOC-avond
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp,
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

DECEMBER
7 en 8
13
14
14
25 december/
1 januari
28
31

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
Oliebollenkraam Jong Nederland

2020
19 januari
7 & 8 Februari
15 februari
7 maart
14 maart
20 maart

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Potgrondactie Fanfare/Drumband
JOC-avond
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
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AFVALKALENDER

26 nov.

PMD- GFT-afval

10 dec.

PMD- GFT- Restafval

24 dec.

PMD- GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
14 december Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
29 november
20 december
Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek
Woensdag

18 december

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
27 nov.

18 dec.
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