48e jaargang nr. 24, week 49 7 dec.
Met in deze uitgave onder meer:
 Filmavond Mark Kapteijns in de Enck
 Kerstborrel in de Rosdoek
 Oliebollen nieuws
De volgende uitgave (nr. 25) verschijnt
in week 51 (21 dec.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 12 dec. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 13 dec. 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
040-2052587
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 7 en 8 DECEMBER

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

Zondag 9.30 uur (i.v.m. het Dickensfeest)
WOORD EN COMMUNIEVIERING
Voorganger diaken Jansen
2e weekend van de advent

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

Ad v. Gerwen (jgt)
Wim v. Loon (1e jgt)
Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg de
echtgenote (verjaardag Piet)
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Toon en Maria v.d. Heijden - Schennink
Bets v.d. Ven - van den Heuvel

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 30 NOV. EN 1 DEC.

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.

KINDERGEZINSVIERING
m.m.v. Kiwi. Thema advent
Voorganger pastor Verschure
Gerardus en Toon Beerens (namens kinderen fam. v. Hest)
Overleden familie v.d. Bosch - v.d. Sande
Tiny Hems - Rijnen (namens oud-collega’s)
Adrianus en Josina v.d. Ven - Renders en
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven
Harrie der Kinderen (sterfdag) en overleden familie
MEDEDELINGEN:
Op zondagmorgen om 9.30 uur is er een Woord en
Communieviering i.v.m. het Dickensfeest.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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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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“HET HUPPELEARKE” ZOEKT EEN
ENTHOUSIASTE MEDEWERK(ST)ER
Al jaren mogen wij als K.O.K. leunen op de onverzettelijke
inzet van Jeroen van der Heijden en Mariette Veldman over
de vormgeving & lay-out van “Het Huppelearke”.
Hiervoor zijn wij beiden enorm dankbaar!
Ook dit jaar zullen ze deze taak weer uitvoeren, daarna
willen ze het spreekwoordelijke stokje graag doorgeven aan
een ander, waarvoor ons begrip.
We zijn dus op zoek naar een persoon (m/v) die het leuk
lijkt om deze taak over te nemen en die bereid is om dit
jaar al over de schouders mee te kijken, zodat men alvast
een kijkje in deze keuken kan nemen.
Wij vragen een enthousiaste hij of zij, die bekend is met
vormgeving en lay-out en die bereid is om verscheidene
uren in de maanden november/december te willen
investeren in onze carnavalskrant “Het Huppelearke”.
Let wel: je hoeft hiervoor
GEEN lid te worden van het K.O.K.
Mocht je interesse hebben of wil je graag meer weten,
neem dan contact op met Jos Verblackt.
Tel.: 06-83091454
K.O.K. Wintelre
Commissie “Het Huppelearke”

KERSTBOMEN TE KOOP
Diverse soorten.

Fam. Klessens
Willibrordusstraat 14
5513ac Wintelre
Tel 0402052190
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ERE-KLEPBROEK 2020
Nagenoeg elk jaar wordt op de tonpratersavonden de “EreKlepbroek” uitgereikt aan hem of haar die zich op
bijzondere wijze binnen onze gemeenschap etaleert. Mocht
U iemand weten die zich bijvoorbeeld al jaren onverzettelijk
inzet binnen een vereniging of club of zich onderscheidt
door bijzondere verdiensten binnen of buiten onze
gemeenschap, dan kunt U deze persoon aandragen
door een brief te deponeren in de brievenbus van
MFA “De Rosdoek” met daarin de naam en de reden van
zijn/haar nominatie. Gaarne op de enveloppe te vermelden:
K.O.K. Ere-klepbroek 2020.
Hartelijk dank!
K.O.K. Wintelre

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.
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….

TERUGBLIK KEMPKESHOFTOERNOOI 2019
Het was wederom weer een leuk en gezellig toernooi zonder
problemen.
Er waren 25 deelnemers die zich probeerden te kwalificeren
voor de finale.
De uitslag van de finale is als volgt:
Toon Senders
Jan Wim van de Sande
Koos van Loon
Kees Waterschoot
Wim Wilting
Cees Willems
Piet de Werdt

96,6 punten
62 punten
55,6 punten
55 punten
54,6 punten
53 punten
43,5 punten

Proficiat aan alle spelers, wij hopen dat iedereen een leuk
en spannend toernooi heeft gehad.
Wel jammer dat er tijdens de finale niet meer toeschouwers
waren om de spelers aan te moedigen.
Wij hebben een leuke en spannende finale gehad.
Graag zien wij jullie volgend jaar weer terug op het
Kempkeshof toernooi 2020.
Alle spelers en medewerkers bedankt names Biljart Club
Kempkeshof.

GEROOKTE PALING
Voor degene die met Dickens geen tijd hebben.
Op 14 dec. breng ik paling thuis.
Bestellen kan tot 11 dec. Bel of app 0623332442.
Prijs €18 per pond.
Marc Walravens.
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TONPRATEN 2020
Lieten we in de vorige editie van “’t Blaaike” alleen nog
maar de data los van het Tonpraten 2020. In deze editie
willen wij U er nogmaals op wijzen dat het een uniek
spektakel belooft te worden!
Rode draad van deze avonden zal het 40-jarig jubileum zijn
van de traditionele Wenterselse tonpratersavonden, waarin
U getuige zult zijn van een nog nooit eerder vertoonde
editie!
Dus mocht U deze data nog niet genoteerd hebben, doe het
dan gauw!
De data zijn 7 & 8 februari 2020!
De voorverkoop vindt plaats op 27 Januari 2020 vanaf
19.00u in MFA “De Rosdoek”.
Kaarten kosten €9,00 per stuk en maximaal 10 kaarten
per persoon.

Let wel: OP = OP !!!

Het programma houden we nog even geheim maar zal
ruim voor de kaartverkoop bekend gemaakt worden.

De titel van deze nieuwe film van Mark Kapteijns is
'Het Groene Woud Brabant tussen steden'
In het hart van Brabant ligt het grootste landschapsreservaat van Nederland: 'Het Groene Woud'.
En het edelhert het icoon van de wildernis voelt zich hier
thuis.
Dat is best bijzonder in een provincie met één al
bedrijvigheid, een intensieve landbouw en veel mensen die
er wonen, werken en recreëren.
Brabant is eigenlijk één grote metropool, vol unieke natuur
in balans met stad en land, mens en dier.
Kaarten te koop bij de Enck à € 5,00 per persoon

DATA INLEVEREN DICKENS KLEDING
We willen de kleding graag schoon terugontvangen.
Op dinsdag 10 december en op donderdag 12 december
van
19.00 uur tot 20.00 uur moet de kleding weer worden
ingeleverd. Zorg dat je bij de organisatie doorgeeft dat je
de kleding teruggebracht hebt. Het is namelijk vervelend als
wij onnodig moeten bellen, omdat we niet weten of de
kleding terug is.
Houd je alstublieft aan deze data! We brengen de kleding
na donderdag weer meteen terug naar onze kledingopslag
in Vessem.
Alvast bedankt en we hopen dat je een paar gezellige dagen
hebt.

Commissie Tonpraten
K.O.K. Wintelre

TE KOOP
4 z.g.a.n. Winterbanden op 5gats universele velgen
215/65 16. Vraagprijs €200,Inlichtingen:
Toon Senders
Tel 0629581746
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GROTE ZAAL VAN DE ENCK IN OIRSCHOT

Namens toneelvereniging De Vriendenkring.
Maria en Ria
8
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DANK AAN WINTELRE EN RESTAURANT
CRAFT NAMENS SINTERKLAAS COMITÉ
De gezelligste en spannendste tijd van het jaar met
pakjesavond als hoogtepunt. Eén dezer dagen meert
Sinterklaas weer aan in Spanje. Hij heeft het druk gehad en
vooral ook heel gezellig. Dat zagen we aan de goed
verlopen en drukbezochte intocht in Wintelre.
Ook 5 december op school is één groot feest! Zo genieten
alle kinderen in Wintelre van een fijn Sinterklaasfeest. Na
het bezoek aan school, genieten de Sint en zijn Pieten ook
nog van een heerlijke lunch in Restaurant Craft.
Die komen zeker volgend jaar weer terug in Wintelre! 
Namens ons en namens Sinterklaas en zijn pieten: Hartelijk
dank Wintelre en Restaurant Craft! En natuurlijk ook dank
voor de giften in onze collectebussen.

STICHTING HARAPAN:
NOG T/M 18 DECEMBER SPECULAASACTIE
IN WINTELRE
De speculaasactie van de stichting Harapan in Wintelre
verloopt heel goed. Veel mensen kunnen met Sinterklaas
genieten van de overheerlijke speculaas en steunen
daarmee het goede doel: de zorg voor gehandicapten in
de kindertehuizen van Nativitas op Flores.
De actie is nog niet afgelopen, de speculaas smaakt ook na
Sinterklaas heel lekker. Ellen van Aaken, Akkerweg 28,
tel. 2053114/ 06 – 20843172 heeft er nog voldoende op
voorraad.
De speculaas is ook te koop op zondag 8 december tijdens
het Dickensfeest en op woensdagmiddag 18 december na
afloop van de kerstviering van de K.B.O in de Rosdoek.
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.

Tot volgend jaar!
Namens Sinterklaas Comité Wintelre

GEZOCHT
Het Sinterklaas Comité Wintelre is op zoek naar
vrijwilligers: papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die ons Comité
wil komen versterken.
Lijkt het je leuk om ons te helpen met de voorbereidingen
van één van de leukste feesten voor kinderen, spreek ons
dan gerust eens aan!
Groetjes Debbie van den Heuvel, Sandra Vos, Geertje van
de Langenberg, Inge Rademakers, Tamara van Gerwen en
Ellen Smits
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Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot
4 jaar. Het heeft als doel peuters door middel van ‘spelend
leren’ voor te bereiden op de basisschool. Dit gebeurt
wekelijks in 5,5 uur, verdeeld over twee dagdelen op
woensdag- en vrijdagochtend.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op
de website van Nummereen: www.nummereen.com

INLOOP- EN INSCHRIJFMIDDAG
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM
NUMMEREEN KINDEROPVANG
DONDERDAG 16 JANUARI VAN
16.00 TOT 17.00 UUR
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School.
Daarom wordt er door de school en partner Nummereen
Kinderopvang gezamenlijk een moment georganiseerd
waarop alle ouders en kinderen welkom zijn. Tijdens dit
moment kunt u sfeer proeven, informatie krijgen over de
school, het peuterprogramma (voorheen
peuterspeelzaalwerk) en de kinderopvang. Ook kunt u uw
kind direct inschrijven.
Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt
aangeboden dan alleen onderwijs. Een Brede School is een
samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn
in de sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In
Wintelre participeert naast de Disselboom ook Nummereen
Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt het
peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en
buitenschoolse opvang en regelt samen met de basisschool
het overblijven op school.
Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2020/ 2021,
kunnen aangemeld worden voor deelname aan het
peuterprogramma. Het is belangrijk dat uw kind wordt
aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij
achttien maanden oud is.
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Basisschool
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar wordt, bent
u deze middag van harte welkom om uw kind aan te
melden, als u dat nog niet gedaan heeft. De leerkracht van
groep 1-2 en de directie zijn aanwezig om u en uw kind te
ontvangen, informatie te geven over de basisschool, vragen
te beantwoorden en u de school te laten zien.
Inschrijfformulieren voor de basisschool kunt u verkrijgen in
groep 1-2.
Om uw kind in te schrijven is het nodig dat u een officieel
document (ID-kaart, paspoort van uw kind, geboortebewijs
van de gemeente of afschrift van de persoonslijst van de
gemeente) meebrengt waarop zijn of haar
Burgerservicenummer staat vermeld.
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt eind maart de
formatieplanning gemaakt en deze wordt gebaseerd op de
daadwerkelijk ingeschreven kleuters. Mocht u deze middag
verhinderd zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken voor
een andere datum of u kunt het aanmeldingsformulier
afhalen bij de school. Enkele weken voordat uw kind naar
school komt, krijgt u een uitnodiging om kennis te komen
maken. Heeft u nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205
15 80.
Dagopvang en buitenschoolse opvang
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Nummereen Kinderopvang biedt naast het
peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse
opvang (BSO) aan in de speciaal daarvoor ingerichte
ruimten in gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is
voor kinderen van nul tot vier jaar. Bij de buitenschoolse
opvang zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na
schooltijd. De dagopvang en de Clup (BSO) zijn op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
geopend tot 18.30 uur.
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door.
Wilt u graag een vrijblijvende kostenberekening of een
kennismakingsgesprek?
Neem gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of
info@nummereen.com.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school
www.bsdedisselboom.nl .
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.
Als u uw kind tijdens de inloopmiddag wilt inschrijven voor
school, denkt u dan aan het document met zijn/haar
Burgerservicenummer.
Graag tot donderdag 16 januari tussen 16.00 en 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Nummereen en team basisschool de
Disselboom

UITNODIGING KERSTBORREL
DE ROSDOEK
Op de laatste vrijdag voor Kerstmis,
20 december 2019, vieren wij alvast een feestje!
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!
De Rosdoek

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.
Dit jaar kosten 10 oliebollen € 7,50 en zijn ze 0,80 eurocent
per stuk.
Bestellingen of vragen: vóór 29 december naar
oliebollenwintelre@gmail.com.
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting
Jeugdbelangen
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HALLO WINTELRE

GEVONDEN

Wij zijn de dames van een handwerkclubje en we bestaan
deze winter 40 jaar.
We zijn 40 jaar geleden begonnen met een grote groep met
een cursus haken, georganiseerd door de KVO, de
toenmalige Boerinnenbond.

Gevonden in de Willibrordusstraat een zilveren armbandje
Waar op de buitenkant een tekst staat vermeld.
Tel. 06-23923667

Na de cursus zijn we doorgegaan met twee groepen en
kwamen we in de wintermaanden wekelijks
Bij elkaar bij iemand thuis om te handwerken op
woensdagavond. Onze groep bestond toen uit ongeveer 17
personen. Veertig jaar geleden waren we de jongste leden
en hebben we van de ouderen nog sokken leren breien. In
de koop van de jaren zijn veel leden afgehaakt en we zijn
nu nog maar met vijf personen.
Toen vorig jaar een van onze leden tachtig jaar werd
hebben we haar pergola helemaal aangekleed met gebreide
lapjes. Wildbreien heet zoiets.
Hierdoor is het idee ontstaan om met het veertig jarig
jubileum ook iets te doen. Ideeën genoeg zoals mutsen en
sjaals voor de leeuwen tot gordijnen haken voor de ramen
van de pastorie.
Het is uiteindelijk een kerststal geworden. En omdat haken
heel erg in is tegenwoordig en we willen laten zien dat we
met onze tijd meegaan hebben we samen alle beeldjes
gehaakt.
En we schenken deze kerststal aan de kapel zodat heel
Wintelre ervan mee kan genieten.
Dus kom met de kerst eens langs om ze te bewonderen.
Cor, Diny, Petra, Betsie, Ell.

HARTELIJK BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor alle gelukwensen via
een kaart of persoonlijk.
Groetjes
Annie en Wim Hoppenbrouwers

LEDEN VAN DE VVW
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.
Dinsdag 17 december: kerstviering aanvang 18.00
uur de Rosdoek
De kerstviering is in de vorm van een kerstdiner, de buurt
van Sjan zal voor de omlijsting zorgen.
Er is ook een loterij met mooie prijzen in de kerstsfeer.
Eigen bijdrage € 12,50 dit bedrag graag overmaken op
rekening van de VvW NL89RABO0107122634
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre
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21 aug
22 aug
23 aug

Agenda

30/31 oktober

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

AFVALKALENDER
10 dec.

PMD- GFT- Restafval

24 dec.

PMD- GFT-afval

Nog geen nieuwe kalender beschikbaar

2020
19 januari
7 & 8 Februari
15 februari
7 maart
14 maart
20 maart
21-27-28 maart
14 mei
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Potgrondactie Fanfare/Drumband
JOC-avond
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
JOC-avond
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp,
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Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
18
29
26
30

dec.
april
aug.
dec.

29 jan.
27 mei
30 sept.

26 febr.
24 juni
28 okt.
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25 nov.
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OUD PAPIER HIER…
14 december brengen
11 januari ophalen
8 februari brengen
14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

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

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek
Woensdag
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