47e jaargang nr. 20, week 39 (13 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 ’t Blaaike op zoek naar meer machtigingen
 ’t Blaaike bijdrage 2018
 ’t Incassoformulier achterin ‘t Blaaike
De volgende uitgave (nr. 21) verschijnt
in week 41(27 oktober)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 18 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 19 okt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Piet v. Haren (jgt)
Vader, moeder, Gerrit en zuster Hermanna v. Aaken
Ton v.d. Heijden

MISINTENTIES 13 en 14 OKTOBER

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Zondag 9.30 uur Kindergezinsviering
(thema Wereld MISSIO dag der Kinderen) KIWI
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis v. Loon (mnd)
Piet en Diena v. Hest- Beerens (namens de kinderen familie
v. Hest)
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Nelly v.d. Berk - Beerens (verjaardag)
Ton v.d. Heijden
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Op zondag 14 oktober nodigen we u allen uit voor het
bijwonen van de eucharistieviering i.v.m. de
kindergezinsviering, met als thema: Wereld Missiedag der
Kinderen.
In de oktobermaand nodigen we u allen uit voor het bidden
van het rozenhoedje op donderdagmorgen om 8.15 uur
voor de aanvang van de H. Mis

MISINTENTIES 20 en 21 OKTOBER

In onze parochiegemeenschap is op 68-jarige leeftijd
overleden Ton v.d. Heijden, echtgenoot van
Sjan v.d. Heijden- Hoeks. Ton woonde in de Kloosterstraat
op nr. 48

Zondag 9.30 uur Wereld Missiedag ¨
De gehele opbrengst van de collecte is bestemd
voor Wereld Missio
Jan en Marian Cremers
Jozef Couwenberg (1e jgt)
Domien v. Oeffelen (mnd)
Harrie Das (mnd)
Toon en Maria v.d. Heijden - Schenning
Harrie en Emarentia v. Eeten - v.d. Sande en overleden
familie leden
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Misintenties kunt u tot donderdagmorgen 9.00 uur
doorgeven in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

EERSTE COMMUNIE

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551

Er zijn weer veel kinderen aangemeld die op 19 mei 2019
in Wintelre de eerste Communie willen doen.
In november gaan we starten met de voorbereidingen van
de kinderen. De ouders van de communicanten van
Vessem, Wintelre en Knegsel worden uitgenodigd voor de
eerste ouderavond op dinsdag 23 oktober om 20.00u in de
Rosdoek.

Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

Dagbesteding 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. Nadruk ligt op
handvaardigheid. 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: Elly Leermakers T. 2053823 en 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
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 te voren 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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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Werkgroep Eerste Communie en kindergezinsvieringen.

KEMPKESHOF BILJARTTOERNOOI 2018
Beste biljarters
Wederom wordt er dit najaar een biljarttoernooi
georganiseerd op locatie Kempkeshof, Kerkstraat 18,
5513AP Wintelre.
Tel 040 2052625.
Er zal op woensdag en vrijdag gespeeld worden.
Het toernooi begint op woensdag 31 oktober en op vrijdag 2
november, de aanvang van de wedstrijden is 13.00 u.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-; te voldoen bij de eerste
wedstrijd.
Opgeven kan door het invullen van onderstaande strook.
Strook inleveren vóór 15 oktober bij Kempkeshof
(brievenbus) of mailen naar keeswaterschoot@gmail.com of
naar harrievanaaken@gmail.com
Wij wensen u alvast een prettig toernooi toe.
Biljartclub
Kempkeshof.
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Inschrijfformulier Kempkeshof biljarttoernooi 2018
Naam

adres en
mailadres

0 voorkeur voor woensdag
0 beide dagen

woonplaats

telefoon

cbls

0 voorkeur voor vrijdag

OPBRENGST COLLECTE VOOR DE
NIERSTICHTING
Namens de Nierstichting willen we u allen heel hartelijk
danken voor de gulle gaven tijdens de collecte voor de
Nierstichting. De opbrengst was € 1077,14.
Ook een hartelijke dank aan de vrijwilligers die ook dit jaar
weer op pad zijn gegaan om te collecteren.
Collectecoördinator,
Tonnie v. Gestel

0 voorkeur voor woensdag
0 beide dagen

0 voorkeur voor vrijdag

0 voorkeur voor woensdag
0 beide dagen

0 voorkeur voor vrijdag

0 voorkeur voor woensdag
0 beide dagen

0 voorkeur voor vrijdag

0 voorkeur voor woensdag
0 beide dagen

0 voorkeur voor vrijdag

Bovengenoemde persoon/personen neemt/nemen deel aan
het Kempkeshof toernooi en gaat/gaan akkoord met
betaling van € 6,- inschrijfgeld p.p.
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WORKSHOP
'HERINNERINGSBLOEMSTUK MAKEN'
Eclips Uitvaarten en bloemisterij De Hennekooi uit
Hoogeloon organiseren dinsdag 30 oktober de workshop
Herinneringsbloemstuk maken. Het adres is De Hoef 10,
5528 CA in Hoogeloon. Aanvang 19.30 uur en u bent
welkom vanaf 19.00 uur. De workshop 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 zorgt
voor een voorbeeld van een herinneringsbloemstuk, het
materiaal en de bloemen. Zij geeft uitleg, adviezen en tips.
Voor de workshop kunt u eventueel kleine accessoires
meenemen en in uw eigen bloemstuk verwerken. De kosten
bedragen € 25,- inclusief materiaal, bloemen en
consumpties.
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 oktober:
telefonisch 040 – 2128212 of via info@eclips-uitvaart.nl
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HET GILDE, BEDANKT!
Tijdens het “Oktoberfest “van het Gilde,
hebben wij, Zonnebloem Wintelre, een
enveloppenloterij gehouden onder de
aanwezigen bezoekers.
Het was een gezellige avond en het heeft ons het mooie
bedrag van € 490,00 opgebracht, waarvoor wij het Gilde
willen bedanken.
Met dit bedrag kunnen wij onze gasten weer een gezellige
middag bezorgen.

Heb je geen zin, of geen tijd om te strijken.
Bel dan Jet der Kinderen.

06-20586534

GEZOCHT COLLECTANTEN VOOR HET
DIABETES FONDS

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”

27 OKTOBER
MUZIEKSPEKTAKEL IN DE ROSDOEK
Dit jaar zal de vierde editie van Jeugdorkestenfestival
Wintelre op 27 oktober plaats vinden. 5 jeugdorkesten uit
de regio hebben zich aangemeld om een show te
presenteren met muziek en entertainment. Om 14.00 start
ons eigen jeugdorkest JKW met leden uit Wintelre en
Knegsel om een mooie show vol muziek zang en dans neer
te zetten. Zoals eerdere jaren reeds hebben bewezen is het
voor jong en oud zeer de moeite waard om te komen
luisteren en kijken. Entree 2 euro en kinderen tot 12 jaar
gratis
Programma:
14.00 uur Jeugdorkest Knegsel Wintelre
14.45 uur Jeugdorkest St. Cecilia Oerle
15.30 uur Opleidingsorkest Harmonie De Dommelecho
17.00 uur Rythm Sticks Riethoven
17.45 uur Optreden gezamenlijk pieporkest Wintelre en
Knegsel
18.30 uur Jeugdslagwerkgroep Veldhovens Muziekkorps
19.30 uur Prijsuitreiking
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In de week van maandag 29 oktober tot en met 3
november wordt er gecollecteerd voor het Diabetes fonds.
Voor deze collecte ben ik nog op zoek naar collectanten,
voor 1 keer, voor de volgende straten:
Groenstraat en Kerkheide
Roestenberg en Veneind
Oirschotsedijk en Landsard
Mocht je iets kunnen en willen betekenen, graag aanmelden
bij mij.
Collecte coördinator,
Maria van Riet
Korenbloemlaan 25
Tel: 2052069

VERLOREN
Op vrijdag 28 september zijn we een bruine schoen met
blauwe veters, maat 26 van ons zoontje kwijtgeraakt.
Misschien is deze uit onze tas gevallen op de route
Rosdoek-Coop-Akkerweg-Distelveld of heeft iemand deze
na de peutergym gevonden bij de kleedlokalen. Als je de
schoen gevonden hebt zou je het ons dan willen laten weten
via 06-10100509. Alvast bedankt.
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STICHTING HARAPAN:
SPECULAASACTIE IN WINTELRE
zorg voor gehandicapten in kindertehuis Maria Stella
Maris
Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, is de
ontwikkelingswerkster Jeanne Colson werkzaam. Zij heeft
daar 5 kindertehuizen voor kansloze kinderen en een
internaat voor studerende meisjes uit arme gezinnen
opgezet. In Nangahure staat een kindertehuis waar
gehandicapte kinderen verblijven. De financiële steun om
goede zorg voor deze kinderen te kunnen blijven bieden
wordt alsmaar minder. 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 het kindertehuis.
Ook u kunt mee doen!!!
Steun deze actie door een of meer pakken 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.
Voor bedrijven en instellingen: in een feestelijke verpakking
(€ 0,25 extra) is het een leuk presentje met Sinterklaas of
Kerst voor het personeel!!
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66
met vermelding: gehandicapten.
Stichting Harapan is een ANBI, giften komen in aanmerking
voor belastingaftrek.
Informatie over de actie vindt u op www.harapan.dse.nl

’t Blaaike nr. 20 13 okt. 2018

10

GAARNE NODIGEN WIJ JULLIE UIT VOOR
EEN ACTIEVE ARCHEOLOGISCHE
WANDELING
Op zaterdag 13 oktober vanaf
13:00 uur vindt er in de bossen
van Toterfout een
grafheuvelfestijn plaats. Het
grafheuvelfestijn is een van de
vele activiteiten die in het kader
van de Nationale
Archeologiedagen wordt georganiseerd. Op verschillende
plekken kunnen jong én oud ervaren wat grafheuvels zijn.
In de bossen van Toterfout liggen grafheuvels die 3500 jaar
geleden zijn opgeworpen. Archeologen hebben deze heuvels
onderzocht waardoor we veel weten over het grafritueel van
toen. Welke personen zijn daar begraven? Hoe zijn de
paalkransen opgericht? Kunnen we ze nu nog oprichten en
waar moeten we dan op letten? Waar woonden de
boerengemeenschappen eigenlijk? Door te wandelen langs
een uitgezette route stap je als ware het verleden in. Bij de
start en op twee andere plekken kom je vertellers tegen die
laten zien hoe het toen was. Deze dag wordt voorbereid
door een werkgroep waar Ine Boermans, Marieke van der
Wilk, Wim van Dooren, Liesbeth Theunissen en Mat
Theunissen van Heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’
deel van uitmaken.
We verwelkomen graag ouders en grootouders met hun
kinderen en/of kleinkinderen. Speciaal voor kinderen is er
een prijsvraag bedacht. Door het invullen van een
vragenlijst of het kleuren van een grafheuvelplaat kun je
kans maken op een leuke prijs: een echte archeoloog in de
klas!
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Tussen 13:00 en 16:00 is iedereen van harte welkom op
eigen tempo het parcours af te lopen en de grafheuvels met
nieuwe ogen te bewonderen. Naar schatting duurt de
rondwandeling ca. 1.5 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Bij het Geitenboerke, Toterfout 13a, is de start.
De deelname is gratis.
Namens de voorbereidingsgroep, Liesbeth en Mat
Theunissen
In samenwerking met Heemkundevereniging
‘DE HOOGE DORPEN’ Vessem Wintelre Knegsel.

BEWEGEN DOOR SPORT EN SPEL
Hallo dames uit Wintelre.
De damesgymclub Wintelre is weer met een nieuw gym
seizoen gestart met een nieuwe ervaren gymlerares in de
persoon van mevrouw Lion Paarhuis uit Veldhoven.
Lion geeft al jaren gymles aan meerdere groepen van
verschillende samenstellingen. Zij stemt haar lessen af aan
de behoeftes van de deelnemers.
Daar de aanvang van onze gymles is vervroegd naar 18.30
uur hopen wij dat er belangstelling is om geheel
vrijblijvend / gratis eens kennis te komen maken met je
vriendinnen of buurvrouw met onze gymclub. Men kan dan
ervaren hoe fijn het is om op een gemoedelijke manier aan
de vitaliteit van je lichaam te werken.
Alle dames zijn welkom.
Iedere woensdagavond
Tijd
18.30 - 19.30 uur
Plaats
De Rosdoek
Bestuur damesgymclub.
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WINTELRE
Op woensdag 31 oktober houden we in samenwerking met
Euro Mode weer een grandioze modeshow, waarbij de
nieuwe najaars- en wintertrends getoond zullen worden.
Ook is het dan mogelijk om je garderobe met wat nieuwe
kleding aan te vullen. Deze modeshow vindt plaats in MFA
“De Rosdoek” om 14.00 uur en we sluiten om 16.30 uur.
Bij de entree staat voor iedereen een kopje koffie/thee met
iets lekkers klaar.
Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden.
Op vrijdag 16 november a.s. staat de muziekavond van
KBO-Wintelre gepland. We gaan er weer een gezellige
happening van maken, waarbij herkenbare muziek uit de
jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw ten gehore zal
worden gebracht. Een gelegenheidsorkest o.l.v. Ad Hoeks
zal tijdens de avond een paar keer van zich laten horen met
Tonnie van Gerwen als bekende zangeres. Ook houden we
een muziekquiz, welke natuurlijk inspeelt op onze
herinneren uit vervlogen tijden.
De entreeprijs bedraagt slechts € 5,00 per persoon, waarbij
een consumptie is inbegrepen. Het inschrijfgeld dient met
de aanmelding worden overgemaakt op rekeningnummer
NL72RABO0158103327 ten name van KBO-Wintelre.
We rekenen natuurlijk op een groot en enthousiast publiek.
Aanmelden kan tot 13 november bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33, of per telefoon, 2052146 of via de mail:
a.fonken8@gmail.com
Ook dit jaar vindt in de parochiekerk van de Weebosch de
Gerardus-feestweek plaats. Het start op zondag 14 oktober
met verschillende vieringen en dit loopt gedurende deze
hele week door. Op zondag 21 oktober wordt de feestweek
met een aantal H. Missen en een Lof afgesloten.
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Voor verdere informatie kan men zich wenden tot de
parochie H. Gerardus Majella, Weebosch 73 te Bergeijk, tel
0497-517372 of 0497-541540 of per mail: ParochieBergeijk@hetnet.nl
Met korting van KBO Brabant naar “3 Musketiers, de
Musical” in oktober of november
kan bij voorstellingen in Oss, Veghel, Waalwijk, Veldhoven
en Breda. Per voorstelling zijn er 50 kaartjes beschikbaar
voor € 27,50 i.p.v. € 34,75. Voor verder informatie kan
terecht bij KBO Brabant, tel. 073-6444066. Bestellen kan
via de link: https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bmt/
met op het kaartje de code KBO235081.
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de
Kempen en/of de Meierij. We vertrekken om 13.00 uur
vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er gestopt om
er iets te drinken. Op de laatste dinsdag van de maand,
rijden we onze zogenaamde lange route. We vertrekken dan
al om 11.00 uur. Deze maand zal dat zijn op dinsdag 30
oktober
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!
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.
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MEDEWERKERS VAN ’T BLAAIKE WILLEN
GRAAG MEER MACHTIGINGEN VOOR
AUTOMATISCHE INCASSO.

U kunt deze week zelf zien of u ’t Blaaike in de loop
der jaren heeft gemachtigd. De bijdragen voor 2018
wordt namelijk voor 12 oktober van uw rekening
afgeschreven.

In 1971 verscheen ’t eerste Blaaike huis aan huis in
geheel Wintelre. Toen nog in een oplage van 275 st.
Inmiddels is dit aantal gestegen tot over de 800 st.

Mocht dat niet zo zijn dan vragen wij u vriendelijk om
het machtigingsformulier wat u op de laatste pagina
van dit Blaaike aantreft in te vullen en voor 1
november in te leveren in de brievenbus bij MFA De
Rosdoek. Door een machtiging in te vullen vergeet u
nooit ’t Blaaike te betalen. U bespaart uzelf de
rompslomp van het steeds regelen van de betaling en
u bespaart de vrijwilligers van ‘t Blaaike veel vrije
tijd.

Bijna verdrievoudigd in de loop der jaren. Dankzij de
steun van de inwoners van Wintelre, de bijdragen van
de verenigingen en de kaftadverteerders zijn we er al
die jaren in geslaagd om de alsmaar oplopende
kosten voor het maken van ’t Blaaike te kunnen
betalen.
In de begin jaren 70 hebben veel gezinnen ’t Blaaike
gemachtigd om jaarlijks een minimaal bedrag van 12
gulden af te schrijven van hun rekening. Inmiddels
hebben we ruim 600 machtigingen van inwoners van
Wintelre om jaarlijks € 6,-- van hun rekening af te
laten schrijven.
Een aantal gezinnen betaald zelf jaarlijks via de bank
maar het overgrote deel van de 200 die geen
machtiging hebben ingevuld krijgen aan het einde
van het jaar een van de medewerkers van ’t Blaaike
op bezoek. En in deze maatschappij waarin vaak
zowel de man als vrouw werkt of andere bezigheden
heeft valt het voor de medewerkers niet mee om
ieder te bereiken.
Daarnaast vergt het huisbezoek een enorme tijd
(vrije tijd) van de vrijwilligers die toch al iedere 14
dagen er zorg voor dragen dat ’t Blaaike weer tijdig
bij iedereen in de bus valt.
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In de nieuwe wijk rondom Koemeer komen een
tweetal vrijwilligers van ’t Blaaike voor de feestdagen
persoonlijk langs voor de eerste bijdragen aan
’t Blaaike.
Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u
daar zelf toestemming voor geeft. Vul de machtiging
op de laatste pagina van dit Blaaike volledig in en
breng het naar MFA De Rosdoek.
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het
invullen dan kunt u altijd even bellen naar
06-34921198.
Stichting dorpsblad ’t Blaaike rekent op uw
medewerking en financiële steun.

Bedankt voor het vertrouwen in uw eigen
dorpsblad ’t Blaaike.
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STICHTING HARAPAN:
EERSTE HUISJES VOOR SLACHTOFFERS
AARDBEVING LOMBOK
Indonesië krijgt het behoorlijk te verduren. De ene ramp na
de andere. Enkele weken geleden vier aardbevingen op
Lombok, vorige week een aardbeving gevolgd door een
tsunami op Sulawesi. Veel doden en gewonden, de schade
is enorm.
Samen met de stichting Anak Anak Lombok Timur en
basisschool de Notenbalk in Harmelen zet Harapan zich in
voor de slachtoffers op Lombok. De acties van Harapan zijn
in eerste instantie gericht op het herstel van de school/
kliniek in Labuan Pandan, daarnaast ook op het (laten)
bouwen van tijdelijke woningen. Deze woningen met een
afmeting van 3 x 3 meter zijn geschikt voor 4 personen en
kosten ± € 225,--. De eerste 9 zijn onlangs gerealiseerd,
binnenkort zullen er weer 30 gebouwd worden. Er zijn nog
veel meer van deze huisjes nodig die voor de regentijd
klaar moeten zijn. U kunt ook bijdragen NL 29 RABO 01770
62 266 met vermelding LOMBOK. info www.harapan.dse.nl

WENTERSELS RUNDJE BLOASMUZIEK

OPBRENGST COLLECTE HANDICAPNL

Op zondagmiddag 28 Oktober a.s. vindt het Wentersels
Rundje Bloasmuziek plaats in gemeenschapshuis De
Rosdoek.
De middag wordt verzorgd door de Tsjechische Blaaskapel
Die Stallfreunde uit Wintelre, en De Kempische Egerland
Freunde uit Bladel. Dit belooft een zeer gevarieerde
muzikale middag te worden. De middag is van 14.00 uur tot
17.00 uur. De toegang is gratis.

De collecte HandicapNL 2018, heeft in Wintelre het mooie
bedrag van € 1061,90 opgebracht.
Hartelijk dank aan iedereen die aan dit mooie resultaat
heeft meegewerkt.
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Coordinator HandicapNL,
Jet Kwinten
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REPAIR-CAFE GAAT VAN
START

Zondag 14 oktober

DEES1 – Casteren1

Woensdag 31 oktober van 09.00 uur
tot 12.00 uur is in de Rosdoek de
eerste reparatie-dag van het nieuwe
initiatief om maandelijks een reparatiedag te houden. Iedereen die iets te
repareren heeft is van harte welkom.
Dus niet alleen senioren maar ook
kinderen, jongeren en volwassenen kunnen gebruik maken
van deze GRATIS dienst.
Samen met enkele aanwezige deskundigen worden de door
u meegebrachte spullen gerepareerd. En mocht reparatie
niet lukken, dan krijgt u in ieder geval advies over
eventuele verdere stappen.
Wat kan er worden gerepareerd:
In zijn algemeenheid gaat het om huishoudelijke
apparatuur, audioapparatuur, gereedschap, speelgoed (incl.
speelgoedfietsjes, steppen e.d.), meubels,
gebruiksgoederen, diverse voorwerpen maar ook het herstel
van kleding en gordijnen.
Wat doen we niet:
Omdat voor een aantal dingen al reparatievoorzieningen in
Wintelre zijn is het Repair-cafe niet bestemd voor fietsen,
tuinmachines, auto’s en andere vervoermiddelen.
De komende maanden is een proefperiode. Als na deze
proefperiode blijkt dat er behoefte is aan deze voorziening,
dan wordt het voortgezet. Op de agenda van ’t Blaaike is te
zien wanneer het Repair-cafe is geopend.
Contactpersoon: Adrie Franken, Korenbloemlaan 11, tel
040-2055205 of via mailadres franken.zelf@gmail.com
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Aanvang 14.30
Sportparkpark “de Meren”

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 30 oktober:
Uitwisseling met Vessem aanvang 19.30 uur
We vertrekken om 19.15 uur bij de kerk met auto’s naar
Vessem. Let op in het boekje staat aanvang 20.00 uur,
maar het is 19.30 uur.
De Vrouwenvereniging Samen vrouw Vessem gaat deze
avond verder voor ons verzorgen, het thema is Haloween.
Dinsdag 13 november:
Was en strijkmuseum in Gilze
We vertrekken om 12.45 uur bij de kerk, we reizen met een
bus.
We gaan terug in de tijd met was en strijk.
Kosten voor de excursie € 6,- en € 5,- voor de bus.
Dit bedrag graag overmaken op
Reknr. NL89RABO0107122634
Het bestuur.
Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com
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Bretec zoekt gedreven
collega met technisch
inzicht en gezonde dosis
werklust
Bretec Totaaltechniek is een jong, groeiend bedrijf in Wintelre. In de
machinewerkplaats ga je met een klein team aan de slag met het maken van
klantspecifieke machines voor de levensmiddelenindustrie.
Hoe gaat ’t in z’n werk bij Bretec?
Klanten zoeken een specifieke machine, Bretec is gesprekspartner en bedenkt
een idee. Tekeningen worden gemaakt, overleg wordt gevoerd, details worden
uitgewerkt. Daarna ga je in de werkplaats aan de slag om de nieuwe machine
te maken. Uiteindelijk wordt de machine op locatie geplaatst en gebruiksklaar
gemaakt. Jij bent betrokken bij dat complete proces: van eerste schets tot
oplevering en plaatsing van de machine.
Werkzaamheden
Jouw werkzaamheden zijn dan ook veelzijdig. Denk aan draaien, lassen,
frezen, construeren en het maken van onderdelen. Maar ook het monteren,
repareren en onderhouden van machines en servicegericht werken op locatie
behoort tot jouw taken. Beschik je nog niet over al deze vaardigheden? Dan is
er geen man overboord. Bretec zoekt namelijk een collega met technisch
inzicht, die bereid is om te leren. Iemand die van aanpakken weet, die vooruit
wil en die zich graag wil ontwikkelen binnen een klein bedrijf.
Wat hebben wij je te bieden?
- Een afwisselende fulltime baan (aantal uren is in overleg)
- Veel ontwikkelingskansen en mogelijkheden om te groeien
- Een goed salaris
- Een baan in een prettige, informele werksfeer
- We zijn een erkend leerbedrijf, ook leerlingen zijn welkom
Heb jij een neus voor techniek en twee rechterhanden? Wil jij je ontwikkelen
op het gebied van techniek en machinebouw en weet je van aanpakken?
Neem dan contact op met René de Bresser, 06-52047343 of mail
info@bretec.nl.
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KABOUTERS LOGEREN IN

NIEUWSBRIEF#108

"HET KABOUTERBOS" BIJ DE BOSSCHUUR

Bibliotheeknieuws

Tijdens de herfstvakantie (14 – 20 okt. a.s.) logeren
evenals vorig jaar weer kabouters in " het kabouterbos" bij
de Bosschuur in Wintelre.

Maandag 22 oktober 2018 organiseert de bibliotheek van
Wintelre weer haar halfjaarlijkse themabijeenkomst om
19.30 uur op Kempkeshof.
Dit keer gaat de lezing over uilen. Hieronder de
aankondiging zoals door Marco Renes van Brabants
Landschap, die de lezing verzorgt, werd aangeleverd.
‘Al eeuwen lang zijn mensen gefascineerd door het leven
van uilen, hun vaak nachtelijke en verborgen levenswijze
maakt hen tot bijzondere en mysterieuze vogels.
Maar waar leeft de uil, wat eet hij, hoe klinkt zijn roep, wie
zijn zijn vrienden en wat zijn zijn bedreigingen, is hij echt
zo wijs als soms beweerd wordt? Marco Renes is als
veldwerker werkzaam voor Het Brabants Landschap en
coördineert de uilenbescherming in Brabant, met name de
kerkuil en de steenuil. Samen met de Brabantse
uilenwerkgroepen zetten zij zich in om deze kenmerkende
soorten van het Brabantse buitengebied te behouden en te
beschermen’.
Het belooft weer een bijzondere avond te worden. Dus laat
je verrassen en kom op een doodgewone maandagavond
eens naar de bibliotheek op Kempkeshof. Tot dan!
Voor meer info m.b.t. deze lezing kan u zich wenden tot Jan
Kruit, T. 2052132

Afgelopen jaar hebben de kabouters nieuwe huisjes
gebouwd en hebben ze een nieuw kabouterpad aangelegd.
Je kunt het bos iedere dag bezoeken en op zoek gaan naar
de kabouters.
Je loopt het kabouterpad en ziet bijvoorbeeld hun
fantastisch nieuwe huisjes en je kunt zien waar en hoe ze
spelen en werken.
De Bosschuur zal deze hele week geopend zijn.
Je kunt er iets lekkers drinken. Er is ook koffie en thee voor
de grote mensen en de kachel brand natuurlijk als dat
nodig is. Er is veel te beleven in het kabouterbos!
En.... Je kunt lekker spelen en ravotten in het "Speelbos".
(Water en zand, hutten bouwen, klimmen enz.)
Voor de Bosschuur zie je een grote kabouter staan met een
lamp in zijn hand.
Hij bewaakt de Bosschuur en het Kabouterbos.
Dag en nacht!!
Kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken. Keigaaf!
Neem je vader en moeder, broer en/of zus en opa en oma
mee!
Wist je trouwens dat je jouw verjaardagsfeest met
kabouters kunt vieren in de Bosschuur?
Kijk maar eens op www.bosschuur.nl
Ssssttt...... echt niet verder vertellen van die kabouters in
het Speelbos in Wintelre tijdens de herfstvakantie!
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Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre
 Dinsdag 23 oktober om 20.00 uur is onze volgende
reguliere maandelijkse vergadering. U bent als
toehoorder welkom tijdens deze bijeenkomst.
 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
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STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

SPAREN 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!
De komende maanden is de Stichting Duofiets aan de beurt
voor de inzameling van statiegeldbonnen.
Het geld wordt dus echt in eigen dorp besteed!
Ook deze vereniging wordt warm aanbevolen.
Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.

VACATURES BIJ COOP THOLEN
Voor ons team zijn we vanwege de flinke groei van jouw
Coop supermarkt, op zoek naar enthousiaste
scholieren/studenten (leeftijd vanaf 15 jaar) die flexibel
beschikbaar zijn,
in de avonden 17u. t/m 20u. en op de zaterdagen en
zondagen.
Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk?
Dan komen we graag met je in contact!
Laat je gegevens achter in de winkel, of reageer online via
www.coop.nl
Vragen? Bel 040-2052867 of loop gerust even binnen en
vraag naar Ron,
Tot snel!
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Vanaf maandag 22 oktober t/m zondag 9 december, kunt u
sparen voor een gratis memorie spel van WINTELRE!
We horen u al denken, ja maar dat hebben we toch al eens
gedaan? Dat klopt, 2 jaar geleden was het een gigantisch
succes.
Hoog tijd voor een vervolg, daarom is Ronny deze zomer te
rade gegaan bij Heemkundevereniging De Hooge Dorpen.
Met behulp van het archief zijn er 28 foto’s geselecteerd.
Graag willen wij de vereniging en in het bijzonder dhr. P.
Coppelmans, bedanken voor de grote hulp bij het
samenstellen.
Een nieuwe versie van het memoriespel, maar dan hoe
Wentersel er vruuger uit zag!
Hoe gaat het sparen dan?
Bij besteding van elke 5 euro aan boodschappen (excl.
statiegeld, tabak en kansspelen) ontvang u een gratis
memoriekaart.
In totaal zijn er 28 verschillende exemplaren. Om de set
compleet te maken heeft u dus 56 kaartjes nodig.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een speciaal
ontworpen bewaardoosje te bemachtigen voor slechts 1,50.
Op zaterdag 8 december sluiten we af met een gezellige
ruilmiddag.
Ow wacht even…. Wat er dan op de kaartjes staat
afgebeeld?
Sperwer de Vooght….Gemeenschapshuis…Schoolhuis…de
Oude Molen…Café Victoria…Café ’t Roosje… en nog veel
meer!
Hou onze facebook pagina in de gaten:
daar worden alle kaartjes afgebeeld
.
Veel verzamelplezier gewenst!
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Agenda
14
21
22
23
23
26
28
28
31

3
16
17
18
21
28

OKTOBER

Cocktail- Bierproeverij Hoeve
De Nachtegaal
Fancy Fair (Gilde)
Thema-avond Bibliotheek, Uilenlezing
Vergadering Dorpsraad
Ouderavond van de Eerste Communie
Brabaret avond bij D’n Babbel
Herfstwandeling
Wentersels Rundje Bloasmuziek
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

NOVEMBER

Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Jaren 60 -70 muziekavond KBO
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Intocht van Sinterklaas
Vergadering Dorpsraad
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

20 januari
26 jan
30 jan

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

3, 9, 10 februari
15 - 16 februari
23 februari
27 feb ruari

Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

2 t/m 5 maart
23 maart
27 mrt

Carnaval
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

5 april
6, 12 en 13 april

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Seizoenstuk De Vriendenkring

19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
19, 20 en 21 juli
7 en 8 december

Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Zeskamp
Dickens festijn

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
bestaan)

DECEMBER
14
19
20
29

Kerstviering Zonnebloem
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Vergadering Dorpsraad
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00
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OUD PAPIER HIER…
13 Oktober
10 November
8 December

Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
26 oktober
21 december

30 november

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

AFVALKALENDER
16 okt.

PMD GFT-en Restafval

30 okt.

PMD GFT-afval

13 nov.

PMD GFT- en Restafval
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“’t Blaaike”

Gemeenschapshuis De Rosdoek
Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
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