47e jaargang nr. 21, week 41 (27 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Herfstwandeling
 Bibliotheek op school
 Fototentoonstellingen in Wintelre
De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt
in week 43 (10 november)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 1 nov. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 2 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

‘t Blaaike

’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018

0

’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018

Redactie

1

MISINTENTIES 27 en 28 OKTOBER

Hannes en Anna v. Asten, Toon, Lies, Jo, Corrie, Karel en
Jan
Jan (Sjorske) v.d. Ven (jgt en verjaardag)
Vader en moeder Hoppenbrouwers - v.d. Sande en
overleden familieleden
Siena, Bert, José en Harrie Leermakers
Bets v. Ham - v. Summeren

Zondag 9.30 uur (gemengd koor)
Jo Senders - v. Asten (verjaardag)
Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Nelly v Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kekhofs (mnd)
Hans Coolen en Wim Coolen
Martha v. Gerwen - v. Hout
Willibrordus v. Gerwen
Jan Tops en overleden familie
Bets v. Ham - v. Summeren

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
MEDEDELINGEN:

Maandag, dinsdag en woensdag geen H. Mis
Donderdag 1 nov 19.00 uur Allerheiligen (gemengd koor)
Theo Kapteijns (jgt)
Frans v. Hoof (jgt)
Vrijdag 2 nov Allerzielen - viering 19.45 uur (gemengd
koor)
Hein v. Gerwen (jgt)
Wim Oosterbosch en overleden ouders Oosterbosch en van
Dooren. Theresetta Oosterbosch en Materna v. Dooren

Op zondag 4 nov. om 10.00 uur is er een gezamenlijke
eucharistieviering voor de gezamenlijke parochies te Eersel
m.m.v. het pastoraal team en de koren.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
De misintenties voor dit weekend worden in Eersel
afgelezen.
Namens de parochie bedanken we Marietje v. Haaren voor
het bidden van het rozenhoedje op de donderdagochtenden
in de maand oktober.
Bets v. Ham - v. Summeren weduwe van Arnold v. Ham is
op 94-jarige leeftijd in Huize St. Joris te Oirschot overleden.
Voorheen woonde Bets in Kempkeshof.

MISINTENTIES 3 en 4 NOVEMBER

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

Dit weekend is de H. mis om 10.00 uur in de
H. Willibrordusparochie te Eersel voor alle zes
de parochies m.m.v. het pastoraal team en de
gezamenlijke koren. Vanwege Willibrordzondag.
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FOTOTENTOONSTELLING EN DIGITALE
PRESENTATIE 2018
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. Ook kunt u het resultaat zien van
onze “solar graphics” en “pinhole” fotografie.
De tentoonstelling wordt gehouden op:
zaterdag 3 november van 13 tot 17 uur
en zondag 4 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.
Toon Mouws.

AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN
KERKDORP WINTELRE

Langs deze weg willen wij dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de
ziekte en het overlijden van mijn man, vader en opa

Ton van der Heijden
Speciale dank aan Eclips, Dr. v.d. Wouw, pastoor
Verschure, Joris Zorg, De Wit van Loon, Fanfare/Drumband,
familie, vrienden, kennissen en de buurt. Ontzettend
bedankt voor jullie steun.
Sjan van der Heijden
Kinderen en kleinkinderen

GRATIS AF TE HALEN
Wie kunnen we blij maken met een voetbalgoal?
Afmeting: hoogte 2.10 m en breedte 3.00 m
06-27083076

VLOOIENMARKT

Op Maandag 29 oktober 2018 houden we onze jaarlijkse
vrijwilligersavond.
Aanvang 19.30 uur in De Rosdoek.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor hetgeen wat je
allemaal voor de kerk doet.
Vandaar dat wij jullie op deze avond van harte willen
uitnodigen.
Namens de contactgroep rondom de toren
Riny Reniers
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We zijn alweer druk bezig met het verzamelen voor
de vlooienmarkt van 2019.
Als u ons aan vlooienspullen, boeken of lp's wilt helpen, bel
dan even naar Cor Bles tel. 205 1282. Met hem maakt u
een afspraak wanneer de spullen kunnen worden
opgehaald.
Om misverstanden te voorkomen; het gaat om
handzame spullen, dus geen TV-toestellen, bankstellen,
koelkasten, surfplanken e.d. of spullen die meteen de Kliko
in kunnen.
’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018
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UITNODIGING
Graag nodig ik iedereen uit voor onze laatste lezing van dit
jaar, onder de titel
Zuidoost-Brabant bevrijd: het Geallieerde Perspectief
Datum: dinsdag 13 november 2018.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem.
Inleider: Prof. dr. Wim Klinkert.

Marcel van Hest, namens het
bestuur van “De Hooge Dorpen”.

Op 21 september bevrijdden de Royal Welsh Fusilliers
Vessem, Wintelre en omgeving. Hun optreden had een
direct verband met de operatie Market Garden, die vier
dagen eerder van start was gegaan. Daardoor is onze
bevrijding verbonden aan de meest riskante en ook de
meestomstreden operatie van maarschalk Montgommery
aan het Westfront. Welke rol speelde de regio ZuidoostBrabant in de Britse planning en het optreden van de
Britten? Hoe moeten we deze troepen beoordelen, na hun
lange tocht door Frankrijk en België? Welk belang hechtte
de Duitse legerleiding aan de regio? Door de gevechten in
een wat breder verband te plaatsen, probeert onze inleider
duidelijk te maken wat er zich toen in onze streken
afspeelde, waardoor de strijd zo’n grillig verloop had.
Wim Klinkert studeerde geschiedenis aan de Universiteit
Leiden en trad na zijn afstuderen direct in dienst bij de
Koninklijke Militaire Academie in Breda. Al snel klom hij
daarop tot hoofddocent militaire geschiedenis.
Sinds 2016 werkt hij daar als hoogleraar militaire geschiedenis.
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Daarnaast is hij sinds 2017 deeltijdhoogleraar in hetzelfde
vak aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialiteit is
Nederlandse militaire geschiedenis voor het tijdvak 1870 1945. Verder schreef hij een aantal boeken over de
geschiedenis van het militair onderwijs, de bevrijding van
Nederland 1944 – 1945 en over de neutraliteit en de eerste
Wereldoorlog
We krijgen op deze avond weer een inkijkje op onze
bevrijding in het najaar van
1944, waarbij er vanuit andere,
verassende invalshoeken naar
gekeken zal worden.
Graag prijzen we dan ook deze
inleiding van harte aan.
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COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING
De collecte heeft het mooie bedrag van € 1.026,22
opgebracht.
Hiervoor iedereen bedankt.
Coördinator Riek Wouters.

COLLECTE VAN HET DIABETES FONDS
De collecte van het Diabetes Fonds is dit jaar van maandag
29 oktober tot en met zaterdag 3 november. Alle
collectanten veel succes gewenst.
Collecte coördinator
Maria van Riet
’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018
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Coaching is voor veel mensen
onbekend terrein. Dat is
jammer want een
coachtraject kan veel
opleveren als je ergens tegenaan loopt én
daar iets mee wil doen door te investeren in jezelf.

WORKSHOP
Ik wil iedereen met interesse, laagdrempelig kennis laten
maken met coaching of met mij en geef daarom een
workshop met als thema: Geloof in jezelf!
Ik organiseer dit najaar drie keer een interactieve
bijeenkomst, waarin we samen aan de slag gaan met het
kernkwaliteitenkwadrant. Door meer inzicht in je
kwaliteiten, kun je deze effectiever inzetten. Je wordt je
bewust van jouw sterke kanten, maar ook wat je valkuilen
zijn. Je zult ervaren waar je ontwikkelpunten of uitdagingen
liggen. Vragen als ‘wat gebeurt er bij stress’ of ‘wat kun je
leren van mensen waarvoor je allergisch bent’ komen ter
sprake.
Het resultaat van de bijeenkomst zal naast een
kennismaking zijn dat je steviger in jezelf gelooft.
Dus kom gerust alleen, of breng je buurman, collega, zus,
kennis of vriendin mee, want naast het bespreken van het
thema, zal het ook een leuke bijeenkomst zijn.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
De mogelijkheid bestaat deze workshop te organiseren voor
een bestaande groep of team. In overleg kan ik een
workshop op maat verzorgen. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.

’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018

8

Ik wil je daarom uitnodigen op een van de volgende data:
Donderdag 15 nov. om 10.00 uur
Donderdag 22 nov. om 19.30 uur
Maandag 10 dec. om 19.30 uur
De workshop duurt 1,5 uur en de bijdrage inclusief koffie of
thee is € 10,- p.p.
Voor een bestaande groep maak ik graag een prijs op maat.
Bij interesse kun je mij mailen:
info@jokevanlooncoaching.nl
of bel of WhatsApp mij op 06-20982403.
Je bent van hart welkom in mijn praktijkruimte op
Groenstraat 10 in Wintelre.
Joke van Loon
geloof in jezelf coach
www.jokevanlooncoaching.nl

WENTERSELS RUNDJE BLOASMUZIEK
Zondag 28 Oktober a.s. vindt het traditionele Wentersels
Rundje Bloasmuziek plaats.
De muziek tijdens deze middag zal bestaan uit Oostenrijkse
en Duitse Stimmungsmuziek en Tsjechische volksmuziek.
Diverse polka’s, walsen, zang, en solistische nummers staan
op het programma. De muziek zal verzorgd worden door
De Kempische Egerland Freunde uit Bladel en blaaskapel
Die Stallfreunde uit Wintelre. Dit belooft een zeer
gevarieerde muzikale middag te worden.
De middag begint om 14.00 uur tot 17.00 uur
In Gemeenschapshuis De Rosdoek,
De toegang is gratis.
’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018
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UITNODIGING EXPOSITIE
FOTOCLUB ZZZOOM

Beste ouders,
Voorlezen is enorm belangrijk. Het is gezellig en schept een
band, prikkelt de fantasie en het vergroot de kennis van
taal. Kinderen komen op school binnen met een voorsprong
op de woordenschat.
Voorlezen helpt de kinderen de wereld te ontdekken en
maakt dat kinderen later zelf ook graag gaan lezen.
Kortom redenen genoeg om van voorlezen een dagelijkse
routine te maken. We hebben prachtige prentenboeken in
de schoolbibliotheek. Komt u eens langs met uw peuter?
De openingstijden voor peuters is op

De openingsavond op vrijdag 26 oktober begint met een
lezing over avondfotografie door Michiel Buijse. Michiel
Buijse is een land- en stadsbeeld fotograaf. Hij is
gespecialiseerd in nachtfotografie m.b.v. verschillende HDRtechnieken. Door het geven van workshops, moedigt hij
anderen aan de schoonheid van het nachtlicht vast te
leggen. Michiel begon zijn carrière als fotograaf na een
loopbaan van 20 jaar bij de Nederlandse Luchtmacht.
Hij begon zijn eigen bedrijf “Behind The Lenscap” waarmee
hij workshops door heel Nederland geeft. 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.

maandag van 11.00-11.45 uur,
dinsdag van 08.30-09.15 uur en 11.15-11.45 uur,
woensdag van 08.30-09.15 uur,
donderdag van 08.30-09.15 uur en
vrijdag van 08.30-9.00 uur.
(in de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten).
Kinderen die nog geen lid zijn van de bibliotheek worden
meteen (gratis) lid en krijgen dan een pasje, waarmee op
school en in alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen
boeken geleend kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
ook namens het team van BS. De Disselboom,

Na deze lezing wordt de officiële openingshandeling verricht
door waarnemend burgemeester Joseph Vos, 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 en vervolgens ook nog op zaterdag 27 en
zondag 28 oktober van 12.00-16.00 uur.
Graag ontmoet ik u op onze expositie.

Jill Billekens,
lees-/mediaconsulent Bibliotheek de Kempen
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Sinds een zevental jaren ben ik nu lid van de nog heel
steeds jonge, fotoclub Zzzoom in Eersel, welke dit jaar haar
2 lustrum viert. Aanstaand weekend van 26, 27 en 28
oktober houdt de club alweer haar negende expositie in de
grote zaal van Cultureel Centrum 'De Muzenval'. Voor mij
wordt het dan alweer de zevende keer dat ik een aantal van
mijn foto´s kan exposeren tussen een 75-tal foto´s van de
andere leden.

Piet Coppelmans
10

’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018

11

WINTELRE

ALLERZIELEN 2018
Op Allerzielen willen we onze parochianen, die sinds
Allerzielen vorig jaar zijn overleden speciaal gedenken.
Dit doen we in de eucharistieviering op Allerzielen (vrijdag 2
november om 19.45 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 pastoor zal na een algemeen gebed op de absouteplaats
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 een
slotgebed op de absouteplaats is de plechtigheid ten einde.
Met dit gebaar willen we elkaar laten voelen dat we in onze
menselijke kleinheid en eindigheid met elkaar verbonden
zijn.
Wij nodigen u van harte uit bij deze viering.
Werkgroep Liturgie / Avondwake.

Nieuws Bond voor Ouderen.
Op woensdag 31 oktober is er weer onze najaarsmodeshow
in De Rosdoek. Euro Mode toont dan weer hun nieuwe
collectie, welke aanspreekt bij een breed publiek. Het is
dan ook mogelijk nieuwe kleding aan te schaffen. Deze
modeshow start 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 nietleden.
Op vrijdag 16 november a.s. staat de muziekavond van
KBO-Wintelre op het programma. We hopen er weer een
gezellige avond van te maken, waarbij herkenbare muziek
uit de jaren 50,60 en 70 van de vorige eeuw ten gehore zal
worden gebracht. Ad Hoeks heeft voor deze gebeurtenis
met enkele kennissen een gelegenheidsorkest weten samen
te stellen, die een paar keer zullen optreden. Ook houden
we een muziekquiz, waar leuke prijsjes mee zijn te
verdienen
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
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
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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!
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

HEEL MOOI
Vol bewondering hebben wij met onze kleinkinderen de
ontzettend leuke kabouterrroute gelopen, het was zo leuk
en wat hebben de vrijwilligers veel fantasie en
enthousiasme gebruikt om zich in te leven in de wereld van
de kleintjes.
Ik ben zelf twee keer geweest en heb het iedereen in mijn
omgeving met kleinkinderen aangeraden.
Ook het weer liet zich van de beste kant zien.
Dank je wel vrijwilligers en weergoden voor deze prettige
onderbreking in de herfstvakantie.
Fransien Egelmeers
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ZIN IN EEN GEZELLIGE, MUZIKALE,
ONDERHOUDENDE MIDDAG?
Op zondagmiddag 4 november zorgen zanggroep Hajim en
verhalenverteller Hendrik van der Aalst (oud-conservator
van het streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel) voor
een middag met mooie liedjes en leuke verhalen.
U bent van harte welkom!
Zondagmiddag 4 november, aanvang 14u.
Buurthuis D'n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven.
Toegang gratis.

AFSCHEID IN DE ZON
De deuren gaan open, de kerkdienst is uit,
een aarzelend geluid, veel mensen op het plein
die verslagen hier tezamen zijn.
Een zwarte wagen, de achterklep naar boven
een lijkkist langzaam in het ruim geschoven.
Afscheid van een markant persoon
die zo doodgewoon… er altijd was, maar niet meer is.
Een groot gemis… een gemeenschap moet voortaan
zonder een bijzonder mensenmens verder gaan.
Men is stil, verwonderd en bewogen
het felle zonlicht verwarmt de ogen
Een traan trekt traagzaam en lang
een vochtig streepje over een bleke wang.
Vloeibaar verdriet om een collega-vriend
die, hoe onverdiend… men nooit meer ziet.
De fanfare speelt een Kempen galm
en kalm… gaat de grote groep uiteen.
Verdriet verteert men liefst alleen.
JP
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De laatste twee afstanden lenen zich natuurlijk ook
uitstekend voor een kort familie-uitje door de Wintelrese
natuurschoon. Informatie over deze vierde herfstwandeling
in Wintelre vindt men ook terug op www.wintelre.info.

HERFSTWANDELING
ZONDAG
28 OKTOBER
VERTREK VANAF
GILDETERREIN
Zondag 28 oktober organiseren vertegenwoordigers van
Dorpsraad Wintelre, Gilde, wandelgroep De Kleppers,
Katholieke Bond van Ouderen en Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre voor de vierde keer een
herfstwandeling.
Nadat in 2014 de gemeente Eersel werd uitgeroepen tot
beste wandelgemeente van Nederland hebben
bovenstaande organisaties het initiatief genomen om naast
de Avondwandelvierdaagse van Wintelre, de Kerstwandeling
van voetbalvereniging DEES, de Lentewandeling van de
KBO ook een herfstwandeling te organiseren voor alle
sportieve wandelaars uit de regio. Deelnemers kunnen
maar liefst een keuze maken uit 5 afstanden.
De langere afstanden zijn voor de meer geoefende
wandelaars en de korte routes lenen zich uitstekend om te
wandelen met het hele gezin, buren vrienden en bekenden
uit het dorp.
Zondag 28 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 hier 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.
’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018
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Tot zondag op het gildeterrein waar de organisatie en de
gildebroeders u allen warm ontvangen en de gehele dag
zorgdragen dat u aan niets ontbreekt.
Natuurlijk doe je mee op 28 oktober want wandelen geeft
je een frisse neus, een kijk op de wonderlijke natuur in en
om Wintelre en de nodige nieuwe energie. Het inschrijfgeld
bedraagt slechts €1,--.

AFVALKALENDER
30 okt.

PMD GFT-afval

13 nov.

PMD GFT-en Restafval

27 nov.

PMD GFT-afval

MACHTIGING ’T BLAAIKE
Willen de mensen die nog geen machtiging voor ’t Blaaike
hebben afgegeven voor een automatische incasso, hier nog
eens over nadenken. Mocht u een machtiging af willen
geven dit dan graag vóór 1 november a.u.b.
Zie het machtigingsformulier in het vorige Baaike
Wij danken u voor uw medewerking
’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018
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NIEUWSBRIEF#109
Zorg dat je gezien wordt

Nu de herfst weer is ingegaan en het daardoor weer vroeger
donker wordt is een goed werkende fietsverlichting van
levensbelang. Zorg dat de verlichting ook bij nat weer goed
functioneert. Met de huidige LED verlichting op batterijen
zoals die op de meeste fietsen aanwezig is, hoeft dit geen
probleem te zijn. Voor fietsen met een ingebouwde
naafdynamo: Kijk even naar de bedrading van voor en
achterlicht en de armaturen of deze in orde zijn. Voor de
oudere fietsen met een wieldynamo, als deze niet goed
meer functioneert, zijn er mogelijkheden om voor een klein
bedrag, een losse set verlichting op de fiets te plaatsen.
Ook aan wandelaars het verzoek verlichting / reflecterende
kleding te dragen zodat ook zij tijdig gezien worden.

Herfstwandeling zondag 28 oktober

De Werkgroep Recreatie van Dorpsraad
Wintelre is momenteel druk in de weer om
samen met het Gilde, wandelgroep De
Kleppers, Katholieke Bond van Ouderen en
Stichting Avondwandelvierdaagse de vierde
herfstwandeling vorm te geven. Zo wordt
o.a. invulling gegeven aan catering, uitwerking van de
routes en promotie. Elders in dit Blaaike vindt u een artikel
waarin meer informatie te vinden is.

Agenda
OKTOBER
28
31

NOVEMBER
3
16
17
18
21
28

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

14
19
20
29

Kerstviering Zonnebloem
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Vergadering Dorpsraad
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

20 januari
26 januari
30 januari
3, 9, 10 februari
15 - 16 februari
23 februari
27 februari
2 t/m 5 maart

Vlooienmarkt
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Carnaval

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


Woensdag 21 november om 20.00 uur is onze
volgende reguliere maandelijkse vergadering. U bent
als toehoorder welkom tijdens deze bijeenkomst.

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Herfstwandeling
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

DECEMBER

2019

’t Blaaike nr. 21 27 okt 2018

19

15, 16, 22 maart
23 maart
27 maart
5 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
7 en 8 december

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Uitvoeringen seizoenstuk
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Dickens festijn

2020

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

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
30 november

21 december

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