47e jaargang nr. 22, week 45 (10 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Intocht Sinterklaas
 Nieuwsbrief huisartsenpraktijk Vessem
 Gezellig samen een warme Kerst
De volgende uitgave (nr. 23) verschijnt
in week 47 (24 november)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 15 nov. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 16 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 10 en 11 NOVEMBER

MISINTENTIES 17 en 18 NOVEMBER
Zondag 9.30 uur

Zondag 11.00 uur

m.m.v. de fanfare en het gilde
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis v. Loon (1e jgt)
Betsie en Harrie Oosterbosch (jgt Harrie)
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Harry v. Kroonenburg en familie (jgt)
Harrie Das (namens het Gilde van Onze Lieve-Vrouw en van
de H. Willibrordus)
Leden en overleden leden van het gilde i.v.m. de St.
Willibrordusdag in Wintelre
Nelly v. Hoof - v. Hoof (namens buurtvereniging
"De Vreemdelingenhoek ")
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Mandus en Mien Klessens - Olislagers
Frans de Bresser
Bert en Nel v.d. Aa - v.d. Ven
Gijs en Drieka de Bresser - v. Damveld
Jos Bertens (namens buurtvereniging
"De Vreemdelingenhoek ")
Ton v.d. Heijden (namens K.B.O. Wintelre)
De overleden familie Willems
Adriaan Klaasen en de ouders Jan en Ciska Klaasen
Frans en Anna v. Dooren, Jan en Antoon
Overleden ouders v.d. Berk - Bartels, Toon, Ria en tante Nel
Doopviering van Ries Senders

Adriana v. Loon - v.d. Sande en familie (jgt)
Domien v. Oeffelen (jgt)
Harrie Das (mnd)
MEDEDELINGEN:
Op zondag 11 nov is de eucharistieviering om 11.00 uur
i.v.m. de Willibrordusviering.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Door het doopsel hebben we in onze parochie opgenomen,
Ise v. Riet dochtertje van Joost v. Riet en Mirthe Akkerman.
Ise woont in de Koemeerskuil op nr. 6.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.

OPBRENGST WERELDMISSIEDAG
De opbrengst voor de wereldmissiedag 2018 is een
totaalbedrag geworden van € 127,57
Waarvan de kinderen van de basisschool € 90,07 hebben
opgehaald.
Dat is geweldig en namens de kinderen uit Ethiopië,
DANK JE WEL

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

Hier wonen sinds 3 november 7 jongeren met een
verstandelijke beperking waaronder onze Sjors.

Als iemand zich meldt die op zaterdag 13 oktober in de
Biemeren een sleutelbos is verloren kan zich bij mij melden.

Coördinator Jet Kwinten

Henk van der Heijden
06-20430389

SINTERKLAAS HUIS-AAN-HUIS COLLECTE

HALLO WINTELRÉNAREN

Binnenkort kunt u iemand aan de deur verwachten voor een
vrijwillige bijdrage t.b.v. het Sinterklaas Comité Wintelre.
Het geld zal gebruikt worden om de feestelijke intocht van
Sinterklaas in Wintelre te bekostigen. Alvast hartelijk dank
voor uw bijdrage, namens alle kinderen van Wintelre!

Ben je op zoek naar wat extra bijverdiensten? Voor de
bezorging van onze folder zijn wij op zoek naar bezorgers in
héél Wintelre.
Als je een gedeelte of het hele dorp (ook het buitengebied)
wilt bezorgen neem dan contact op met
Willem of Jaan Henst Tel: 0497 591304 Super Service
Henst in Vessem
Dit hoef je niet in 1 dag te doen, de leeftijd maakt voor ons
niet uit.

COLLECTE NGSK

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en
medeleven bij het overlijden van
Bets v. Ham v. Summeren.
Fam. v Ham.

Van 12 tot 17 november is de collecte voor NSGK.
Met het geld van de collecte steunt NSGK landelijk
honderden projecten op het gebied van spelen, leren,
wonen, werken en Voorlichten.
Met als doel dat kinderen en jongeren kunnen meedoen in
onze samenleving, samen met hun leeftijdsgenoten zonder
handicap
De helft van de opbrengst van de collecte in Wintelre komt
ten goede aan wooninitiatief ThuisinOers, aan de
Brandrood 39 in Oerle (voormalig KI-pand).
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COLLECTE MS FONDS
De collecte van het MS-fonds is dit jaar van maandag 19 tot
en met zaterdag 24 november.
Alle collectanten veel succes gewenst.
Collecte coördinator
Daniëlle ten Boske
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Aanbieding: Luxe Varkensvlees- pakketten
(BBQ- Smoker)
Dinsdag 13 november 2018 vers te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 6,50 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 7,50 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het
varken(vrouwelijk) en worden verstrekt in een lekvrij
slagerskratje. Wij kopen de zorgvuldig uitgeselecteerde
biggen zelf aan en gaan in eigen stal op een zorgvuldige
manier de mestfase in.
De stal is voorzien van ruim voldoende bewegingsruimte,
voldoende stro en afleidingsmateriaal en bieden garantie
voor een goed dierenwelzijn. De varkens een goed leven, u
als consument eerlijk én vertrouwd varkensvlees! Het
varkensvlees is per onderdeel verpakt, gevacuümmeerd,
duidelijk gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Karbonades
Schouderhamlappen
Schnitzels
Varkenshaas (afzonderlijk
te reserveren á € 17,50 /
kg.)

5.
6.
7.
8.

Ribstuk
Verse worst (half om half)
Speklappen met zwoerd
Gehakt (half om half) voor
o.a. overheerlijke
gehaktballen of ingrediënt
van een heerlijke
(Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving. Bij het afhalen van het varkensvleespakket
wordt het exacte pakketgewicht bepaald en krijgt u een
factuur mee, geen contant geld, wel zo makkelijk én veilig!

“VleesboerderijKempenLust”
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15-A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 /
06 – 13 75 80 99
(op werkdagen na 17.00 uur)
E-mail: info@kempenlust.nl! Bezoek ook onze nieuwe
Website: www.kempenlust.nl
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!

VVW ORGANISEERT DINSDAG 28
NOVEMBER 2018 EEN INFORMATIEAVOND
OVER DE WENSAMBULANCE
Mfa de Rosdoek aanvang 19.00 uur.
U wordt welkom geheten met een kopje koffie/thee.
Stichting wensambulance komt een presentatie geven
over het reilen en zeilen van de wensambulance.
Dit is een open avond waar iedereen welkom is.
Na de presentatie is er de mogelijkheid tot het geven van
een donatie.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan luisteren.
Het bestuur van VvW,

Mieke Quirijnen kleinebouwmeester@hotmail.com

(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
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LEDEN VAN DE VVW

GASTOUDEROPVANG IN WINTELRE

Dinsdag 13 november: Was en strijkmuseum in Gilze
We vertrekken om 12.45 uur bij de kerk, we reizen met een
bus.

Hallo,

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

Ik ben Mariëlla Koeken en
ik ga starten als gastouder
in Wintelre. Sinds 2003
werk ik in de kinderopvang
en daar heb ik veel ervaring opgedaan.
Nu we een nieuw huis hebben, wil ik hier extra van genieten
door als gastouder te gaan werken. En kinderen op te
vangen in huislijke sfeer.

Woensdag 28 november Wensambulance
MFA De Rosdoek aanvang 19.00 uur
U wordt welkom geheten met een kopje koffie/thee.
Stichting wensambulance komt een presentatie geven
over het reilen en zeilen van de wensambulance.
Dit is een open avond waar iedereen welkom is.
Na de presentatie is er de mogelijkheid tot het geven van
een donatie.
Het bestuur.

Voor meer informatie:
Mieke Quirijnen: kleinebouwmeester@hotmail.com

Gastouderopvang Spelenderwijs is bedoeld voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Een kleinschalige opvang bij ons in huis
waar een ruime speelkamer is.
Ook is er veel ruimte buiten waar heerlijk gespeeld en
geleerd kan worden. De openingsdagen zijn: dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden. Je bent
altijd welkom om een keertje langs te komen om te kijken.
Bel of mail even dan kunnen we een afspraak maken.
Mariëlla Koeken
Koemeersdijk 1
Wintelre
tel. 06-20863165
email: gastouderopvangspelenderwijs@gmail.com
www.gastouderopvangspelenderwijs.nl
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GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND

PASTORALE ACTIVITEITEN

Met voldoening kunnen we terugkijken op een geslaagde
vrijwilligersavond op 29 oktober. Zo’n 67 mensen hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging van de contactgroep.
Na een kopje koffie/thee met gebak heeft pastoor
Verschure de vrijwilligers uitvoerig bedankt voor hun
veelzijdige werk.

Sinds een jaar beschikt onze parochie over een pastoraal
beleidsplan. Een vertegenwoordiging van alle kerkdorpen
heeft hierin opgeschreven waar wij als parochie de
komende jaren aan willen werken.

Hierna konden we kennismaken met onze nieuwe diaken
Gust Jansen en met Monique Timmermans, secretariële
ondersteuning die 20 uren werkt in het parochiecentrum in
Eersel en de contacten onderhoudt tussen de
geloofsgemeenschappen en het bestuur.
Hierna werd door Jeanne Leermakers en Sandra van
Gerwen op een duidelijke manier uitleg gegeven over de
communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding en hoe
de samenwerking verloopt met de andere kerkdorpen.
Verder werd door iemand van de contactgroep mededeling
gedaan van de pastorale activiteiten die in de parochie
georganiseerd worden. Na het inhoudelijke deel werd nog
lang gezellig gebuurt onder het genot van een drankje en
een hapje. Al met al een vruchtbare avond. En dit is ook
samen kerk-zijn.
Namens contactgroep Rond de toren van Wintelre.
Riny Reniers/Sjef Hems
Heb je vragen aan het Pastorale team of aan het Bestuur,
stuur dan een mail of bel met Monique Timmermans, zij
zorgt dat vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Wat voor kerk hebben wij voor ogen? Om aan dit beleid
handen en voeten te geven, hebben we een aantal
pastorale activiteiten ontwikkeld die aan deze plannen
gestalte kunnen geven. We denken dan aan Praten over de
bijbel, Geloofsgesprekavonden, Spirituele wandeling,
Kinderspecials. Deze activiteiten worden verspreid over de
kerkdorpen gehouden en zijn toegankelijk voor iedereen uit
de zes kerkdorpen.
Wij zijn “SAMEN WILLIBRORDUS” en dat willen wij ook
uitdragen.
De geloofsgesprekavonden worden komend voorjaar in
Wintelre gehouden.
Het thema is: Leven uit één stuk.
Het zijn drie avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Pastoor Van Lamoen leidt deze bijeenkomsten en wij
nodigen iedereen uit de parochie uit om hier aan deel te
nemen. Denk hier eens goed over na en meld je aan bij
onderstaande personen.
Hier kun jij ook nog meer informatie verkrijgen.
Namens de contactgroep Rond de toren van Wintelre.
Riny Reniers/Sjef Hems.

E-mail: m.timmermans@parochieeersel.nl
Tel. 0497-512235, Kerkstraat 29, 5522 JK Eersel
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AAN TAFEL OP KERSTAVOND
Ik loop al enkele jaren rond met de gedachte om mijn huis
op kerstavond open te stellen voor mensen die met kerst
(veel) alleen zijn. Het vraagt natuurlijk wel wat voorbereiding en daarvoor was ik andere jaren aan de late kant en
ben ik dit jaar op tijd. De (kerst)gedachte is om dit samen
te doen en daarom roep ik hulp in via deze oproep.
Het draait op deze avond om het gevoel van samenzijn.
Samen eten, buurten, een spelletje doen en oprecht
aandacht hebben voor elkaar. De avond kan alleen door
gaan als er ook daadwerkelijk mensen zijn die graag aan
willen schuiven en zich aanmelden. Zowel jong als oud is
welkom. Daarom op de eerste plaats een oproep aan
iedereen om de tafel vol te krijgen. Ben je alleen met kerst
en zou je dat graag anders willen, twijfel dan niet, en laat
me iets weten. Ken je iemand waarvan jij denkt dat hij/zij
blij is om uitgenodigd te worden, bespreek het en neem
contact op! Niet iedereen leest dit bericht dus vertel het
rond zodat we de doelgroep bereiken.
Ik ga ervan uit dat de tafel(s) vol zullen zitten dus ik heb
nog wat praktische hulpvragen rondom het eten, de
aankleding etc. Het is de bedoeling om een eenvoudige
verse maaltijd en aankleding te verzorgen.
Daarom de volgende vragen:
Wie kan zorgen voor (een deel van de) verse
voedingswaren zoals vlees, groenten en fruit? Heb je
bijvoorbeeld een moestuin(tje) en wil je delen? We zijn er
blij mee. Een bosje kruiden is al welkom. Hoe meer mensen
willen delen, hoe mooier. Maak jij altijd het lekkerste toetje
van de familie? Wil je dan een schaaltje met ons delen?
Wie kan een paar kleine kerststukjes verzorgen of iets
betekenen in de aankleding? Wie wil mee koken en
meedenken in recepten?
’t Blaaike nr. 22 10 nov. 2018
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Als er meer aanmeldingen komen dan ik stoelen heb, is er
dan een ander huis waar we aan tafel mogen? Heb je
andere suggesties of ideeën? Ze zijn welkom.
Voor praktische zaken zoals vervoer, rolstoelgebruik of
mensen die naar de avondmis willen zoeken we een
oplossing.
Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik.
Kom je me tegen? Spreek me aan. Of bel, mail of app me.
Telefoon: 040-2052487 of 06-43526277. E-mail:
eric.annemarie.segers@gmail.com.
Warme groet,
Anne-Marie Segers en ook namens Eric

INTOCHT SINTERKLAAS
Sinterklaas en zijn Pieten komen weer naar Nederland. De
tijd van pepernoten, taai taai en heerlijke chocoladeletters
is weer aangebroken.
Ook dit jaar heeft de Sint laten weten dat hij erg graag een
bezoek wil brengen aan Wintelre en wel op zondag 18
november. Hij wordt rond 14.30uur verwacht op het
Kerkplein aan de Willibrordusstraat. Van hieruit zal de
Sint met zijn Pieten een optocht door ons dorp maken. De
fanfare zorgt weer voor gezellige Sinterklaasliedjes en zal
de Sint op zijn tocht vergezellen.
Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om de
Sint en zijn Pieten opnieuw een warm welkom te geven in
Wintelre!
De route is als volgt:
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Willibrordusstraat, Kloosterstraat, Margrietlaan,
Korenbloemlaan, Kloosterstraat, Kerkstraat, Den Dries, MFA
de Rosdoek.
Natuurlijk is het extra feestelijk als jullie allemaal met de
Sint meelopen of langs de kant van de weg staan om hem
toe te zingen of toe te juichen. We hebben de Sint en zijn
Pieten gevraagd om niet te snel te gaan, zodat er genoeg
tijd is voor de kinderen langs de kant.
Rond 15.00uur zal de optocht bij MFA de Rosdoek
aankomen en daar zal vervolgens een spetterende
Sinterklaasmiddag beginnen.
Kom allemaal zingen, dansen en springen samen met de
Sint en zijn Pieten. Neem je ouders, opa’s en oma’s gerust
mee. Tot dan!

17 november
D’n Babbel
optreden

Hul Nest Jansen en Vintage
Aanvang 20.30 uur
Entree gratis
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SUCCESVOLLE START
REPAIR-CAFE

HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM
NIEUWSBRIEF

Woensdag 31 oktober is het Repair-cafe gestart met de
eerste reparatiedag.
Onder belangstelling van de pers (Eindhovens Dagblad en
Kempen TV) kwamen de eerste bezoekers met hun te
repareren spullen bij de 8 vrijwilligers.
Dat een dergelijk initiatief zeer nuttig is blijkt uit het aantal
bezoekers op deze eerste dag. De reparaties worden in
principe gratis uitgevoerd maar een donatie in de pot wordt
op prijs gesteld.
Hiervan worden de zaalhuur en de koffie betaald. De 8
vrijwilligers danken iedereen die heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van dit Repair-cafe en staan welwillend
klaar op de volgende reparatiedag: woensdag 28 november
09.00 – 12.00 uur
Het Repair-cafe help u bij:
Kledingreparatie,
woningtextiel-reparatie,
meubels,
elektrische apparaten,
gebruiksvoorwerpen,
speelgoed,
poppen,
hulpmiddelen,
stereoapparatuur,
gereedschap, enz.
Niet voor tuinmachines, fietsen, vervoermiddelen,
Smartphones.
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Huisartsenpraktijk Vessem heeft in de afgelopen jaren een
aanzienlijke groei doorgemaakt met de daarbij passende
wijzigingen en ontwikkelingen
Om onze patiënten zo goed mogelijk op de hoogte houden
willen wij de belangrijkste ontwikkelingen in deze
nieuwsbrief benoemen:
 Dr. Meulenbroeks heeft in juli afscheid genomen, zij
heeft een andere werkplek gevonden.
 Dr. van de Wouw heeft de uren van Dr. Meulenbroeks
overgenomen en zij is nu 3 ½ dag per week in de
praktijk.
 Per 1 oktober is huisarts Dr. van Avendonk gestart in
de praktijk. Na 3 jaar afwezigheid zal ze hier in
eerste instantie revalideren na een Hernia-operatie.
Zij werkt vooralsnog wisselende dagdelen. De
intentie is om nadien op vaste dagen in de week
werkzaam te zijn.
 Per 3 september is Joey van Gemerden gestart als
huisarts in opleiding in onze praktijk, hij is werkzaam
op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Hij
werkt samen met dokter van Bommel.
 Het team van praktijkondersteuners is in de
afgelopen periode ondersteund door o.a. Marion van
der Heijden die heeft ingevallen tijdens de ziekte van
Marianne den Ouden. In de komende periode zal
Marianne haar uren weer op gaan pakken, en zal zij
de werkzaamheden van Marion weer over gaan
nemen.
 Ook Jody Vreven is werkzaam als
praktijkondersteuner in onze praktijk.
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Patiëntenportaal

NIEUWSBRIEF#110

Het patiëntenportaal is een service via onze website. Op de
website vindt u informatie over ons en over gezondheid in
het algemeen. Zoek op: ‘Huisarts Vessem’.

Ontwikkelingen Eindhoven Airport: praat mee

Indien u een account heeft aangemaakt kunt u de volgende
zaken via de website regelen:
 Medicatie herhalen
 Afspraken maken bij uw eigen huisarts
 Afspraken maken bij de doktersassistente
 E-consult aanvragen
Als praktijk hebben we een hectische periode achter de
rug. Ook afspraken en regelingen van
ziektekostenverzekeraars vragen van ons veel tijd en
energie. Ons doel blijft altijd om zo veilig en
patiëntvriendelijk mogelijk te werken en kwaliteit van
zorg te leveren. Extra controles kunnen soms leiden tot
langere wachttijden bij het afhalen van uw medicatie in
onze apotheek. Wij vragen u begrip hiervoor.

Tot slot staan wij altijd open voor suggesties en horen we
het graag als u verbeterpunten heeft. Als praktijk in
ontwikkeling willen we graag hiervan leren.
Dr. van Bommel
Dr. van de Wouw
Medewerkers Huisartsenpraktijk Vessem
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Eindhoven Airport is weer volop in de actualiteit. Naar
verwachting bereikt het vliegveld eind 2019 de grens van
het aantal maximaal toegestane civiele vliegtuigbewegingen
van 43.000 per jaar. De vraag is hoe de toekomst van
Eindhoven Airport eruit gaat zien na 2019. Nu is het
moment om mee te praten over deze toekomst. Op de
website www.samenopdehoogte.nl is veel informatie te
vinden. Omwonenden wordt gevraagd om mee te praten
over de toekomst van het vliegveld, dus maak gebruik van
de mogelijkheid als u daar behoefte aan heeft. Reacties ook
graag doorsturen naar de dorpsraad zodat wij die ook
kunnen verzamelen.
Ook het melden van overlast blijft belangrijk.

Hondenpoep in de daarvoor aanwezige
vuilnisbakken

Hondenpoep leidt bij veel mensen tot irritatie, dat is ook de
reden dat er van hondenbezitters verlangd wordt om hun
hondenpoep op te ruimen. Hondenpoepzakjes mogen
weggegooid worden in de aanwezige vuilnisbakken die u in
het dorp tegenkomt, veelal bij
bankjes. Deze vuilnisbakken zijn
voorzien van een sticker. Doe uw
medebewoners een plezier en ruim
de hondenpoep op.

Herfstwandeling wederom succesvol
Op zondag 28 oktober organiseerde werkgroep Recreatie
van de Dorpsraad samen met vertegenwoordigers van
wandelgroep De Kleppers, KBO, het Gilde en
Avondwandelvierdaagse, voor de vierde keer de
herfstwandeling in Wintelre.
18
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Ondanks de zeer koude nacht, voor de allereerste
wandelaars aan de frisse kant dus, werd het weer in de loop
van de morgen steeds mooier en bleek gedurende de dag
toch nog een geweldige wandeldag te zijn geworden.
Mede hierdoor kunnen we met zijn allen terugzien op een
zeer geslaagde Herfstwandeling 2018 met 279 deelnemers.
Met steeds een groot aantal deelnemers is er een bijzonder
leuk wandelweekend ontstaan welk in zeer korte tijd zijn
plaats heeft gevonden op de Wintelrese evenementen
jaarkalender.
De wijze waarop er wordt samengewerkt door de diverse
betrokken partijen verdient ook een dankwoord.
Graag nodigen wij iedereen
weer uit om in 2019 weer de
laatste zondag van oktober te
reserveren voor een
sportieve wandeling door de
mooie natuur van Wintelre
en haar directe omgeving.

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

INFORMATIEAVOND PARKINSON
Dinsdag 13 november tussen 20:00 uur – 22:00 uur
organiseert Stichting Parkinson de Kempen een
informatieve avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50
Reusel.
De toegang is gratis.
Op deze avond zal Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige van het MMC in Veldhoven, een
presentatie geven van haar werkzaamheden voor de
parkinsonpatiënten.
Wat doet de parkinsonverpleegkundige voor haar patiënten.
Wat is de meerwaarde ervan, want de neuroloog doet toch
het eigenlijke werk? Of kan ze net iets meer bieden voor de
patiënt, en ook voor de partner of de familie.
We gaan ook in op het belang van de medicatie,
fysiotherapie en ergotherapie. En wat als dat allemaal niet
meer voldoende is, hoe wordt de patiënt dan opgevangen.
Het wordt een interessante avond. Want in de pauze zal
door Marian Smetsers van Vegro Expertisecentrum
Hulpmiddelen de Robot Rollator LEA aan u voorstellen.
Ook dat wilt u niet missen.
Zoals altijd zijn ook partners, mantelzorgers en andere
belangstellenden van harte welkom. Koffie en thee staan
voor u klaar. In verband met de organisatie van de avond
zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf
aanmeldt. Dat kan via het contactformulier op onze website
www.parkinsondekempen.nl of op
info@parkinsondekempen.nl.
Tot 13 november.

’t Blaaike nr. 22 10 nov. 2018

20

’t Blaaike nr. 22 10 nov. 2018

21

Agenda

6, 12 en 13 april
23 maart
27 maart
5 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
7 en 8 december

OKTOBER
28
31

Herfstwandeling
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

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

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
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…
DECEMBER

13 Oktober
10 November
8 December

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

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

2019
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Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur
Papier ophalen
Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur
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EETPUNT KEMPKESHOF 2018
26 oktober
30 november

21 december

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

AFVALKALENDER

13 nov.

PMD GFT-en Restafval

27 nov.

PMD GFT-afval

11 dec.

PMD GFT-afval- en Restafval
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