47e jaargang nr. 24, week 49 (8 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Weet u wat te doen bij…..
 Uitwisseling Drumband
 Jong Nederland bakt weer oliebollen
De volgende uitgave (nr. 25) verschijnt
in week 51 (22 december)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 13 dec. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 14dec. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 8 en 9 DECEMBER

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

Zondag 9.30 uur Woord en Communieviering door
diaken Johan v. Olmen

MEDEDELINGEN:

Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg
de echtgenote (jgt)
Ad v. Gerwen (jgt)
Arnold Bartholomeus (1e jgt)
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (namens buurtvereniging "
Vreemdelingenhoek ")
Toon en Maria v.d. Heijden - Schenning
Lies v. Kemenade - v. Gerwen
Janus en Josien v.d. Ven - Renders
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven
Wil Kerkhofs (namens buurtvereniging Drieslag in het
Akkerveldje)
Frans Vrijsen (jgt)

De komende twee weekenden is er op zondag een Woord
en Communieviering. We nodigen u allen uit om hierbij
aanwezig te zijn..
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

DANK AAN WINTELRE EN COOP THOLEN
NAMENS SINTERKLAAS COMITÉ
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.

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

Dankzij de Statiegeldactie van de COOP konden wij dit jaar
een erg leuk programma in elkaar zetten.
Wat werd er gedanst en gezongen door alle kinderen!

MISINTENTIES 15 en 16 DECEMBER

Namens ons en namens Sinterklaas en zijn zwarte pieten:
Hartelijk dank Wintelre en COOP Tholen voor de opbrengst
van de Statiegeldactie! En natuurlijk ook dank voor de
giften aan onze collecte.

Zondag 9.30 uur Woord en Communieviering
door diaken Jansen m.m.v. het gemengd koor
Piet v. Gerwen en Piërre Reniers (jgt)
Gerardus en Toon Beerens (namens de kinderen familie v.
Hest)
Overleden familie v.d. Bosch - v.d. Sande
Harrie Das (mnd)
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Tot volgend jaar!
Namens Sinterklaas Comité Wintelre
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

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

OLIEBOLLENFESTIJN!!
Op 31 december gaan we weer los!
Bestellingen of vragen? Vóór 29 december
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd van
afhalen. Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

MANDENVLECHTERSVERENIGING
BRABANT

KERST- EN HOBBYMARKT
De Rosdoek

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: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133
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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9 DECEMBER
optreden orkest

UNIEK
bij

Mieke Vingerhoeds

(Oirschot)
vanaf 14.00 tot ongeveer 17.30.

UITWISSELING DRUMBAND
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SINT WILLIBRORDUS

HALLO WINTELRE

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert drumband Sint
Willibrordus Wintelre onder leiding van Mari van der Putten
een uitwisseling met de slagwerkgroep van het Eindhovens
Muziekcollectief.
Het belooft een muzikaal gevarieerde en gezellige avond te
worden.
De uitwisseling start om 20:00 uur bij MFA De Rosdoek in
Wintelre. De toegang is gratis.

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, geef dit door aan Ellen Smits:
ellensmits29@gmail.com

RUILMIDDAG MEMORIESPEL WINTELRE
Op zaterdag 8 december organiseren we in de winkel een
ruilmiddag, van 14.00 uur t/m 16.00 uur, om de
ontbrekende kaartjes te vergaren van het memoriespel.
Er zijn nog een paar bewaardoosjes beschikbaar, maar
wees er snel bij, want

Zeskamp 2019 is op vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 juli 2019
Let op! Het is dan weer tijd voor de Playbackshow op
zaterdag! Wij zorgen voor de tent en het grote podium.
Zorgen jullie dan voor een ongekende, fantastische show
van wereldklasse? Top!
Jullie horen weer van ons, als het weer een bietje warmer
wordt! 
Tot dan!
Dorpszeskamp Wintelre

GEROOKTE PALING
Heerlijke vers gerookte paling.
Zaterdag 15 December breng ik ze weer thuis.
Bestellen kan tot woensdag 12 December.
Prijs 18 euro per pond.
Bel of app 0623332442.

GRATIS AF TE HALEN
24 Vierkante meter grinttegels bij:
T. Soetens van Loon
Willibrordusstraat 18
Tel. 040-2052077

op=op!
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Zeskamp. Gelukkig dit bericht dan ook alleen maar om jullie
agenda’s vast te laten pakken! En het volgende te noteren:
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. E. v.d. Sande

KitKat zitzak

Dhr. E. Beex

Lays chips 30 seconds spel

Mevr. C. van Roy

Friesche vlag Senseo latte
koffiemachine

Mevr. S. Wouters

Coop cadeaubon 25,- spel Coop
online

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 437,10
mogen uitreiken aan de Babbellaarsjes!
We zijn benieuwd naar de komende dansvoorstellingen,
waarbij ze gebruik kunnen maken van uw gulle bijdrage.
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan de Stichting Duofiets.
We bevelen deze van harte bij u aan, zodra het mooi weer
wordt, kunnen zij mooie tochtjes maken!
Wilt u uw vereniging ook aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie,
of loop even bij ons binnen.
We zoeken voor 2019 nog deelnemers!
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3D WENSKAARTEN OP DE KERSTMARKT
IN WINTELRE
a.s. Zondag 9 december, tijdens de Kerstmarkt van de
mandenvlechters in de Rosdoek, kun je bij mij de
prachtigste

Handgemaakte 3D-Wenskaarten
kopen voor diverse gelegenheden, zoals bruiloft,
verjaardag, overlijden, geboorte enz.

COOP EN WIST U DAT.….
-Er met Oud en Nieuw weer volop oliebollen en
appelbeignets verkocht worden bij de entree van onze
supermarkt!
-We Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk
kruidenbitter in een mooie kruik, perfect als
kerstgeschenk.
-U ook een gokje kan wagen bij de Oudejaarstrekking?
We verkopen volop Oudejaarsloten. Maak kans op de
jackpot of een gloednieuwe Mini!

Kom eens langs bij mijn kraam, je zult er versteld van
staan hoe groot mijn assortiment is.
Graag tot ziens op de Kerstmarkt, mocht je echter niet in de
gelegenheid zijn om die te bezoeken, dan ben je natuurlijk
ook altijd bij mij thuis welkom.

-We kentekens kunnen overschrijven/schorsen bij de
postbalie.
-De decemberkalenders niet aan te slepen zijn, vorig jaar
verkochten we ruim 500 stuks! Ze kosten 5 euro en zijn een
leuke bezigheid met de feestdagen.
Elke dag 1 vakje open maken....
-Rijpelaal ook in december ons van heerlijke verse
gerookte paling voorziet. Exclusief bij Coop.
-Er volop Decemberzegels verkrijgbaar zijn voor de
frankering van uw kerstkaarten.
-Onze supermarkt een stomerij service heeft? Als u
de kleding op dinsdag brengt, heeft u deze
donderdag weer terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw kerstoutfit na afloop te
laten reinigen!
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-We een uitgebreid assortiment met biologische en
glutenvrije producten hebben?
-U in onze groentekoeling uit maar liefst 25!
verschillende vleesvervangers kan kiezen, van tofu
tot paprika/champignonburger, de keuze is reuze!

WEET U WAT TE DOEN BIJ …?

U krijgt de basiscursus EHBO, reanimatie met AED
bediening en verbandleer (hoe u verband moet aanleggen
bij verwondingen) en koffie of thee in de pauze.
Na het behalen van uw diploma wordt u tot en met oktober
2020, automatisch gratis lid van onze vereniging. De
cursuskosten bedragen slechts € 199,- per persoon.
Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Gelieve dit zelf na te vragen bij uw
zorgverzekeraar.

Stelt u zich eens voor: U bent gezellig aan het fietsen
samen met uw partner, (klein)kinderen of vrienden. Op een
druk punt in de route haken per ongeluk de fietssturen in
elkaar en uw fietspartner komt hierbij ongelukkig ten val.
Deze klaagt over hevige pijn in het rechterbovenbeen en
kan (of durft) deze niet te bewegen.
Wat doet u? U belt 112, vraagt een ambulance en geeft een
beschrijving van wat er gebeurd is. Door samenloop van
omstandigheden duurt het even voor deze op de plaats van
het onheil is.
Weet u wat u ondertussen kunt doen?

Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om het langer geldig
te houden raden wij u aan regelmatig (ca. 5 keer per jaar)
herhalingslessen te volgen die de vereniging gratis aanbiedt
bij leden.
Als EHBO-lid wordt u verzocht ca. 2 à 3 keer per jaar samen
met andere leden van de EHBO-vereniging gedurende
ca. 4-5 uren een activiteit te bemannen zoals bij een
voetbaltoernooi of een jaarmarkt.

Er zijn nog veel scenario’s te bedenken wat er kan gebeuren
in het dagelijks leven.
EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre wil in
het voorjaar van 2019 bij voldoende deelname, een
basiscursus EHBO aanbieden inclusief reanimatie/AEDbediening, verbandleer en Eerste Hulp aan Kinderen.
Hierbij leert U hoe te handelen in bijvoorbeeld de
bovenstaande situatie. In 10 avonden (van 19.30 tot 22.00
uur) brengen wij u de kennis bij. De geplande data voor de
cursus zijn op woensdag avonden: 13, 20, 27 maart, 3, 10
en 17 april, 15, 22 en 29 mei met een afsluitend examen op
5 juni.

Opgeven kan bij via het secretariaat op
secretaris@ehbovessem.nl of digitaal via onze website
www.ehbovessem.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website of bij de
volgende personen:
- Eric Oosterbosch tel. 0497-336755,
email: voorzitter@ehbovessem.nl
- Piet Sebregts tel. 06-42412224,
email: bestuur@ehbovessem.nl
- Rian van Gestel tel. 06-11479075,
email: secretaris@ehbovessem.nl

Wat bieden wij u:
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Dus geef u snel op zodat u het beste weet te handelen als
het eropaan komt.

We verwelkomen u graag
Eric Oosterbosch
Voorzitter EHBO Vessem Knegsel en Wintelre
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Als de potjes gemaakt zijn beschilderen we ze met engobe
is gekeurde klei.
De laatste avond worden de werkstukken geglazuurd met
een transparant geglansd glazuur. Omdat dit niet zoveel tijd
in beslag neemt duurt deze avond korter.

OPENINGSTIJDEN COOP
Dinsdag 25 december
1e Kerstdag Gesloten
Woensdag 26 december
2e Kerstdag 11.00 uur t/m 17.00 uur

Het bestuur.

Maandag 31 december
8.30 uur t/m 18.00 uur

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

Dinsdag 1 januari
11.00 uur t/m 17.00 uur

2018/2019 en COOP!

Alle andere dagen gelden onze reguliere openingstijden.

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 18 december: kerstviering aanvang
18.00 uur de Rosdoek
De kerstviering is in de vorm van een kerstdiner, de buurt
van Tilly zal voor de omlijsting zorgen.
Eigen bijdrage € 12,50 dit bedrag graag overmaken op
rekening van de VvW NL89RABO0107122634.
Donderdag 3 januari Winterwandeling
Vertrek 17.00 uur bij de kerk met auto’s
We gaan de kerststallenroute lopen in Best.
We sluiten af met een kopje koffie of thee met iets lekkers.
7-14-28 januari Workshop Keramiek
Atelier de Mostheuvel van 19.00 uur tot 21.30 uur.
In een of twee avonden maakt u een aantal duimpotjes van
klei waarbij u vertrekt vanuit een bal klei.
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Als we dit stukje schrijven zijn we nog druk bezig met de
laatste inkopen voor de Kerstdagen, maar is 2018 alweer
bijna voorbij.
Een prachtig jaar waarin we een flink aantal stappen
hebben gezet ter verbetering van uw supermarkt.
We mochten 4 nieuwe medewerkers aan ons team
toevoegen, sponsorde tal van evenementen, en hebben de
statiegeldactie nog succesvoller weten te maken.
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat het steeds drukker
wordt, waardoor we uit ons jasje zijn gegroeid.
In 2019 gaan we de supermarkt dan ook fors
vergroten/verbouwen, zodat we u als klant nog meer keuze
en gemak kunnen bieden.
Wij willen u allen danken voor de trouwe klandizie dit jaar
en hopen u ook in 2019 te mogen begroeten.
Hele fijne feestdagen gewenst!
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DONDERDAG 13 DECEMBER ALZHEIMER
CAFÉ DE KEMPEN

0499-310314 en 06-12362095.

Locatie:
De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang:
19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
De invloed van dementie op je relatie
Wanneer je partner dementie krijgt verandert het leven
ingrijpend. Je partner is niet langer de persoon die je zo
vertrouwd was. Iedere dag brengt weer nieuwe uitdagingen
in je relatie. Hoe zorg je goed voor de ander en voor jezelf.
Vanavond is een ervaringsdeskundige onze gast.
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
info@welzijndekempen.nl of bellen naar 0497-514746

DONATIES VOOR DE STICHTING HARAPAN
Tijdens de benefietmiddag van de stichting Kringloopwinkel
Handmelken Best werd € 20.000,-- uitgedeeld aan 7
kleinschalige organisaties. Harapan voorzitter Jos van der
Heijden ontving een cheque van € 3.500,--. Een groot
gedeelte van deze donatie zal worden bestemd voor de
overkapping van het speelterrein bij rehabilitatiecentrum
Hidup Baru op West-Timor. Er wordt ook een gedeelte
toegevoegd aan het uniformenfonds en op Lombok worden
nog eens 3 nood-huisjes gebouwd voor de slachtoffers van
de aardbeving.
Kringloopwinkel handmelken Best is een bijzonder
actieve Kringloopwinkel voor het goede doel en is iedere
dinsdag geopend. Daarnaast ook geopend op de eerste
zaterdag van de maand tussen 10:00 en 13:00 uur.
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De winkel is gevestigd op Randweg nummer 19 in Best.
*Oud-burgemeester Anton van Aert doneerde € 2.480,--*
Op 30 augustus nam Anton van Aert tijdens een
drukbezochte receptie afscheid als burgemeester van Best.
In de uitnodiging voor de receptie was vermeld dat hij liever
geen cadeaus wilde maar een bijdrage voor de stichting
Harapan. Uit zijn afscheidstoespraak: “ Toen ik een goed
doel wilde kiezen om te ondersteunen, kon ik uit een grote
hoeveelheid van verenigingen, stichtingen en instellingen
kiezen. Ik koos voor stichting Harapan. Deze stichting doet
veel goed werk voor kwetsbare inwoners van Indonesië ”.
Onlangs werd bekend hoe hoog het bedrag van de
bijdragen is geworden. Anton van Aert overhandigde aan
Harapan een cheque van € 2.480,-- Een geweldig bedrag
dat enerzijds de sympathie voor de oud-burgemeester
uitdrukt en anderzijds de betrokkenheid met de kansarmen
in Indonesië. Harapan zal een gedeelte van de donatie
toevoegen aan het studiefonds. Uit dit fonds wordt
bijgedragen in de studiekosten van een aantal jongeren in
Indonesië. Door het bedrag uit de donatie kan Rose Maria
van het weeshuis Pius IX in Pematang Siantar Sumatra een
4-jarige universitaire opleiding accountancy volgen. Het
overige gedeelte van de donatie wordt bestemd voor de
kinderen met een beperking in het kindertehuis Maria Stella
Maris in Nangahure op Flores. Voor dit doel wordt op dit
moment door Harapan nog de traditionele speculaasactie
gehouden, o.a. op woensdag 19 december na afloop van de
kerstviering van de K.B.O. in mfa de Rosdoek.

’t Blaaike nr. 24 8 dec. 2018

17

Agenda
14
19
20
22

DECEMBER

Kerstviering Zonnebloem
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Vergadering Dorpsraad
Hollandse avond mmv Ferry de Lits
D’n Babbel
25 dec t/m 1 jan. K.O.M Kunst om molen bij Guus en Riek
Wouters, Kerkheide 4 van
11.00 u -17.00 u
29
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00 uur

MAART

2 t/m 5
23
27
29

Carnaval
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

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

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Open dag Kempkeshof
Dickens festijn

2020

20
25

JANURARI

26
30

Vlooienmarkt
Brabaretavond m.m.v. Björn v.d. Doelen
D’n Babbel
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

2
3, 9, 10
15 – 16
23
27

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

FEBRUARI
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21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

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

AFVALKALENDER
11 dec.

PMD GFT-afval- en Restafval

22 dec.

PMD GFT-afval

8 jan.

PMD GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…

8 December

Papier brengen

2019
12 januari
9 Februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
21 december
Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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