47e jaargang nr. 25, week 51 (22 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Vier Kerst op Vliegbasis Eindhoven
 Kunst om Molen
 Kerstwandeling D.E.E.S.
De volgende uitgave (nr. 1) verschijnt
in week 1 (5 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 27 dec. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 28 dec. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Harrie Snelders
Fina Schennink
Adrianus en Henrica v. Mol - Beerens
Jan Swaans
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Jos Bertens [namens buurtvereniging " De
Vreemdelingenhoek "]
Simon en Marietje Kwinten
Ouders Bartels - de Vooght, Sjaak en Sjan
Vader, moeder v.d. Bosch, Nettie, Peter, Jan en Ad
Nelis, Betje, Antoon en Els Leermakers
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel - Hessels
Wim Oosterbosch en overleden ouders Oosterbosch en v.
Dooren en familie
Bertha v.d. Ven - Tholen
Jan en Toos Kapteijns - Bartels
Sjef Snelders
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen
Familie v.d. Oever en familie v.d. Heijden
Wim v. Loon

MISINTENTIES 22 en 23 DECEMBER
Zondag 9.30 uur
Eucharistieviering voor gegaan door C. v. Lamoen.
Truus Straatman-v.d. Tol [mnd]
Nelly v. Hoof - v. Hoof [mnd]
Wil Kerkhofs [mnd]
Frans v. Gerwen
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Wim v. Loon

MISINTENTIES 24-25-26 DECEMBER
Maandag Kerstavond 21.00 uur
m.m.v. het gemengd koor
voorgegaan door T. Verschure.

Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag geen H. mis

Dinsdag 1e Kerstdag 9.30 uur
kindergezinsviering m.m.v. KIWI
voorgegaan door T. Verschure.

MISINTENTIES 29 en 30 DECEMBER

Dinsdag 1e Kerstdag 11.00 uur

Zondag 9.30 uur
m.m.v. het gemengd koor en
voorgegaan door C. v. Lamoen

Kindje wiegen m.m.v. KIWI.

Woensdag 2e Kerstdag 9.30 uur

Harrie Das [namens Biljartclub Kempkeshof]
Wim v. Loon

Woord en Communieviering m.m.v. de fanfare en voor
gegaan door diaken G. Jansen.

Maandag, woensdag en vrijdag geen H. mis
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Dinsdag 1 januari 11.00 uur
Eucharistieviering voorgegaan door T. Verschure

KERSTMIS 2018 EN NIEUWJAAR 2019
Beste parochianen,

Willem Rijnen
Donderdag 4 jan 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN

We nodigen u allen uit om deel te nemen aan de vieringen
met de Kerstdagen en met Nieuwjaar.
We wensen iedereen heel veel succes met de
voorbereidingen van Kerstmis. We denken aan de
voorgangers, kosters, koren, acolieten en lektoren, de
siergroep, en allen die achter de schermen ieder jaar weer
zorgen dat alles netjes en verzorgd verloopt.
Ook wensen we de Kerststalbouwers weer veel succes met
het opbouwen van de Kerststal en alle toebehoren
Na de vieringen en op 1e Kerstdag kunt u de Kerststal en
de versieringen bezichtigen.
In het Blaaike kunt u alle mededelingen rondom Kerst en
Nieuwjaar van de pastoor lezen.
Namens de parochie wensen we iedereen een zalig
Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019.
Op 78-jarige leeftijd is in Huize St. Joris te Oirschot onze
dorpsgenoot Wim v. Loon overleden. Voorheen woonde Wim
op de Biezenvelden.
Vanaf 1 januari 2019 zijn de weekenddiensten als volgt:
Wintelre zaterdagavond 19.00 uur
Vessem zondagochtend 9.30 uur
Knegsel zondagochtend 11.00 uur
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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De voorbereidingen voor Kerst en Nieuwjaar zijn overal
weer in volle gang. We willen er alles aan doen om het voor
iedereen zo goed en gezellig mogelijk te maken.
Het jaar 2018 ligt weer bijna achter ons en we bereiden ons
voor op het nieuwe jaar. Maar voor het zover is vieren we
eerst nog Kerstmis: de geboorte van Christus, zijn
menswording ruim tweeduizend jaar gelden.
Onze voorbereiding op het feest van Christus’ geboorte
houdt ook in ons te bezinnen, na te denken over onze
relatie met elkaar en met God. In de woorddiensten van de
eucharistievieringen in het weekeinde van 22 en 23
december willen we daar bijzonder aandacht aan schenken.
Voor deze vieringen wil ik gaarne alle parochianen van
Vessem, Wintelre en Knegsel uitnodigen om zich te
bezinnen op hun levenshouding, op hun manier van leven,
ten opzichte van God, onze Vader en Schepper, ten opzichte
van onze medemensen en ten opzichte van de vraag: hoe
staan wijzelf in het leven; hoe weten we daar zelf inhoud en
diepte aan te geven. Zo willen we ons ook innerlijk
voorbereiden op het feest van Gods menswording onder
ons, dat we met Kerstmis vieren.
Kerstmis:
Het feest van Christus ‘geboorte; het komen van Christus in
onze tijd. Maar ook, als het goed is de geboorte van
Christus in ons. Zijn manier van leven zullen we ons steeds
meer eigen moeten maken. Met Kerstmis denken we aan
dat kind in de kribbe. Een kind roept altijd vertedering op,
een kind is zo onschuldig, spontaan en onbevangen. Een
kind vraagt en geeft dikwijls alleen maar liefde en
aanhankelijkheid en heeft nog geen weet van haat en
kwaad, dat ons mensen dikwijls omringt.
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In deze tijd van het jaar proberen we ons nog meer dan
anders van de beste kant te laten zien en denken we aan de
ontvankelijkheid van een kind. Meer dan anders nodigt de
kerstviering en het kerstfeest uit tot een gevoel van vrede,
geluk en verbondenheid met elkaar. Daarom is het nog
meer dan anders jammer dat mensen zich juist in deze
dagen alleen en eenzaam voelen. Laten we proberen daar
samen wat aan te doen. Graag wens ik u allen, mede
namens de contactgroepen van de verschillende
geloofsgemeenschappen een vredig en zalig kerstfeest toe
en een prettige jaarwisseling en vrede en alle goeds in 2019
Vieringen
Gaarne wijs ik u op de tijden van de Eucharistievieringen
met de kerstdagen en met oud- en nieuwjaar. Vanwege het
feit dat emeritus pastoor W. v. Bergen bereid is met
kerstmis voor te gaan in twee vieringen zijn er in de
parochiekerken van Knegsel, Vessem en Wintelre zowel op
kerstavond als op eerste en tweede kerstdag een
eucharistieviering of een woord- en communieviering.
Rekening houdend met de wensen van dirigent, organisten
en degenen die in deze vieringen voorgaan zijn de tijden
van de vieringen als volgt.
Knegsel
Zaterdag 22 december 19.00 uur:
Eucharistieviering, voorganger pastoor A. Verschure
Wintelre
Zondag 23 december 9.30 uur:
Eucharistieviering, voorganger pastoor C. v. Lamoen
Vessem
Zondag 23 december 11.00 uur:
Eucharistieviering voorganger A. Verschure

25 december: eerste kerstdag 11.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. vocaal ensemble “Florence”.
Voorganger: pastoor W. v. Bergen
26 december: tweede kerstdag 9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Jeugdorkest.
Voorganger: pastoor A. Verschure
Vessem: Kerstmis
24 december: kerstavond 19.00 uur:
Plechtige nachtmis m.m.v. Par. gemengd koor.
Voorganger: pastoor A. Verschure
25 december eerste kerstdag 11.00 uur:
Gezinsviering m.m.v. Con Brio en werkgroep
gezinsvieringen.
Voorganger: pastoor A. Verschure
26 december: tweede kerstdag 11,00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.
Voorganger pastoor A. Verschure
Wintelre: Kerstmis
24 december: kerstavond 21.00 uur:
Plechtige nachtmis m.m.v. par. gemengd koor.
Voorganger: pastoor A. Verschure

In al deze vieringen staat de woorddienst in het teken van
een boeteviering.
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25 december eerste kerstdag 9.30 uur:
Gezinsviering m.m.v. KIWI en werkgroep gezinsvieringen.
Voorganger: pastoor A. Verschure
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26 december tweede kerstdag 9.30 uur:
Woord en communiedienst m.m.v. fanfare.
Voorganger: diaken Gust Jansen
Oud en Nieuwjaar.
Knegsel 31 december 19.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor.
Voorganger: pastoor Verschure
Vessem 31 december 17.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Wintelre 1 januari 2019 Nieuwjaar 11.00 uur:
Eucharistieviering
Na de eucharistievieringen van oudjaar en nieuwjaar is er
de gelegenheid om elkaar en ondergetekende de beste
wensen te doen toekomen voor het nieuwe jaar.
Voor degenen die dat wensen is er ook de gelegenheid
elkaar en mij een gelukkig en zalig nieuwjaar toe te wensen
in de pastorie te Knegsel, Steenselseweg 4 op
nieuwjaarsdag van 12.15 –13.30 uur
Tijden van de vieringen in de verschillende kerken vanaf
januari 2019
Zaterdag
Zondag
Zondag

19.00 uur Wintelre
9.30 uur Vessem
11.00 uur Knegsel

Het is de bedoeling dat we ons zoveel mogelijk houden aan
deze tijden. Alleen bij hoge uitzonderingen, zoals bv. eerste
communie- vieringen en jubilea kan daarvan afgeweken
worden, maar daar wordt U tijdig van op de hoogte gesteld.

Dank.
Graag wil ik u allen, parochianen, leden van de
verschillende koren, organisten, dirigenten, kosters,
lectoren, acolieten en misdienaars, en alle anderen die hun
steentje bijgedragen hebben om heel het parochiegebeuren
goed te laten verlopen heel hartelijk danken voor uw inzet
in het afgelopen jaar. En ook u, parochianen en anderen,
wil ik ook gaarne danken voor uw trouwe deelname aan de
verschillende vieringen. Natuurlijk wil ik ook gaarne alle
emeriti- priesters bedanken voor hun welwillende hulp in
het afgelopen jaar en speciaal emeritus pastoor Piet Vissers
voor allen wat hij voor de bewoners van Groenendaal en de
aanleunwoningen doet.
Graag wil ik u allen ook heel hartelijke danken voor uw
financiële bijdragen voor de kerk en de parochie. Samen
zijn we verantwoordelijk voor het hele kerk- en
parochiegebeuren. U mag voor zover mijn leeftijd en
gezondheid het toelaten op mij rekenen tot eind juni
Mogen wij ook op u rekenen?
Zieken:
Mochten er zieken in de parochie zijn die niet als zodanig bij
mij bekend zijn en graag rond Kerstsmis of Nieuwjaar de H.
Communie thuis ontvangen, dan wil ik dat gaarne van U
vernemen. Ik kom vooraf nog wel afspreken wanneer ik dat
zal doen. Laat gerust even iets weten. U kunt daarvoor de
pastorie bellen: tel. 0402051575
Afwezig:
Van 7 t/m 11 januari 2019 ben ik afwezig.
Voor noodgevallen kunt U de pastorie van Eersel bellen:
tel. 0497-512235
Met vriendelijke groeten,
Pastoor A.J. Verschure
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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
De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521
De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten
kunnen zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.

OLIEBOLLENFESTIJN!!
Op 31 december gaan we weer los!
Wij, Jong Nederland verkopen dan verse oliebollen bij het jeugdhuis
aan het schoolplein (Bremveld 10)
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom om deze
heerlijke bollen te komen halen in onze sfeervolle kraam!
Bestellingen of vragen? Vóór 29 december
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd van
afhalen.
Bestellingen krijgen voorrang en stellen wij erg op prijs maar ook
zonder bestelling bent u meer dan welkom. Onze Oliebollen zijn €
0,80 per stuk en 10 stuks voor € 7,50.
Kom allemaal oliebollen halen, wij ontvangen u graag met glühwein
of een warme chocomel!
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

ERE-KLEPBROEK 2019
Nagenoeg elk jaar wordt op de tonpratensavonden de EreKlepbroek uitgereikt aan hem of haar die zich op bijzondere
wijze binnen onze gemeenschap etaleert. Mocht U iemand
weten die zich bijvoorbeeld al jaren onverzettelijk inzet
binnen een vereniging of club of zich onderscheidt door
bijzondere verdiensten binnen of buiten onze gemeenschap,
dan kunt U deze persoon aandragen door een brief te
deponeren in de brievenbus van MFA "De Rosdoek" met
daarin de naam en de reden van zijn/haar nominatie.
Gaarne op de enveloppe te vermelden: K.O.K. Ereklepbroek 2019.
Hartelijk dank!
K.O.K. Wintelre

Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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LEDEN VAN DE VVW

TONPRATEN 2019

Donderdag 3 januari Winterwandeling

Konden wij in een eerdere editie de data van deze
traditionele Wensterselse kletsavonden bekend
maken, namelijk 15 en 16 Februari 2019, nu kunnen wij
ook de datum van de voorverkoop prijsgeven, namelijk
4 Februari van 19.00u. tot 20.00u. in MFA "De Rosdoek".
Kaarten kosten € 9,00 en maximaal 10 kaarten per
persoon.
De artiesten die deze avond ten tonele verschijnen houden
we nog even geheim, maar zullen zeker op kort termijn
bekend gemaakt worden.
Om alvast een tip van de sluier te geven; we hebben zowel
oude als nieuwe gezichten kunnen contracteren, die
individueel of als duo of als gezelschap hun act of buut voor
U zullen opvoeren.
Het is een mooi gemêleerd gezelschap en het beloven weer
een tweetal ludieke avonden te worden.
Dus noteer 15 en 16 Februari 2019 maar alvast in Uw
agenda en zorg dat U er op tijd bij bent bij de voorverkoop
op 4 Februari 2019 want op = op!

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. Als de potjes
gemaakt zijn beschilderen we ze met engobe is gekeurde
klei.
De laatste avond worden de werkstukken geglazuurd met
een transparante glanzende glazuur. Omdat dit niet zoveel
tijd in beslag neemt duurt deze avond korter.
Het bestuur. Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com

K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten

COLLECTE MS FONDS
Namens het MS-fonds wil ik iedereen bedanken voor de
mooie opbrengst van € 632,16 tijdens de collecteweek.
Volgend jaar gaat de MS-fonds verder in een nieuw jasje,
namelijk de goede doelen week.
Groet coördinator
Daniëlle ten Boske
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KINDJE WIEGEN
Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, is er om 11.00u
in de St Willibrorduskerk in Wintelre een korte bijeenkomst
voor peuters en kleuters: Kindje wiegen.
Het kerstverhaal wordt voorgelezen en het kinderkoor zingt
mooie kerstliedjes. Alle kinderen met hun ouders en opa's
en oma's en alle andere belangstellenden zijn van harte
welkom.
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ZONNEBLOEM
HOUDOE 2018, HALLO 2019!
Het jaar is weer bijna ten einde. We kijken terug op een
jaar, waarin we iedere maand weer leuke activiteiten
hebben kunnen organiseren voor onze gasten.
Als onze gasten na afloop tevreden en met een glimlach op
hun gezicht naar huis gaan, dan zijn wij ook blij en geeft
ons dat ook een goed gevoel.
Om u een beetje bij te praten m.b.t. onze afgelopen
activiteiten zijn wij in november met een grote groep
gasten gaan dineren bij Restaurant d’n Hut. We hebben
heerlijk gegeten, waarvoor onze dank aan Restaurant d’n
Hut!
Ook zijn we naar Vessem geweest, om samen met gasten
van ZB Vessem te genieten van Gerard van Kol, een zanger
die deze middag met gezellige liedjes opluisterde.
In oktober hebben we een High Tea gehad bij kamphuis
d’n Hop, verzorgd door onze eigen vrijwilligers. Gijs en
Monique, bedankt dat we weer bij jullie terecht konden!
In september hebben we stilgestaan bij de Nationale
Ziekendag, waar we hebben genoten van een film van “de
zuster”. Piet, bedankt voor het vertonen van de film.
Deze maand hebben we de kerstviering, met een heerlijk
kerstdiner. Dit wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers
van onze Zonnebloem en door vrijwilligers die maandelijks
koken voor mensen die op Kempkeshof komen eten. Alvast
bedankt voor jullie inzet.
De gezellige kerstmuziek wordt verzorgd door Ad Hoeks
met 2 vrienden.
Het nieuwe jaar beginnen we op woensdag 2 januari met
een nieuwjaarsreceptie.

Dit alles kunnen we doen omdat u Zonnebloem Wintelre een
warm hart toedraagt, ook de verenigingen die hun locatie
ter beschikking stellen. En iedereen die op wat voor manier
dan ook bijdraagt. We zijn hier erg blij mee!
We willen u allen dan ook een hele fijne Kerst wensen en
een goed nieuwjaar!
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Zonnebloem Wintelre.

BESTE VRIJWILLIGERS VAN ONZE KERK
IN WINTELRÉ
Jullie zijn gewend om rekeningen die betaald moeten
worden door het kerkbestuur of andere administratie in te
leveren bij André Smetsers. Hij zorgt dan dat deze op de
juiste wijze naar Eersel gaan.
Per 01-01-2019 stopt André met deze werkzaamheden als
plaatselijke penningmeester. Heeft u iets wat in Eersel bij
het secretariaat moet zijn dan kan u dat zelf opsturen als er
bonnetjes of zo bij moeten en anders mag u het via de mail
doen.
Parochiecentrum Eersel
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel
0497-512235 bereikbaar elke maandag tot en met
donderdagochtend
Secretariële ondersteuning
m.timmermans@parochieeersel.nl
Graag willen we André Smetsers bedanken voor al zijn werk
en inzet voor de parochie.
Namens de contactgroep rondom de toren
Uw contactpersoon, Riny Reniers
rondomtoren@parochieeersel.nl
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BEGELEIDING GEZOCHT

WIJZIGING OPENSTELLING
RABOBANKKANTOOR ZANDOERLESEWEG

Wij zijn Ruud en Marjolijn Delaey. Onlangs, met onze
5-jarige dochter, Margot, in Wintelre komen wonen.
Margot gaat in Veldhoven naar het speciaal onderwijs en we
vinden het belangrijk dat ze de mogelijkheid krijgt om ook
binnen Wintelre andere kinderen te leren kennen. Daarom
gaat ze iedere dinsdag en donderdag naar de naschoolse
opvang bij Nummereen in Wintelre.
Ze wordt ‘s middags gebracht met taxivervoer maar helaas
kunnen zij, vanwege de veiligheid van de andere kinderen
in de taxi, haar niet bij Nummereen naar binnen brengen.
Zij mogen maar tot voor de deur (MFA de Rosdoek) rijden.
Ook voor de opvang is het niet mogelijk om haar van de
taxi op te halen.
Hiervoor vragen we uw hulp.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons en onze dochter zou
kunnen helpen om haar op dinsdag en donderdag, rond
15.30 uur, op te vangen op de plaats waar de taxi haar
afzet (MFA de Rosdoek op de Kerkstraat 10) en haar
vervolgens te brengen naar Nummereen (Kerkstraat 10a).
Dit kunnen meerdere personen zijn, zodat de
afhaalmomenten verdeeld kunnen worden.
Mocht u ons willen helpen, tips of vragen hebben. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op de hieronder opgegeven
nummers.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken en wie weet tot
ziens.
Groeten,

Door toenemend gebruik van internetbankieren, mobiel
bankieren, telefoon en e-mail is het bezoek aan het kantoor
in Oerle de afgelopen jaren sterk afgenomen.
Dit heeft tot gevolg dat de openstelling van dit kantoor
m.i.v. 1 januari 2019 wordt aangepast.
Wat betekent dit voor u?
Heeft u vragen over uw dagelijkse bankzaken? Dan bent u
van harte welkom op kantoor De Meent in het Citycentrum
te Veldhoven. Door van tevoren een afspraak te maken,
blijft een bezoek aan het kantoor in Oerle mogelijk. Geld
opnemen blijft zowel in Oerle als in Wintelre 24 uur per dag
mogelijk. Daarnaast kunnen veel bankzaken zelf geregeld
worden via rabobank.nl/klantenservice, via
Rabo Internetbankieren, met de Rabo Bankieren App,
per mail of telefonisch.
Openingstijden per 1 januari 2019
Kantoor Zandoerleseweg 10, Veldhoven
Maandag t/m vrijdag: op afspraak
Kantoor Meent 2, Veldhoven
Maandag: 12.00 – 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur
Kijk voor de openingstijden van onze overige kantoren op:
rabobank.nl/eindhoven-veldhoven.

Ruud, Marjolijn en Margot
(Ruud 06-30573395 Marjolijn 06-22798641)
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KOM! TUSSEN 25 DECEMBER 2018 EN 1
JANUARI 2019 NAAR HET BUITENGEBIED
VAN WINTELRE EN OERLE EN LAAT JE
VERRASSEN DOOR DE PRACHTIGE
NATUUR EN INNOVERENDE
KUNSTWERKEN.
Gecombineerd met een bezoek aan drie locaties, twee
ateliers en een kunst in ’t veld locatie, kunt u een wandeling
maken van 3 tot 8 km lang. De wandeling gaat door
akkerland, over schouwpaden en langs bosranden, je kunt
eventueel je eigen route uitstippelen. Trek wel stevige
wandelschoenen aan, want je loopt soms over drassige
zandwegen.
Atelier Hoogeind Keramiek, Hoogeind 24, Oerle
(Veldhoven)
In het landelijk gelegen Oerle (Veldhoven) vindt U achter
een oude boerderij Atelier Hoogeind Keramiek van Jeske
Snoeren.
Het keramisch werk van Jeske kenmerkt zich door een
eclectisch gebruik van materialen. Afwisselend abstract,
figuratief of conceptueel. De werken lijken toevallige
vondsten, maar wie ze beter bekijkt, ziet dat titel en werk
een geheel vormen.
www.hoogeindkeramiek.nl
Gastkunstenaar Theo van de Goor
Theo maakt tekeningen, schilderijen, etsen (etsenboeken)
en kleine beschilderde objecten. Zijn werk is vaak verhalend
en met nadruk figuratief.
www.theovandegoor.nl
’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018
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Gastkunstenaar Adria Ceelen
Het werk van Adria, in de vorm van 3D werken, is ironisch
verhalend, associatief en gelaagd. Het heeft raakvlakken
met de hedendaagse beeldcultuur.
www.adriaceelen2.nl
Atelier Le vent des forêts Kerkheide 4, 5513 ND
Wintelre.
In dit atelier, midden in de natuur, omgeven door bossen,
werken Guus en Riek Wouters, veel van hun werken zijn
dan ook geïnspireerd op de natuur met haar onuitputtelijke
schoonheid.
Guus maakt sculpturen van hout of soms van steen,
mogelijk gecombineerd met andere materialen. Naast de
natuur is ook de geschiedenis vaak thema van zijn werk.
Riek heeft een grote voorkeur om met olieverf op doek te
schilderen. De onderwerpen komen vaak spontaan uit
dagelijkse gebeurtenissen. Soms figuratief en uitbundig
weergegeven, dan weer abstract en ingetogen.
Gastexposant Pierre van Amelsvoort.
Pierre werkt als beeldend kunstenaar voornamelijk in hout.
Dat kunnen balken of boomstroken zijn waarin figuraties in
abstracte vormen worden omgezet.
De sculpturen van Pierre staan opgesteld in het veld, langs
de wandelroute.
KOM! Kunst Om Molen is open van 25 december 2018 t/m
1 januari 2019. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur. Bij
alle locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar, of te
downloaden via www.oerle.info. Alle locaties zijn ook prima
met de auto of fiets bereikbaar. Entree gratis!
’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018
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TERUGBLIK KEMPKESHOF TOERNOOI
2018
Het was wederom een leuk en gezellig toernooi zonder
problemen.
Gedurende het toernooi waren er 29 deelnemers die zich
probeerden te kwalificeren voor de finale.
De uitslag van de finale was als volgt:
1e Frans Beerens
64,2
2e Cees van Aaken
63,5
3e Koos van Loon
63
4e Ab Coomans
60,9
5e Jan Tenbult
60,6
6e Jack Nouwens
58,6
7e Kees Willems
54,7
Proficiat aan alle spelers, wij hopen dat iedereen een leuk
en gezellig toernooi heeft gehad.
Graag zien wij jullie volgend jaar allemaal weer.
BC Kempkeshof.

HET WITTE SCHAAPJE VAN NATAN
Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, is er om 9.30u
in de St Willibrorduskerk in Wintelre een kindergezinsviering. Deze viering is voor alle parochianen, maar
natuurlijk speciaal voor alle kinderen en hun ouders en
opa's en oma's. Tijdens deze viering kijken en luisteren we
naar het verhaal van het witte schaapje van Natan.
Het kinderkoor zingt mooie liedjes. Kom dus allemaal kijken
en luisteren.

’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018

20
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MUZIKALE MIDDAG
HOEVE DE NACHTEGAAL

GESPREKSAVONDEN VOORJAAR 2019

Op zondagmiddag 17 maart organiseert
Hoeve de Nachtegaal een gezellige, muzikale middag in
samenwerking met het zangtrio Hanneke Lunenburg, Mieke
Klessens en Sylke van Hest.
Vanaf half 2 tot ongeveer 4 uur ’s middags zullen zij een
verscheidenheid aan liedjes laten horen en is iedereen, van
jong tot oud, welkom om hier onder het genot van een
hapje en een drankje van te komen genieten.
De entree bedraagt 5 euro en daarbij zitten kleine hapjes
gedurende de middag inbegrepen. De overige consumpties
zijn voor eigen rekening.
We willen met deze middag niet alleen iedereen een leuke
tijd bezorgen maar ook een goed doel steunen.
Sylke van Hest gaat in juni 2019 samen met 5 andere
mensen met een beperking deelnemen aan de
Handbikebattle in Oostenrijk, waarbij op alleen armkracht
een berg wordt beklommen en maar liefst 1000
hoogtemeters overwonnen.
De entree zal daarom naar het team van handbikers gaan
waar Sylke ook bij hoort en die hopelijk in juni een
prachtige prestatie neer gaan zetten. (Voor meer
informatie: www.handbikebattle.com of de pagina van de
Libra Bikers op Facebook)
Dus heb je zin in een middag met muziek, gezelligheid, eten
en drinken, en daarbij ook nog een goed doel steunen, geef
je dan snel op! Graag vooraf even laten weten als je er
graag bij wilt zijn via

Gespreksavond 1: 28 maart 2019.
Als uitgangspunt nemen we een filmfragment uit de film
“De Brug”. De Brug is een indringende film die het
Paasverhaal op een bijzondere manier illustreert, als een
vader en zijn zoon er alles voor over hebben een
treinongeluk te voorkomen. De honderden treinpassagiers
zijn zich er niet eens van bewust dat ze afsnellen op een
openstaande brug, met alle gevolgen van dien.
Gespreksavond 2: 25 april 2019.
Samengevat: Praten over godsbeelden
Gespreksavond 3: 30 mei 2019.
Samengevat: Praten over uitspraken van Paus Franciscus.
(In het volgende Blaaike meer informatie over avond twee
en drie)
Pastoor Van Lamoen leidt deze avonden en nodigt u allen
van harte uit. De avonden beginnen om 20.00 uur en
eindigen om 22.00 uur. Ze vinden plaats in het
parochiecentrum in Wintelre.
In verband met de voorbereidingen willen we graag
weten met hoevelen we zijn, daarom een vriendelijk
verzoek om je aan te melden vóór maandag 7 januari
2019 bij onderstaande personen.
Namens de contactgroep Rond de toren van Wintelre.
Riny Reniers/ Sjef Hems.

info@hoevedenachtegaal.nl.
’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018

In een van de vorige Blaaikes hebben wij al aangekondigd
dat er in het voorjaar 2019 in Wintelre 3 geloofsgesprekavonden georganiseerd gaan worden. Door met
elkaar in gesprek te gaan over geloofsvragen kunnen we
van elkaar leren en elkaar inspireren. Het thema van deze
drie avonden is “leven uit één stuk”.
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HEEMKUNDEVERENIGING DE HOOGE
DORPEN WENST U
EEN VOORSPOEDIG 2019
Wij kijken met voldoening terug op 2018.
Onze lezingen zijn in het afgelopen jaar wederom goed
bezocht, we hebben verschillende inwoners hierbij mogen
begroeten. Ook op onze andere activiteiten, zoals excursie
naar Deurne, de fietstocht en (archeologische) wandeling
kijken we met genoegen terug. Vaak gingen deze
activiteiten met goed weer vergezeld (wat wil je ook met
zo'n zomer), maar bovenal zijn het uitstapjes waarin onze
leden verbinding met elkaar zoeken.
En natuurlijk de onthulling van het Lancaster monument
op het Meerven in Vessem.
We willen alle personen en verenigingen bedanken voor hun
medewerking en aanwezigheid bij de voorbereiding en
onthulling van het monument. Dankzij hun medewerking
hebben we dit kunnen realiseren in amper 100 dagen tijd.
We zijn dan ook erg trots op het behaalde resultaat. En
weten dat we de piloot Ernest Holmes - de laatste van de
drie overlevenden van de crash - en zijn familieleden een
uitzonderlijk mooie dag hebben kunnen aanbieden. Een
speciaal bedankje aan de leden van de fanfare en het gilde
welke deze dag mede hebben opgeluisterd.
Eeuwenlang hebben alle mensen die leefden en leven in
onze dorpen de geschiedenis gemaakt. Wij als
heemkundevereniging proberen om deze geschiedenis vast
te leggen en onder uw aandacht te brengen. Dit alles in
archeologie, genealogie, kadastraal en verenigingsverleden,
alsmede het wel en wee van onze inwoners.
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Eigenlijk bent u allen en uw voorouders deel van onze
vereniging en door het wonen werken en samenleven in
onze gemeenschap datgene wat onze vereniging interessant
maakt en onze dorpen tot een prachtige plek om te leven.
Bent u hierin ook geïnteresseerd, kijk dan eens op onze
website http://heemkundevereniging.nl/ (en schrijf je in
als lid).

Mooie Kerstdagen en een voorspoedig en
gezond 2019.
Heemkundevereniging De Hooge Dorpen

NIEUWS TV DE
MEPPERS
Algemene leden vergadering
Op maandag 28 Januari om 20.00 uur wordt de algemene
ledenvergadering gehouden in het gemeenschapshuis De
Rosdoek. We hopen op een grote opkomst.

Lid worden van TV de Meppers
Als je lid wilt worden van onze club geef je dan op via
mailadres: demeppers@hotmail.com. De contributie voor
2019 bedraagt:
 senioren
€ 85.00
 junioren 13 t/m 16 jaar
€ 40,00
 junioren t/m 12 jaar
€ 30.00
 zomerlidmaatschap senioren € 35,00
 zomerlidmaatschap jeugd
€ 15,00
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Tennistraining bij TV de Meppers
Volgend jaar willen we alle leden van de tennisclub de
mogelijkheid bieden om tennistraining te volgen. De
tennistrainingen zijn opgedeeld in drie rondes. Ronde 1 start in
de week van 14 januari, ronde twee start half april en de
laatste ronde na de zomervakantie.
De trainingen worden verzorgd door Julia van Ham. Julia is
beschikbaar op maandag- en woensdag avond. De training
bestaat uit 10 lessen van 1 uur. De kosten bedragen € 32 per
les uur. Als de groep uit 4 persoenen bestaat betaal je dus € 8
per persoon per les. Je kunt je opgeven met 4,6 of 8 personen.
Geef je je alleen of met minder dan vier personen op dan
delen wij de groepen in naar speelsterkte.
Julia geeft de training ook bij TV Vessem. Als de groepen niet
compleet zijn is het dus mogelijk om groepen uit Wintelre en
Vessem samen te voegen. Uiteraard houden we rekening met
de speelsterkte.
Aanmelden : geef je naam , huisadres, e-mail adres , tijdstip
(graag meerdere opties) en met wie je de training wilt volgen
door via demeppers@hotmail.com . Inschrijven voor ronde 1
kan tot 26 december. Voor ronde 2 en 3 volgt t.z.t. nader
bericht.

Wintertoss bij TV de Meppers
We willen de winter niet ongemerkt voorbij laten gaan en
daarom organiseren wij een Wintertoss
Vrijdag 25 januari vanaf 19.30 uur. Opgeven tot 22 januari
Vrijdag 22 februari vanaf 19.30 uur. Opgeven tot 19 februari
We spelen dan heren en dames dubbel/ mix en/ of heren en
dames enkel. Dit hangt af van de deelname. Op geven via
mailadres: demeppers@hotmail.com.
Vermeldt ook even de data dat je mee doet.
Groeten het bestuur
TV de Meppers
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AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
*uw peuter creatief bezig kan zijn?
*uw peuter contact heeft met andere kinderen?
*uw peuter een activiteit met u samen doet?
Vindt u het prettig als
*u kennismaakt met spelactiviteiten voor peuters?
*u handvatten krijgt aangeboden voor spelactiviteiten
voor uw peuter?

KOM DAN NAAR ONZE PEUTERACTIVITEIT
op vrijdag 18 januari van 9.00-10.00 uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze vrijdag een
peuteractiviteit. Deze activiteit wordt begeleid door Maartje
Vervoort, leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “ de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen dan ook terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene komt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 10 januari a.s. een
mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl
We hopen veel peuters en ouders te mogen begroeten!
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Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2019/ 2020,
kunnen aangemeld worden voor deelname aan het
peuterprogramma. Het is belangrijk dat uw kind wordt
aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij
achttien maanden oud is.

INLOOP- EN INSCHRIJFMIDDAG
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM
NUMMEREEN KINDEROPVANG WINTELRE
DONDERDAG 17 JANUARI VAN 15.00
TOT 16.30 UUR
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School.
Daarom wordt er door de school en partner Nummereen
Kinderopvang gezamenlijk een moment georganiseerd
waarop alle ouders en kinderen welkom zijn. Tijdens dit
moment kunt u sfeer proeven, informatie krijgen over de
school, het peuterprogramma (voorheen
peuterspeelzaalwerk) en de kinderopvang. Ook kunt u uw
kind direct inschrijven.
Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt
aangeboden dan alleen onderwijs. Een Brede School is een
samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn
in de sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In
Wintelre participeert naast de Disselboom ook Nummereen
Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt het
peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en
buitenschoolse opvang en regelt samen met de basisschool
het overblijven op school.
’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018
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Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot
4 jaar. Het heeft als doel peuters door middel van ‘spelend
leren’ voor te bereiden op de basisschool. Dit gebeurt
wekelijks in 5,5 uur, verdeeld over twee dagdelen op
woensdag- en vrijdagochtend.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op
de website van Nummereen: www.nummereen.com
Basisschool
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar wordt,
bent u deze middag van harte welkom om uw kind aan te
melden, als u dat nog niet gedaan heeft. De leerkracht van
groep 1-2 en de directie zijn aanwezig om u en uw kind te
ontvangen, informatie te geven over de basisschool, vragen
te beantwoorden en u de school te laten zien.
Inschrijfformulieren voor de basisschool kunt u verkrijgen in
groep 1-2.
Om uw kind in te schrijven is het nodig dat u een officieel
document (ID-kaart, paspoort van uw kind, geboortebewijs
van de gemeente of afschrift van de persoonslijst van de
gemeente) meebrengt waarop zijn of haar
burgerservicenummer staat vermeld.
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt eind maart de
formatieplanning gemaakt en deze wordt gebaseerd op de
daadwerkelijk ingeschreven kleuters.
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Mocht u deze middag verhinderd zijn, dan kunt u altijd een
afspraak maken voor een andere datum of u kunt het
aanmeldingsformulier afhalen bij de school. Enkele weken
voordat uw kind naar school komt, krijgt u een uitnodiging
om kennis te komen maken. Heeft u nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205
15 80.
Dagopvang en buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang biedt naast het
peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse
opvang (bso) aan in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten
in gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is voor
kinderen van nul tot vier jaar. Bij de buitenschoolse opvang
zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na
schooltijd. De dagopvang en de Clup (bso) zijn op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
geopend tot 18.30 uur.
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door.
Wilt u graag een vrijblijvende kostenberekening of een
kennismakingsgesprek?
Neem gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of
info@nummereen.com.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school
www.bsdedisselboom.nl .
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.
Indien u uw kind tijdens de inloopmiddag wilt inschrijven
voor school, denkt u dan aan het document met zijn/haar
burgerservicenummer.
Graag tot donderdag 17 januari.

Al tientallen jaren organiseert
voetbalvereniging DEES met
ondersteuning van Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre
en korfbalvereniging Winty een
tweetal sportieve
kerstwandelingen met vertrek en
aankomst op sportpark “De
Meren”.
De kerstwandelingen die worden uitgezet door Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre lenen zich uitstekend om
met het hele gezin en naaste familieleden deel te nemen.
De deelnemers kunnen dit jaar wederom kiezen uit een
korte afstand (voor het hele gezin en de naaste familie) ) of
een langere wandeling voor de meer geoefende wandelaars.
Evenals voorafgaande jaren is deelname aan de
kerstwandeling voor iedereen gratis. Geen inschrijfgeld,
maar wel warme chocomel onderweg en na afloop een
warm ontvangst in de kantine van de v.v. DEES waar u een
kop soep of glühwein krijgt aangeboden. De Kerstman zal u
op tweede kerstdag vanuit zijn tijdelijk onderkomen weer
van harte begroeten.
Zorg dat je er bij bent op tweede Kerstdag en kom met z’n
allen gerust naar het sfeervolle sportpark “De Meren” voor
een leuke wandeling en gezellige babbel. Door Eendracht en
samenspel maken we er samen een sportieve dag van.
Vertrek vanuit de kantine mogelijk vanaf 11.00 uur tot
14.00 uur.
Prettige Feestdagen en tot ziens op sportpark “De Meren”.

Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Nummereen en team basisschool de
Disselboom
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De kerstviering op maandagavond 24 december op
vliegbasis Eindhoven wordt verzorgd door aalmoezenier
Erik van Rosmalen.

OPZOEK NAAR EEN BIJBAANTJE?
Bij de kantine van vv DEES/ kv Winty zijn we op zoek naar
iemand die ons bar-team komt versterken.
Je bent minimaal 16 jaar oud
Je bent 2/3 zaterdagen in de maand beschikbaar
Je bent 1/2 zondagen in de maand beschikbaar

De deuren van de passagiersterminal openen om 19.00 uur.
De viering vangt aan om 20.00 uur. Toegang is vrij en
iedereen is van harte welkom. Let op, op vliegbasis
Eindhoven dient u te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
te kunnen tonen. Na afloop is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers.
Aanmelden Ga naar
http://web2print.opmeerbv.nl/kerstvliegbasis Vul hier uw
gegevens in en klik op ‘aanmelden kerstviering’.
Aanmelden kan uiterlijk t/m maandag 24 december, 12:00
uur.

Heb je interesse en/of wil je meer informatie?
App of bel dan even naar Marlie van Esch
0681195177

VIER KERST OP VLIEGBASIS EINDHOVEN
Traditiegetrouw opent militaire vliegbasis Eindhoven op 24
december de deuren van de passagiersterminal voor de
jaarlijkse kerstnachtviering voor omwonenden. Het Strijps
Kamerkoor uit Eindhoven, onder leiding van Wilko
Brouwers, zorgt voor de vocale ondersteuning. Het
gelegenheidsorkest, onder leiding van Tristan de Groot,
zorgt voor de muzikale ondersteuning.
De openbare kerstviering wordt u aangeboden door de
Commandant Vliegbasis Eindhoven, kolonel Harold
Boekholt.
De uitvoering ligt in handen van de Dienst Geestelijke
Verzorging van Defensie (DGV).
Het aanbieden van bezinningsdiensten en kerkelijke
vieringen vormt één van de vele activiteiten van de DGV.
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AFVALKALENDER

22 dec.

PMD GFT-afval

8 jan

PMD GFT-afval- en Restafval

22 jan

PMD GFT-afval

’t Blaaike nr. 25 22 dec 2018

33

Agenda
DECEMBER
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
17
23
27
29

Carnaval
Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

5 april
6, 12 en 13 april
19 mei
14-15 en 16 juni
22 juni
25 t/m 28 juni
19, 20 en 21 juli
25 augustus
17 november
`
7 en 8 december

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Eerste Communie
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn

22

JANURARI
20
25
26
30

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

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

2
3, 9, 10
15 – 16
23
27

FEBRUARI

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

Presentatieviering vormelingen
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
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OUD PAPIER HIER…
8 December
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 brengen
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 2019
25
26
26
25

januari
april
juli
oktober

22
31
30
29

februari
mei
augustus
november

29
28
27
20

maart
juni
september
december

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