48e jaargang nr. 2, week 3 (19 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Tonproaten 2019
 Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
 Kom kijken naar de “IJsprinses”
De volgende uitgave (nr. 3) verschijnt
in week 5 (2 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 24 jan. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 25 jan. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN

MISINTENTIES 19 en 20 JANUARI
Zaterdag 19.00 uur
Voorganger diaken J. v. Olmen (gemengd koor)
Sjef v.d. Ven (jgt)
Bets v. Ham - v. Summeren (namens K.B.O. Wintelre)
Wim v. Loon (namens Gilde van O.L.V. en H. Willibrordus)
Harrie Das (mnd)
Arnold v. Ham en zoon Frans v. Ham
Adrianus v. Mol (verjaardag)
Vader en moeder v.d. Bosch en Nettie, Peter, Jan en Ad
Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis i.v.m.
afwezigheid van de pastoor

MISINTENTIES 26 en 27 JANUARI

Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)
Jan en Marie v. Hest - v.
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven (verjaardag)
Adriana v. d. Sande - v. Loon (verjaardag)
Jan v. Gestel (jgt)

VLOOIENMARKT FANFARE/DRUMBAND
Op zondag 20 januari houden we in het gemeenschapshuis
onze jaarlijkse vlooienmarkt. Nagenoeg het gehele
gemeenschapshuis zal worden gebruikt om waar uit te
stallen. In de beide zalen vindt men een heel groot
assortiment aan artikelen, waaronder een uitgebreide
verzameling boeken en gesorteerde lp's. Het podium wordt
gebruikt voor de veiling.

De vlooienmarkt begint op zondag 20 januari om 11.00 uur.
De veiling van enkele "meer waardevolle" artikelen begint
om 11.30 uur. De entree is € 1,50 per persoon.
Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

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

19 jan. 2019

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

Als u ons op dit moment nog aan vlooienspullen of boeken
wilt helpen, dan kunt u deze op zaterdag 20 januari afgeven
bij De Rosdoek. Om misverstanden te voorkomen; het gaat
om handzame spullen, dus geen TV-toestellen, koelkasten,
bankstellen, surfplanken e.d. of spullen die meteen de Kliko
in kunnen.

Zaterdag 19.00 uur voorganger Pastoor T. Verschure

’t Blaaike nr. 2

Van 20 t/m 25 januari is pastoor Verschure afwezig i.v.m.
een paar dagen bezinning.
Indien nodig is pastoor v. Lamoen te bereiken op tel. nr.
0497- 512235
We wensen pastoor Verschure een paar mooie dagen.
Op donderdagmorgen is er dan geen H. mis
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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):

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. M. van der Heijden
Kinderkeuken, Douwe Egberts

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

Mevr. R. Antonise
Sinterklaaspakket, Staatsloterij

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

Dhr. J. Willigendael
Dartbord, Bavaria

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.

Mevr. K. Klessens
Oud en nieuw pakket, Staatsloterij
Mevr. B. Lunenburg
Compleet verzorgd ontbijt aan huis,
Quaker cruesli

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
De komende maanden is de Stichting dagbesteding
Kempkeshof aan de beurt voor de inzameling van
statiegeldbonnen.
Het ingezamelde geld wordt dus echt in eigen dorp besteed.
Ook deze vereniging wordt warm aanbevolen, en zoals altijd
verdubbelen wij de opbrengst!
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!

Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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MET LIEFDE GEDEELD

PRINSENBAL CV DE HUIFNARREN

Ik wil iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook
heeft bijgedragen aan het laten slagen van het kerstdiner
op kerstavond bij ons thuis. De gasten hebben het heel
gezellig gehad en erg genoten van alles wat met liefde door
zoveel mensen is gemaakt, gedaan en gedeeld.
Samen hebben we de wereld een beetje mooier gemaakt.
Nogmaals dank.

Wie word de nieuwe dorpsprins van Klepbroekenbult?!
Carnaval 2019 komt er alweer vlug aan, traditiegetrouw
organiseren CV de Huifnarren voorafgaand hieraan hun
jaarlijkse prinsenbal.
Op zaterdag 26 januari vanaf 20:00u barst dit
carnavalsfeest los in MFA de Rosdoek waar het
Huifnarrenpaleis gevestigd is.

Anne-Marie en Eric Segers

REPAIR-CAFE IN 2019

Tijdens deze avond zullen Prins D’n Hop en zijn adjudant
Appie voor het laatst in functie zijn en officieel aftreden en
worden zo rond de klok van elf over elf hun opvolgers, onze
nieuwe dorpsprins en zijn adjudant op ludieke wijze
gepresenteerd!

Na een succesvolle start in 2018
zal het repaircafe ook in 2019 haar
diensten aanbieden. Elke laatste
woensdag van de maand is er in de
Rosdoek een reparatiedag.

DJ Jelle zal zoals we gewend zijn weer de ene naar de
andere carnavalskraker over de speakers ten gehore
brengen, dansgardes showen hun nieuwe dansen en samen
met de bezoekende carnavals verenigen uit de regio maken
we er met z’n allen een feest van wat z’n weerga niet kent!
Dus, zin in een skôn carnavalesk fisje?
Benieuwd wie onze nieuwe dôrpsprins wordt?
Dan zôrge dé ge erbij bent!

De eerstvolgende is op woensdag 31januari van 09.00
tot 12.00 uur.
Samen met u kunnen we dan de reparaties uitvoeren.

Gezellig, tot dan hé.

Het Repair-cafe help u bij:
Kledingreparatie, woningtextiel-reparatie, meubels,
elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, speelgoed,
poppen, hulpmiddelen, stereo-apparatuur, gereedschap,
enz. Niet voor tuinmachines, fietsen, vervoermiddelen,
Smartfone’s.
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Alaaf,
CV de Huifnarren.
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GRATIS WORKSHOP:
ONTDEK-JOUW-ANTI-STRESSRECEPT
Wij willen iedereen met interesse,
laagdrempelig kennis laten maken
met coaching (of met ons) en geven
daarom een workshop.
We willen laten zien dat coaching
veel kan opleveren als je ergens
tegenaan loopt én daar iets mee
wil doen, door te investeren in jezelf.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Bijdrage:

Donderdag 31 januari 2019
13:15 - 15:00 uur
Nieuwstraat 19 Hapert
Gratis

Herken je jezelf in bovenstaande of ben je gewoon
nieuwsgierig, schrijf je dan gerust in. Voor opgave of meer
informatie Joke van Loon, Geloof in jezelf coach
www.jokevanlooncoaching.nl en Irene Bex, Praktijk voor
Persoonlijke groei & Stress- en burnoutbegeleiding
www.coachpraktijkirenebex.nl

‘Ontdek jouw anti-stressrecept’.
Reageer jij ook wel eens op bepaalde situaties, op een
manier die je eigenlijk niet wil en waarvan je achteraf weet
dat je reactie je niet verder heeft gebracht. Je baalt daar
misschien van en het lijkt alsof je daar geen grip op hebt.
Je volgt dan automatisch jouw stressrecept waardoor je het
gevoel kunt hebben dat het leven je ‘overkomt’.
In de workshop laten we zien hoe dat bij je werkt en ook
hoe je dat kunt beïnvloeden. Ontdek hoe je aan het roer
van je eigen leven kan staan door jouw eigen antistressrecept te schrijven.
Ik organiseer samen met Irene Bex, in januari twee keer
deze interactieve bijeenkomst. Dus kom gerust alleen, of
breng je buurman, collega, zus, kennis of vriendin mee,
zodat je meer grip krijgt op je gedrag, waardoor je meer
bereikt wat je graag wil.

Met warme groet
Joke van Loon

Je bent van harte welkom:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Bijdrage:

Donderdag 24 januari 2019
19:30 – 21:00 uur
Nieuwstraat 19 Hapert
Gratis
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VERKIEZING VOOR PROVINCIALE STATEN
OP 20 MAART 2019

CDA Eersel heeft in het voorjaar van 2018 een bijeenkomst
georganiseeerd voor alle politieke partijen in de regio om te
spreken over de risico’s van groei van het vliegveld.

Dit jaar mogen we weer naar de stembus voor de
verkiezingen van de Provinciale Staten en de
Waterschappen.

Zij hebben voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen
een duidelijk en goed geformuleerd standpunt gedeeld en
aan alle politieke partijen gevraagd om dit standpunt op te
nemen in de lokale verkiezingsprogramma’s.
Voor informatie verwijs ik naar de site van CDA Eersel.

Na 12 jaar wethouder te zijn geweest in de gemeente Eersel
hoop ik een nieuwe uitdaging te vinden als lid van de
Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Waarom heb ik me verkiesbaar gesteld?
Er liggen diverse thema’s op het bord van de Provincie.
Thema’s die belangrijk zijn voor Wintelre en de regio.
De komende 2 maanden zal ik in ’t Blaaike enkele thema’s
toelichten.
Te beginnen met het vliegveld.
Het komende jaar gaat beslist worden of Eindhoven Airport
mag groeien. De Provincie Noord-Brabant is mede
aandeelhouder van het vliegveld en heeft invloed op dit
besluit.
Misschien kunt u zich herinneren dat ik eerder heb
geschreven over het vliegveld om te delen dat ik van
mening ben dat groei van het vliegveld ten koste gaat van
de mensen in de regio en het milieu.
Ik ben niet tegen de aanwezigheid van het vliegveld. Het
heeft economische betekenis en af en toe is het ook
gemakkelijk om vanuit “de achtertuin” te kunnen vliegen.
Ik ben echter tegen de toename van duizenden vluchten per
jaar omdat daardoor de aantrekkelijkheid van de regio voor
wonen, werken en recreatie in gevaar komt.
Het is in ieders belang (ook economisch) om tijdig te
anticiperen op wat in alle opzichten goed is voor de regio.
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Afgelopen maanden stonden in het teken van het schrijven
van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten.
Omdat ik vanuit het wethouderschap weet “dat je moet
dansen als er muziek is” heb ik meegewerkt aan het
opstellen van het verkiezingsprogramma. Ik ben trots op de
formulering over het vliegveld en hoop dit onderwerp de
komende jaren in de Provinciale Staten te mogen
behartigen.
De volgende formulering is opgenomen in het
verkiezingsprogramma.
In de aankomende jaren gaat beslist worden of Eindhoven
Airport mag groeien.
De Provincie Noord-Brabant is medeaandeelhouder van
Eindhoven Airport en heeft invloed op dit besluit. Het CDA is
kritisch over de groei. Geluidsoverlast, luchtvervuiling en
verkeersdrukte hebben een negatieve invloed op de
gezondheid van de omwonenden, de leefbaarheid in de
omliggende gemeenten en het klimaat. Groei van
Eindhoven Airport is wat het CDA betreft alleen maar
mogelijk bij schonere en stillere vliegtuigen en andere
overlast verminderende maatregelen.
Ria van der Hamsvoord
(riavanderhamsvoord@hotmail.com)
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NIEUWSBRIEF#113

Er is ruimte in het programma om uw vragen te stellen aan
de sprekers.

Wat zal de ontwikkeling van Eindhoven Airport
betekenen voor de inwoners van Wintelre en de
gemeente Eersel?

Aanmelden voor de informatieavond kan via
www.eersel.nl/eindhovenairport.

Hoe ziet de toekomst van Eindhoven Airport er na 2019 uit?
Op dit moment komt ca. 70% van de 43.000
vliegbewegingen over de dorpen Zuidwest van Eindhoven.
Met name Wintelre heeft er erg veel last van, maar ook de
inwoners van de andere dorpen ervaren steeds meer last.

Klussendienst van Wintelre

Hoe komen we tot een betere balans tussen economische
groei, de gezondheid en belasting van de leefomgeving? Op
deze vraag probeert de Proefcasus Eindhoven Airport
antwoord te vinden. Ze doen dit in overleg met de
omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties,
experts, bedrijven en overheden) om zo tot het best
haalbare advies te komen over de ontwikkeling van
Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame
luchthaven in een gezonde leefomgeving.
De Klankbordgroep Eersel - Eindhoven Airport
(vertegenwoordigers uit de kernen van Eersel) wil samen
met de Gemeente Eersel de inwoners van de gemeente
Eersel informeren over huidige stand van zaken.

Klankbordgroep

Gemeente Eersel

De Klussendienst van Wintelre, onderdeel van het
vrijwilligerssteunpunt, is een initiatief van vrijwilligers die
belangeloos voor anderen eenvoudige klusjes willen
verrichten in Wintelre. Graag willen we nog eens een keer
duidelijk maken waarvoor de klussendienst bedoeld is.
Bent u 55 jaar of ouder, gehandicapt of chronisch ziek en
(tijdelijk) niet in staat om kleine klussen in of rond het huis
te doen en is er niemand in uw omgeving waarop u een
beroep kunt doen voor een eenvoudige klus, dan zijn wij er
voor u.
Aan welke klussen moet u denken? De klus moet voor het
inschakelen van een professioneel bedrijf te klein zijn en
mag maximaal 2 uur omvatten.

Wij nodigen u graag uit voor een
informatiebijeenkomst op 30 januari om 19.30 uur in
Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre,
Kerkstraat 10.







Opening; Cees Beemer, klankbordgroep
Eric Beex, Wethouder gemeente Eersel
Klaas Kopinga, BOW/BVM2
Kolonel Boekholt, Koninklijke Luchtmacht
Jeroen Weekers, projectleider Gemeente Eersel
Pieter van Geel, bestuurlijk verkenner Proefcasus
Eindhoven Airport
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Enkele voorbeelden:
o wastafel ontstoppen
o kraanleertje vervangen
o vastzetten toiletbril
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

lampen vervangen
bijvullen/ontluchten CV
repareren/vervangen schakelaars
repareren/vervangen deurbel
instellen apparaten (TV, video)
schilderijen ophangen
meubels verplaatsen
bouwpakket in elkaar zetten
laden en deurtjes gangbaar maken
sloten repareren/vervangen
tochtstrips aanbrengen
klinken vastzetten
kitranden repareren
kleine werkzaamheden in de tuin (geen onderhoud)

Staat uw klusje er niet bij, vraag het de coördinator.
Wat kost een klus?
Buiten de kosten van materialen €2,50 per half uur of een
gedeelte daarvan. De klussendienst is bereikbaar via de
coördinator (zie hiervoor het overzicht van het
vrijwilligerssteunpunt voor in ’t Blaaike)

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



Maandag 21 januari om 20.00 uur is onze volgende
reguliere maandelijkse vergadering. U bent als
toehoorder welkom tijdens deze bijeenkomst.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

COOP BEDANKT NAMENS DE
BABBELLAARSJES!
Alle klanten van de Coop die ons Babbellaarsjes gesteund
hebben met de statiegeldactie, heel erg bedankt!
Met jullie hulp hebben wij het prachtige bedrag van €437,10
gekregen.
Hiermee kunnen wij onze showgroep voor een heel deel
aankleden. Coop bedankt!
Groetjes van de Babbellaarsjes

INSCHRIJVING WENTERSELSE KWIS
GEOPEND
In het vorige Blaaike was het inschrijfformulier van de
Wenterselse Kwis te vinden. De inschrijving is dus geopend
en de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Inschrijven is
mogelijk tot carnaval, maar het is verstandig om niet zo
lang te wachten!
Het Kwisboek begint al definitieve vorm te krijgen en is ook
deze editie weer gevuld met leuke puzzels, moeilijke vragen
en creatieve opdrachten.
Ook deze keer weer een aantal breinbrekers:
 Wat je met één streepje in uitspraak kunt

veranderen: douch-egel of douchegel? En is het nou
topper-formers of top-performers?
 Tegenwoordig ga je niet meer scheiden, maar doe je
aan gezinsuitdunning.
 Zalig zijn zij die niets te zeggen hebben en het ook
niet doen.

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

De organisatie van de Wenterselse Kwis
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KOM KIJKEN NAAR “DE IJSPRINSES”

VASTENTROMMEL 2019

Toneelvereniging de vriendenkring speelt, onder regie van
Anges Verheggen,

Voor de 12e keer organiseert de Vastentrommel een
evenement rond halfvasten met een aantal tonpraoters uit
de gemeente Eersel aangevuld met een 3-tal gast
tonpraoters.
De avonden worden gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30
maart in de Muzenval te Eersel, in een mooie gezellige
zaal, met ca. 300 bezoekers per avond.
Zoals u in bovenstaande aankondiging hebt kunnen lezen
nodigen we dit jaar ook weer een 3-tal gast tonpraters uit.
Deze avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in
de Muzenval te Eersel.
De zaal zal vanaf 19.00 uur open zijn.
Kaarten zijn voor € 10,- p.st. te koop via www.muzenval.nl,
aan de kassa bij de Muzenval of telefonisch via 0497515997

‘De IJsprinses’
Een avontuurlijk sprookje voor de hele familie.
Het verhaal speelt zich af in en rondom het kasteel in
Fantasialand. In het sprookje wordt het hart van de mooie
en lieve prinses Anastasia betoverd in ijs door de boze
tovenares Muriël.
Het kasteel is een ijskasteel geworden en echt álles in
Fantasialand is bevroren.
Er wordt alleen nog maar ijstaart, ijsbergsla en ijsbonbons
gegeten.
Zal het ‘mensenkind’ Daan lukken om samen met de
grappige sprookjesfiguren en de knappe prins Robin van
Ditmar van Fantasialand weer een prachtig land te maken?
Zaterdag 3 & 9 februari en zondag 10 februari wordt
‘De IJsprinses’ om 15:00 uur gespeeld in De Rosdoek.
Kaartjes á €5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa.
Reserveren is niet nodig.
Bent u benieuwd naar de spelers, een voorproefje of op
zoek naar meer informatie?
Ga dan naar:
https://www.facebook.com/vriendenkringwintelre.

Graag heten wij u van harte welkom op een van onze
avonden.

LEDEN VAN DE VVW
Maandag 11 februari en dinsdag 12 februari 2019:
Workshop éénpansgerechten.
Aanvang 19.00u en ’s middags om 14.00u.
Samen met Mars Verbruggen gaan we enkele speciale
éénpansgerechten maken en natuurlijk daarna lekker
opeten.
De indeling wie wanneer de workshop gaat volgen komt per
mail.
Kosten € 20,- deze graag vooraf overmaken op rek:
NL89RABO0107122634. Voor meer info: Mieke Quirijnen
Kleinebouwmeester@hotmail.com
Het bestuur
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COOP & WIST U DAT…..

TONPRATEN 2019

….U bij ons ook oud frituurvet kan inleveren? De container
hiervoor staat bij de winkelwagentjesstalling.
….de gele gemeente afvalzakken en de witte luierzakken bij
ons gratis verkrijgbaar zijn?
….we elke zondag geopend zijn van 11.00 t/m 17.00 u?
….we kentekens kunnen overschrijven/schorsen bij de
postbalie.
….in onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij brouwerij de
Gouden Leeuw.
….we een uitgebreid assortiment met biologische en gluten
vrije producten hebben?
….U in onze groentekoeling uit maar liefst 23! verschillende
vleesvervangers kan kiezen, van groenteballetjes tot
paprika/champignonburger, de keuze is reuze!
….we Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk
kruidenbitter in een mooie kruik, perfect als cadeautje!

Jawel, nog een kleine maand en dan staan de traditionele
Wenterselse tonpratersavonden weer op het programma.
15 en 16 februari 2019 zijn de data van deze oergezellige
kletsavonden met in deze editie, de volgende artiesten van
eigen bodem:

Jelle v d Ven

als "Mario de piccolo"

Paul, Eric & Frank
met "Papier hier!"

Mars v. d. Bruggen
als "De Hutse Heks"

Erik v Gestel
als "Hendrik Jan de Vurzitter"

"Akkerdeerband
gaat vissen!"

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

Een mooi divers palet aan artiesten zoals U ziet, wat garant
zal staan voor een 2-tal komische en gezellige avonden, die
U niet mag missen!
De kaartverkoop is op 4 Februari a.s. van 19.00u. tot
20.00u. in MFA "De Rosdoek"
Kaarten à €9,00 per stuk en maximaal 10 kaarten per
persoon.
Zorg dat U er op tijd bent, want OP = OP!
K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten
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WINTELRE

De bus staat bij de winkel van Coop om 12.45 uur klaar
voor de mensen, die zich hebben aangemeld. Vertrek is om
13.00 uur en we zijn tegen 17.00 uur weer terug.
Graag op tijd aanwezig, zodat het voor iedereen een
gezellige middag kan worden.

Op dinsdag 22 januari houden we een informatiemiddag
onder het thema `Levenseinde` in MFA De Rosdoek.
De aanvang is om 14.00 uur; de zaal is al open vanaf 13.30
uur. Een aantal prangende vragen rond het streven zullen
daarbij aan bod komen. Zo zal er gesproken worden over
het gewone sterven, de medische zorg rond het sterven,
palliatieve sedatie, euthanasie, uitvaart en afscheid nemen
De gesprekken zullen worden ingeleid door Marie van Berlo,
zorgmedewerker van KBO- Brabant. Ook zullen dokter van
Bommel en dokter van de Wouw van huisartsenpraktijk
Vessem, alsook dokter Perik aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden
We rekenen op veel belangstelling.
Op woensdag 6 februari om 14.00 uur brengen we een
bezoek aan Machinefabriek Wilting, welk gevestigd is aan
de Margrietlaan. We krijgen daar uitleg over het
productieproces en daarna een rondleiding door de fabriek.
Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan deze
activiteit, dit vanwege de beperkte ruimte binnen het
bedrijf. De volgorde van aanmelding bepaalt of men kan
meedoen.
Aanmelden kan tot 25 januari a.s. bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33, of via de telefoon: 2052146 of per mail:
a.fonken8@gmail.com
Zoals bekend gaan we op dinsdag 19 februari naar de
Bavaria Brouwerijen in Lieshout.
Dit alles is mogelijk gemaakt door sponsoring van Tholen
Coop Wintelre.
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Op dinsdag wordt er in de wintermaanden gewandeld We
lopen hierbij een tocht van ongeveer 12 km., waarbij er
onderweg wordt aangelegd voor een drankje.
Iedereen, ook niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te
lopen.
Vertrek om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
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!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
- 13.45 uur volksdansen
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.
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Agenda
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

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

2020

2
2
3, 9, 10
15 – 16
23
27

FEBRUARI

Presentatieviering vormelingen
Uitwisselingsconcert Jeugdorkesten
Knegsel, Wintelre en Kasterlee.
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

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

AFVALKALENDER
22 jan.

PMD- GFT-afval

MAART
2 t/m 5
17
23
27
29
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Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering
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5 febr.

19 febr
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OUD PAPIER HIER…
9 Februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli

Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
10 augustus
Papier brengen
14 september
Papier ophalen
12 oktober
Papier brengen
9 november
Papier ophalen
14 december
Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Maandag
21 januari
Dinsdag
19 februari
Woensdag 20 maart
Donderdag 18 april
Maandag
20 mei
Dinsdag
18 juni
Donderdag 22 augustus
Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december
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