Voorwoord

Ons bestuur bestaat uit:

Beste leden,
Voorzitter/Penningmeester:
Mieke Quirijnen van der Aa
Roestenberg 7a
5513 NA WINTELRE
telefoon 040-2052819
kleinebouwmeester@hotmail.com

nu voor bijna iedereen de vakantieperiode er al weer op zit, kunnen
we weer met frisse moed aan een nieuw verenigingsjaar beginnen.

Secretaris
Toos van Ampting-van Ham
Mostheuvel 12a
5513 NV WINTELRE
telefoon 040-2051948
chmvanampting@hetnet.nl

Met de leden van mijn buurt hebben we enkele avonden samen
zitten brainstormen, om een gevarieerd en gezellig jaarprogramma
in elkaar te zetten. Naar onze mening is dit aardig gelukt en wij
hopen dat jullie dit ook vinden, en met veel plezier aan de activiteiten
zullen deelnemen.
Door jullie aanwezigheid en deelname aan onze activiteiten, kunnen
we aan het einde van het verenigingsjaar hopelijk weer zeggen dat
het een succesvol jaar is geweest.

Bestuurslid/Vicevoorzitter
Petra Rademakers
Het Aangelag 22
5513 BZ WINTELRE
telefoon 040-2052029
petrarademakers@hotmail.com
Bestuurslid
Sjan van Selst- Kapteyns
Mostheuvel 28
5513 NV Wintelre
telefoon 040-2052716
sjanvanselst@hotmail.com
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In dit boekje leest u het nieuwe jaarprogramma van :

Vrouwenvereniging Wintelre

Met velen samen is het gezelliger dan alleen.
Lees het programma maar alvast door en noteer waar je aan wilt
deelnemen. Op de jaarvergadering zullen we het programma
gezamenlijk bespreken en mochten er dan nog vragen zijn kunnen
die gesteld worden. Indien mogelijk wordt er dan nog aanvullende
informatie verstrekt.
Aansluitend kunt u het opgavestrookje inleveren.
Namens het bestuur,
Sjan v. Selst
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Heel belangrijk is ook:

Dinsdag 12 september: Jaarvergadering



Aanvang : 20.00 uur in mfa 'De Rosdoek'.





Het bezoeken van zieke leden is iets wat wij steeds bijhouden.
Maar dan moeten we wel weten dat een lid ziek is. Daarom
willen wij u vragen om het aan het bestuur door te geven als
iemand bij u in de buurt ziek is.
Als een lid 25, 40 of 50 jaar getrouwd is hebben we graag een
persoonlijke uitnodiging voor de receptie, om te kunnen komen
feliciteren.
Als men verhinderd is bij de jaarvergadering, dan moet het
opgavestrookje vóór deze vergadering ingeleverd zijn, zodat wij
de dag erna de activiteiten kunnen regelen.



Als je je ergens voor hebt opgegeven, waar kosten aan zijn
verbonden, en je bent verhinderd, zijn wij genoodzaakt de kosten
in rekening te brengen. Probeer iemand anders in uw plaats te
vinden.



Wij zouden het fijn vinden als de leden die een
e-mail adres hebben, dit willen vermelden op het opgavestrookje
achterin het programmaboekje.
Ook doorgeven als het e-mail adres veranderd is.





Degenen die geen incasso hebben gegeven voor de contributie
verzoeken we om € 25.00 over te maken of vóór de
jaarvergadering bij een van de bestuursleden in te leveren.
Maak, zo mogelijk, de kosten voor een activiteit over via de bank,
op de rekening van de VvW. rek. nr. NL89 RABO 0107122634

We beginnen met koffie of thee, dus zorg dat u op tijd aanwezig
bent.
 Opening.
 Voorlezen van de presentielijst.
 Voorlezen van het jaarverslag door Toos van Ampting.
 Voorlezen van het kasverslag door Mieke Quirijnen, onze
penningmeester.
 Bestuursverkiezing: Tonnie van Gestel stelt zich niet
kandidaat als bestuurslid. Hier verteld ze zelf meer over.
Aftredend en herkiesbaar Mieke Quirijnen
Kandidaat nieuw bestuurslid Tilly v. Mol
 Korte informatie door Joris Zorg.
 Pauze.
 Uitleg over de cursus speksteen door Antoinette Donkers.
 Doornemen van het jaarprogramma door Sjan.
 Mededelingen.
 Inleveren opgave strookjes.
 Rondvraag.
 Sluiting van de vergadering.
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Woensdag 20 september: Excursie hortensiakwekerij
Strijbeek
Plaats : Kerk
Vertrek: 10.30 uur
Kosten : € 20,00
We worden ontvangen en beginnen met een lunch. Daarna krijgen
we uitleg, een video presentatie en een rondleiding op de kwekerij. U
ziet daar meer dan 50.000 hortensia's staan in 15 verschillende
soorten. Daarna wordt er een demonstratie gegeven van 3
bloemstukken maken en deze worden verloot.
Tijdsduur na de lunch 2,5 uur.
Graag opgeven middels het opgavestrookje. ( Dit is reeds gebeurd).
We hopen rond de klok van 17.00 uur weer thuis te zijn

Dinsdag 10 oktober: Moederdagviering
Plaats :
mfa 'De Rosdoek'.
Aanvang: 19.30 uur.
We beginnen deze moederdagviering met
kleine gebedsviering die zal worden verzorgd
door enkele leden van onze groep
Levensbeschouwing en Welzijn.

een

Er zijn dit jaar geen gouden jubilarissen.
Een lid is 25 jaar lid van de Vrouwenvereniging.
Piet Coppelmans zal ons de film over het leven en werken van Ans
Brekelmans - Bijveld laten zien [ beter bekend als de wijkzuster ] .
De avond wordt verder verzorgd door de ontspanningsleidsters.
Natuurlijk ontbreken een hapje en een drankje niet.
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Donderdag 19 oktober excursie naar de paling kwekerij /
rokerij van familie Reijrink te Moergestel
Plaats: Coop
Vertrek: 12.30 uur

mmm lekker!
Workshop Dikke Dame door Erna Klein en Jet Kwinten

Ronny Tholen van de Coop heeft de Vrouwenvereniging Wintelre
uitgenodigd om samen met hem een kijkje te gaan nemen bij de
palingkwekerij.
We gaan gezellig met de bus.
Vertrek : om 12.30 uur bij de Coop [ bus is om 12.00 uur aanwezig
].
Rond 15.30 uur hopen we weer thuis te zijn.
Ben je nieuwsgierig geworden laat je dan verrassen.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, deze worden door
Ronny betaald.
Graag opgeven middels het opgavestrookje .
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Plaats:
Tijd:

Kerkstraat 21
Maandag 16 en 23 oktober
Donderdag 19 en 26 oktober
Kosten: € 17,50 inclusief materiaal en koffie/thee
We gaan een Dikke Dame maken op een blokje hout met draadeind
als 'voetstuk'. Het lijf wordt gemaakt van tempex vormen, omwikkeld
met repen stof.
Daarna wordt het lijf geschilderd en aangekleed met stukken
geschept papier.
Het geheel wordt hard gemaakt met Cre-Ation, waardoor het in vorm
blijft, en tegen een stootje kan.
Voor materiaal wordt gezorgd.
Op de jaarvergadering zijn twee Dames aanwezig als voorbeeld.
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Bij de opgave kies je voor de maandagen of de donderdagen.
Opgeven middels het opgavestrookje.

Dinsdag 7 november uitwisseling met de
Vrouwenvereniging Samen Vrouw in Vessem
Plaats: mfa 'De Rosdoek'.
Tijd:
20.00 uur
Samen met de Vrouwenvereniging van Vessem gaan we er een
gezellige avond van maken.
Er is dan volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen, onder het genot van koffie / thee met iets lekkers. Ook een
hapje en drankje zullen niet ontbreken.
Voor de verdere invulling van de avond laten we ons verrassen.
Opgeven middels het opgavestrookje.

Donderdag 23 november bezoek aan de Kerst / Sfeershow
bij Oogenlust te Eersel.
Plaats: kerk
Tijd: 13.30 uur
We gaan de Kerst/sfeershow bij Oogenlust bezichtigen.
Op de terugweg drinken we ergens een kopje koffie.
Verder zijn er geen kosten.
Opgeven middels het opgavestrookje.
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Workshop Kerststukjes maken
door Ad v. Nuenen in Oirschot
Datum, locatie en kosten zijn nog niet bekend.
Als er meer informatie is kunt u dat lezen in 'Het Blaaike'.

Woensdagochtend 10 januari koersbal.
Plaats:
Tijd:
Kosten:

mfa 'De Rosdoek'.
9.30 tot 11.30 uur.
koffie voor eigen rekening.

In de wintermaanden gaan we ons gezellig en op een sportieve
manier vermaken met koersballen. Twee dames van de koersbalclub
gaan ons begeleiden. Samen maken we er een ontspannen en
sportieve ochtend van. Er is een korte pauze voor een kopje koffie /
thee.
Opgeven middels opgavestrookje.
Dit is alleen voor de eerste bijeenkomst. Bij voldoende belangstelling
volgen nog twee bijeenkomsten, zie verderop in het
programmaboekje. Hiervoor is opgave niet nodig.

Dinsdag 19 december: Kerstviering

Eind januari Workshop Beeldhouwen in Speksteen.

Plaats:
Tijd :
Kosten:

Plaats:
Tijd:
Kosten:

mfa 'De Rosdoek'.
18.00 uur
€ 12.50.

De Kerstviering is in de vorm van een Kerstdiner.
De buurt van Toos is aan de beurt om de verdere omlijsting van de
Kerstviering te verzorgen. Er wordt ook een loterij gehouden.
Graag opgeven middels het opgavestrookje.

Mostheuvel 12
3 Maandagavonden 19.00 uur - 21.45 uur
€ 30,00 Speciale prijs voor de VvW, inclusief
speksteen, materialen, koffie / thee / fris.

De workshop beeldhouwen in speksteen omvat 3 avonden. Elke
avond heeft een vullend programma.
De workshop is geschikt voor iedereen die het leuk vindt om lekker
creatief aan de slag te gaan, en de eigen fantasie te gebruiken. De
workshop is ook vooral heel ontspannend.
Werken met speksteen geeft veel plezier vanwege het directe en
snelle resultaat. Ook de gladde afwerking geeft verrassend mooie
resultaten.
Opgeven middels opgave-
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strookje.

Donderdag 18 Januari 2018: Winter wandeling
Plaats: Kerk
Tijd:
13.00 uur
Kosten: € 6.00
We gaan dit jaar naar Meerhoven
Daar maken we een wandeling met een
gids van het IVN Eindhoven - Veldhoven - Vessem.
Na afloop is er koffie en erwtensoep
De wandeling duurt 2 - 2,5 uur.
Graag opgeven middels het opgavestrookje.

Vrijdagochtend 23 februari koersballen
Plaats:
Tijd:
Kosten:

mfa 'De Rosdoek'.
9.30 tot 11.30 uur.
koffie voor eigen rekening.

Donderdag 22 februari: Oervoeding voor een optimale
gezondheid door Anne - Marie Seegers

Vanmorgen gaan we weer gezellig koersballen in
De Rosdoek. In de pauze drinken we een kopje koffie / thee.
Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, iedereen is welkom en
samen maken we er een sportieve ochtend van.

Plaats:
Tijd:
Toegang:

Maandag 12 maart excursie naar het monument van Riel in
Heukelom

mfa ' De Rosdoek'.
20.00 uur.
gratis.

Tijdens deze open avond neemt Anne - Marie u mee in de wereld
van oervoeding .Ze laat zien wat voor invloed voeding op je
gezondheid heeft en wat de basisrichtlijnen zijn.
Oervoeding vormt de basis voor een optimale gezondheid.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan luisteren.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met
Stg. St. Gezondheidszorg Kempenland.

Plaats:
Tijd:
Kosten:

Kerk
13.00 uur
€ 12,50

Rondleiding door de bewoners van de oude boerderij met vele
bezienswaardigheden, leuke en interessante verhalen.
Je komt ogen te kort om alles goed te kunnen bekijken.
We worden ontvangen met koffie en gebak en na afloop is er nog
een drankje.
Rond de klok van 17.00 uur hopen we weer thuis te zijn.
Opgeven middels het opgavestrookje.
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Maandagmiddag 19 maart koersballen
Plaats:
Tijd:
Kosten:

mfa 'De Rosdoek'.
13.30 tot 15.30 uur.
koffie voor eigen rekening.

Vanmiddag is het de laatste keer dat we samen gaan koersballen. In
de pauze is er koffie / thee.
Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is
welkom. Samen maken we er weer een
leuke middag van.

Donderdag 22 maart workshop
paasstukjes maken

Dinsdag 10 april: Voorjaarsbijeenkomst
Cabaretgroep

'tis aalt wa

Plaats:

mfa 'De Rosdoek'.

Tijd:

19.30 uur

uit St. Oedenrode

Deze cabaretgroep bestaat uit acht dames, die ons vanavond op
een zeer leuke en gezellige manier zullen vermaken.
Ze zullen er voor zorgen dat onze lachspieren deze avond goed los
komen.
We beginnen met koffie / thee met iets lekkers .
Een hapje en drankje zullen ook niet ontbreken.

Plaats: Willibrordusstraat 13, Middelbeers
Tijd:
20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 15,00 tot € 20,00, afhankelijk van de gebruikte
materialen. Inclusief consumptie.
Op donderdag 22 maart gaan we paasstukjes maken in
Middelbeers, bij Elle van de Looy in haar bloemenwinkeltje.
Ze maakt 3 voorbeelden om na te maken, of iets soortgelijks.
Opgeven middels het opgavestrookje.
15
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Woensdag 11 april volksdansinstuif.
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

Den Tref in Hapert.
20.00 uur.
€ 5,00 te betalen bij binnenkomst.

Ook dit jaar is er weer een volksdansinstuif, georganiseerd door de
Vrouwen van Nu . Onze volksdansgroep is ook aanwezig en het is
altijd een gezellige avond.

Dinsdag 8 mei kring bedevaart Meerveldhoven
Plaats:
Tijd:

Kerk, met de fiets.
18.00 uur

Aanvang van de viering in de kerk van Meerveldhoven om 19.00 uur.
Op de terugweg drinken we een kopje koffie of thee.
bij Cafe De Kers.

Het is de bedoeling om in april samen te gaan eten bij
Pius X in Bladel
Als we meer informatie hebben vermelden we dat in het 'Blaaike '.
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Woensdag 30 mei: Bedevaart naar Heilige Eik in Oirschot

Maandag 25 juni tuinexcursie

Plaats:
Tijd:

Plaats: Kerk met auto's
Tijd:
13.00 uur
Kosten: € 7,00

splitsing Rouwven-Mostheuvel-Oirschotsedijk.
9.00 uur

We fietsen over het fietspad door de Oirschotse Heide naar
Oirschot, naar de kapel.
We bidden het rozenhoedje en zingen wat Marialiedjes.
Na afloop is er koffie in “De Nachtegaal” .
Ook is er voor de kinderen die meegaan iets lekkers.
Rond de klok van 12 uur zijn we weer thuis.

Deze keer gaan we de parktuin " 'T POEIER " in Arendonk
bezichtigen. De tuin is meer dan 1ha groot en er staan meer dan
2500 verschillende planten.
Bij aankomst kunnen we tijdens de uitgebreide uitleg over de tuin in
al zijn aspecten, genieten van koffie / thee met iets lekkers.
Daarna kan ieder op eigen gelegenheid de tuin bezichtigen.
Voor we weer naar huis gaan, genieten we nog van een drankje.
Rond de klok van 17.30 uur hopen we weer thuis te zijn.
Opgeven middels het opgavestrookje.

Dinsdag 12 juni: Fietstocht
Plaats:
Tijd:

Kerk.
9.00 uur

Het is weer tijd voor de jaarlijkse
fietstocht.
Enkele dames zullen weer hun best
doen om een mooie fietstocht uit te zetten.

Het geluk zit niet in de bestemming,
maar in de geur van de bloemen
onderweg

Graag opgeven middels het opgavestrookje.
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Dinsdag 14 augustus: Kinderuitstapje
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Kerk met auto's
13.00 uur
€ 5,-- per kind.

Elke laatste dinsdag van de schoolvakantie van de basisschool gaan
we met de kinderen en kleinkinderen van onze leden naar Speeltuin
Geenhoven in Valkenswaard.
Degenen die al vaker mee zijn geweest, weten waarover we het
hebben. De gezelligste dag van de vakantie met de kleinkinderen!!
De kinderen vermaken zich opperbest in het zand, het water, de
speeltuin enz. enz. , en als ze dorst of honger hebben weten ze de
tafel goed te vinden, van klein tot groot!
We hebben wel afgesproken, dat alleen leden met hun kinderen of
kleinkinderen hier mee naar toe mogen.
De oma’s kletsen wat af onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Na afloop eten we nog lekkere frietjes.
Om ongeveer half zes is iedereen weer thuis.
U dient zich wel op te geven via het opgavestrookje. Ook graag de
namen, leeftijd en of het een jongen of een meisje is aan de
achterkant van het opgavestrookje vermelden.
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Donderdag 30 augustus fietstocht
Plaats:
Tijd:

kerk
9.00 uur

Enkele dames zullen weer een mooie fietstocht uitzetten.
Opgeven middels het opgave strookje.
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Volksdansleidsters
Jeanne Roosen
Ans Smetsers

Ontspanningsleidsters:
Sjaan Oosterbosch
Rina van Eeten
Ell Heuveling
Rieky van Loon
Sjan Klessens

tel.
“
“
“
“

2052164
2052165
2052151
2052336
2052190

Levensbeschouwing en Welzijn:
Tonnie van Gestel
Net Klessens
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Mededelingen:

Ik heb me opgegeven voor:



Je kunt onze vereniging ook volgen op de site van
www.wintelre.info



Als je echt niet mee kunt naar een activiteit, en je kunt ook
geen vervanger vinden (ziekte natuurlijk uitgesloten) en je
bent te laat met afmelden, zodat wij wel de kosten hebben,
dan moeten deze alsnog overgemaakt worden.

Email:

Houd ’t Blaaike goed in de gaten voor extra mededelingen
betreffende onze activiteiten.

Tel:



Naam:

Adres:

0donderdag 19 oktober
0 maandag 16 - 23 oktober
0 donderdag 19 - 26oktober
0 dinsdag 7 november
0 donderdag 23 november
0 dinsdag 19 december
0 woensdag 10 januari
0
0 donderdag 18 januari
0 maandag 12 maart
0 donderdag 22 maart
0 dinsdag 12 juni
0 maandag 25 juni
0 dinsdag 14 augustus

Excursie palingkwekerij
Workshop dikke dame
Workshop dikke dame.
Uitwisseling
Kerstshow Oogenlust
Kerstviering
Koersballen
Workshop beeldhouwen.
Winterwandeling
Excursie naar monument van Riel
Workshop paasstukjes maken
Fietstocht
Tuinexcursie
Kinderuitstapje
op de achterzijde vermelden : aantal –
namen- leeftijd – jongen of meisje aub.

0 donderdag 30 augustus

Fietstocht

.
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Opgave Kindermiddag
Ik geef me op voor:
Aantal kinderen :

Naam:

………

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Email:
( Email adres aub vermelden. Dit om te kijken of ons bestand up to date is.)

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Adres:

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Tel

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

Naam : ………….…………….……

Leeftijd : …….. J / M

:

0donderdag 19 oktober
0 maandag 16 - 23 oktober
0 donderdag 19 - 26oktober
0 dinsdag 7 november
0 donderdag 23 november
0 dinsdag 19 december
0 woensdag 10 januari
0
0 donderdag 18 januari
0 maandag 12 maart
0 donderdag 22 maart
0 dinsdag 12 juni
0 maandag 25 juni
0 dinsdag 14 augustus

op de achterzijde vermelden : aantal –
namen- leeftijd – jongen of meisje aub.

0 donderdag 30 augustus
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Excursie palingkwekerij
Workshop dikke dame
Workshop dikke dame.
Uitwisseling
Kerstshow Oogenlust
Kerstviering
Koersballen
Workshop beeldhouwen.
Winterwandeling
Excursie naar monument van Riel
Workshop paasstukjes maken
Fietstocht
Tuinexcursie
Kinderuitstapje
Fietstocht
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