49e jaargang nr. 2, week 3 18 jan.
Met in deze uitgave onder meer:
 Timmer een nestkastje in de Bosschuur
 Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
 Locatie Bingo-avond Alpe d’HuZes gewijzigd
De volgende uitgave (nr. 3) verschijnt
in week 5 (1 febr.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 23 jan. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 24 jan. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 18 EN 19 JANUARI
Zaterdag 19.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastor Verschure
Erik v. Loon [jgt]
Adrianus v. Mol [verjaardag]
Vader en moeder v.d. Bosch, Nettie, Peter, Jan en Ad
Jan v. Gestel [jgt]
Cleem Haans

MISINTENTIES 25 EN 26 JANUARI
Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken Jansen
Jan en Marian Cremers
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Harrie v. Ham [mnd] en Net v. Ham - Das
Tiny Hems - Rijnen [mnd]
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Arnold v. Ham [jgt] en zoon Frans v. Ham
Cleem Haans
MEDEDELINGEN:
Van 18 januari t/m 2 februari is het actie Kerkbalans.
Meer leest u hierover elders in ’t Blaaike.
In onze parochiegemeenschap is op 74-jarige leeftijd
overleden, Cleem Haans, echtgenoot van Thea Huijbers.
Cleem woonde op Den Dries nr. 4.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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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: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689
Dagactiviteiten 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 een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. 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: Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
CP: Adrie Franken T. 2055205.
De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer
kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere
zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van te voren contact
opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van
der Bruggen T. 2051521 of 0644934465
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 met
openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig
niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen.
CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654
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.nl
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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VLOOIENMARKT FANFARE/DRUMBAND
Op zondag 19 januari houden we in het gemeenschapshuis
onze jaarlijkse vlooienmarkt. Nagenoeg het gehele
gemeenschapshuis zal worden gebruikt om waaruit 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. Als u ons op dit moment nog aan vlooienspullen of
boeken wilt helpen, dan kunt u deze op zaterdag 18 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.
De vlooienmarkt begint op zondag 19 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.

FLESSENACTIE VOOR DE DANSMARIETJES
HUIFNARREN
Wij, de dansmarietjes van de Huifnarren, doen mee met de
flessenactie van Coop omdat wij ieder jaar flink getraind
hebben voor een mooie dans met carnaval. Met deze dans
willen we ook een mooie jurk en laarsjes aan en deze zijn
niet goedkoop. Wij hopen dat jullie ons hierbij kunnen
helpen door jullie statiegeld briefje aan ons te sponsoren bij
de flessenautomaat van de Coop!? Hopelijk zien we jullie
allemaal met carnaval in het Huifnarrenpaleis!
Alaaf!

VERLOREN
Een klein beursje met daar in een identiteitsbewijs en wat
klein geld. Mogelijk verloren op zondag 29 december vanaf
de Coop naar de Margrietlaan. Het staat op naam van Maria
Hendriks. Mag in de bus bij Margrietlaan 29.

Jill, Pien, Anne, Meike, Amber, Kris, Bette, Eefke, Mare,
Noor, Isa, Chloë en Suus.
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ADVIESKANTOOR RABOBANK VELDHOVEN
GAAT VERHUIZEN
Nieuwe locatie nog niet bekend

Het advieskantoor van Rabobank Veldhoven aan de
Zandoerleseweg sluit medio februari haar deuren. Het
huurcontract loopt namelijk af. Dat betekent dat de
Rabobank op zoek moet naar een alternatieve locatie
binnen de gemeente. Sterker nog, daar is de bank al mee
bezig. Een geschikte locatie is echter nog niet gevonden.
Zolang er geen nieuw advieskantoor is, kunnen klanten
terecht bij een van de (advies)kantoren van Rabobank
Regio Eindhoven.
Joan Versluijs is directeur van Rabobank Veldhoven. Ze legt
uit waarom de bank op zoek moet naar een alternatieve
locatie in de gemeente: ‘Het huurcontract van onze huidige
locatie loopt af. Het contract kan niet verlengd worden
omdat onze verhuurder een andere huurder heeft
gevonden.’
Alternatieve locatie
Rabobank Veldhoven is momenteel hard op zoek naar een
alternatieve locatie binnen de gemeente Veldhoven. Joan
Versluijs: ‘De Rabobank is nog steeds de dichtbij-bank. En
dat blijven we ook. Daar hoort een lokaal kantoor bij waar
je terecht kunt voor advies over hypotheken,
vermogensvraagstukken en beleggen én voor zakelijk
advies en financieringsvraagstukken.’
Het vinden van een nieuwe locatie blijkt echter niet zo
gemakkelijk. ‘We zijn al sinds de zomer op zoek. Maar we
zijn ook kritisch. Zo zoeken we een locatie van tussen de
200 en 300 vierkante meter, centraal gelegen en met
voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving.
Daarnaast moet het kantoor toegankelijk zijn voor iedereen.
Verder moet het pand de mogelijkheid bieden om
spreekkamers te creëren.’ De Rabobank roept klanten op
om mee te denken.
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Joan Versluijs: ‘Iedereen die een idee heeft, mag zich bij
ons melden. Iedere suggestie wordt serieus bekeken en
afgewogen.’
Voor klanten met vragen over hun dagelijkse bankzaken
verandert er niets, zij kunnen nog steeds terecht bij het
Rabobankkantoor De Meent in het Citycentrum in
Veldhoven.
De pinautomaat aan de Zandoerleseweg wordt binnenkort
omgebouwd tot Geldmaat, een bankonafhankelijke
pinautomaat. Voor zover bekend blijft de locatie
onveranderd.

HOTEL 46 WINT BESTE HOTEL VAN
NEDERLAND 2020 AWARD
Maandag 6 januari werd het team van Hotel 46 dubbel
verrast door medewerkers van Hotels.nl.
Zij kwamen twee awards uitreiken, namelijk voor: Beste
hotel van Nederland 2020 en Beste Nieuwkomer 2020.
De awards zijn uitgereikt op basis van de gasten reviews.
Hotel 46 heeft een reviewscore van 9,4 op hotels.nl.
De gasten zijn vol lof over de ruime kamers, het
vriendelijke personeel en de uitstekende keuken van
Restaurant Craft. Ook het parkeren, de ligging en het
uitgebreide ontbijt wordt genoemd als pluspunt.
Ronny & Joyce de Jong, een horeca-echtpaar in hart en
nieren, openden in mei 2019 Hotel 46 & Restaurant Craft.
Trots zijn zij op het team met deze prestatie!
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TIMMER EEN NESTKASTJE IN DE
BOSSCHUUR

MET LIEFDE GEDEELD

Op zondag, 16 febr. a.s. kunnen kinderen (en hun ouders)
een vogelnestkastje timmeren in de Bosschuur in Wintelre.
Om 10.30 uur starten we met deze activiteit voor kinderen
vanaf 6 jaar.
Rond 13.00 uur zijn we klaar en mogen jullie het nestkastje
mee naar huis nemen en samen met jullie ouders ophangen
in jullie tuin.
Jouw nestkastje zal in het voorjaar bewoond worden en jij
hebt daar dan aan mee geholpen zodat het vogeltje rustig
zijn nestje kan bouwen.

We willen 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. Nogmaals dank.
Anne-Marie en Eric Segers

BEDANKAVOND VOOR ALLE DEELNEMERS
VAN HET DICKENSFESTIJN 2019!
Beste deelnemers van het Dickensfestijn 2019, we kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde zesde editie van het
festijn van 7 en 8 december jl.

Het is erg mooi om te zien hoe
het vogeltje af en aan vliegt om
de kleintjes te voeden.
Je brengt een hamer mee en
voor de rest wordt gezorgd.
Je krijgt natuurlijk ook wat
lekkers te drinken en voor je
papa en mama, opa en oma
staat de koffie klaar.
De kosten bedragen slechts
€ 5,00 p.p.
Graag aanmelden voor 9 febr.

En daarom willen we graag als bestuur van het
Dickensfestijn Wintelre iedereen uitnodigen voor een
bedankavond in de Neerhoeve op zaterdag 1 februari a.s.
vanaf 20.30 uur om jullie te bedanken voor de verleende
diensten. En na te praten over het festijn.
Al heb je meegedaan als personage of danseres,
poppenkastpop of heb je muziek verzorgd. Maar het kan
ook zijn dat je een kraam hebt bemand of gezorgd hebt
voor de op- en/of afbouw, kassa bemanning etc. etc.
iedereen is van harte uitgenodigd!

Aanmelden door een mail te sturen naar, info@bosschuur.nl
(Naam-adres-woonplaats-leeftijd-telnr. ouders)
Op www.bosschuur kun je nog meer info vinden.

We hopen jullie te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet
Stichting Bestuur Dickensfestijn Wintelre

Bosschuur “De Meren”, Merenweg 2a, Wintelre
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NIEUWSBRIEF#128

Officiële onthulling welkomstborden

Snelheidsmeterspaarpot in de Kerkstraat
In de vorige nieuwsbrief kondigden we het plaatsen aan op
13 januari van een snelheidsmeterspaarpot in de Kerkstraat
ter hoogte van onze basisschool.
Door omstandigheden is echter deze datum niet haalbaar
gebleken, waardoor deze is verschoven naar donderdag
23 januari. Deze snelheidsmeterspaarpot zal dan
geactiveerd worden door onze wethouder Steven
Kraaijeveld. Dit zal plaatsvinden iets na half 3 in het bijzijn
van een aantal leden van Jong Nederland. Vanaf deze
datum gaat de spaarpot ook pas lopen. Deze zal nu tot en
met 21 februari blijven hangen.
De snelheidsmeterspaarpot wordt geplaatst door de
Provincie Noord-Brabant en het geld wat men kan
verdienen is door de gemeente Eersel beschikbaar gesteld.
Het is een leuke manier om automobilisten bewust te
maken van hun snelheid en het kan onze plaatselijke
vereniging Jong Nederland een mooi centje opleveren.
Iedere passage met de juiste snelheid wordt beloond. Wordt
er harder dan 30 kilometer gereden dan wordt er niets aan
het saldo toegevoegd, ook niet in mindering gebracht. Maar
dat is niet wat we willen toch? Het gespaarde saldo wordt
op het digitale bord bijgehouden. Dus draag je Jong
Nederland (en alle weggebruikers) een warm hart toe, doe
rustig aan in de Kerkstraat, het komt altijd ten goede van
onze jeugd, onze toekomst.
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Inmiddels anderhalf jaar geleden, hebben Wintelrenaren
middels een dienstenveiling tijdens het jubileumfeest van
de firma De Wit-van Loon, geld ingezameld en aangegeven
dit te besteden aan renovatie van de reeds bestaande
welkomstborden. Later heeft ook gemeente Eersel een
steentje bijgedragen, waardoor de firma De Wit-van Loon
kon starten met de uitvoering.
Afgelopen week werd door plaatsing ervan het werk
afgerond. Sommigen onder u zullen inmiddels deze nieuwe
borden al wel gezien hebben en mogen we gerust stellen
dat we er als Wintelrese gemeenschap trots op mogen zijn.
Aanstaande vrijdag 24 januari zullen de drie borden officieel
in gebruik worden genomen door de symbolische onthulling
van het bord bij de Nachtegaal door onze wethouder Leon
Kox. Dit zal dan plaatsvinden rond de klok van 20.00uur in
het bijzijn van Theo en Joke van Loon en afgevaardigden
van KOK-publicatieborden, Stichting Dorpsfeesten en
Dorpsraad.
De dorpsraad zal aansluitend hieraan voor de vele
vrijwilligers hun jaarlijkse ontmoetingsavond houden in de
Hoeve de Nachtegaal.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur is onze eerst
volgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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NIEUWE KUNST VOOR WINTELRE

LEDEN VAN DE VVW

We moeten terug naar het jaar 2000 wanneer B & W van de
gemeente Eersel op aangeven van Leefbaar Wintelre het
besluit neemt om Wintelre te gaan verrijken met echte
kunst.
Men gaat daarbij niet over een nacht ijs en men besluit om
het niet goedkope maar uiterst deskundige externe bureau
van “B. Z & T“ een haalbaarheidsonderzoek te laten
verrichten. Het resultaat is nog dagelijks te bewonderen op
het pleintje van “D’n Draai)
Vandaag ruim 20 jaar verder is het tijd voor nieuwe kunst
vinden de Wintelrese kunstenaars die zich hebben weten te
verzamelen onder “Kunst Kijken Wintelre”. Wederom is het
kunstenaars collectief van destijds benadert voor een
haalbaarheidsonderzoek.
Zij hebben inmiddels positief weten te berichten en geven
aan dat deze nieuwe kunst de naam “De Kontente
Klepbroek “ heeft gekregen en op kort termijn een plaats
zal krijgen in Wintelre. Op 7 en 8 februari, aanvang 19.30
uur is er in De Rosdoek een bijeenkomst voor alle inwoners
alwaar een nadere toelichting zal worden gegeven op dit
voor Wintelre unieke kunstproject.

Dinsdag 21 januari 2020: Workshop voetenbadzakje

Graag tot dan.

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE……
’t Blaaike bedankt iedereen voor hun financiële bijdrage
over het afgelopen. Dankzij deze ondersteuning kunnen wij
’t Blaaike iedere 14 dagen laten verschijnen in Wintelre.
Medewerkers ’t Blaaike.
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We gaan bij Yvonne van Ham een voetenbadzakje maken.
Er hebben zich zoveel dames aangemeld dat we er 2
groepen van gaan maken.
De 1e groep start de avond om 19.15 uur en de 2e groep
om 20.30 uur. De indeling komt via de mail.
Kosten van deze avond is € 2.50 p.p. Dit bedrag graag ieder
afzonderlijk bij Yvonne afrekenen.
Het bestuur.

VACATURE BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS
DE ROSDOEK
De Rosdoek is een veelzijdige, culturele en sportieve
ontmoetingsplaats in Wintelre. Een groot aantal
verenigingen, groeperingen en gebruikers is er te gast voor
hun activiteiten.
Binnen ons huidige personeelsbestand is er een parttime
vacature ontstaan. Hiervoor zijn wij op zoek naar een
energieke en enthousiaste beheerder. De ideale kandidaat
voor deze functie heeft oog voor klanten, is flexibel en ziet
het als een uitdaging om speciale evenementen als
Carnaval en Kermis te organiseren en in samenwerking met
verenigingen gerelateerde “projecten”, tot een succes te
maken.
Samen met collega’s draagt hij/zij ook zorg voor de
dagelijkse werkzaamheden zoals het ontvangen van gasten,
het draaien van bardiensten en onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden.
’t Blaaike nr. 2 18 jan. 2020
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Wij vinden het belangrijk dat onze beheerders een prettige
sfeer creëren en een verbindende factor zijn voor alle
verenigingen en bezoekers die gebruik maken van De
Rosdoek
Functie eisen:
Representatief en klantvriendelijk;
Organisatietalent;
Handig en weet van aanpakken;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Voldoende ervaring met Word en Excel;
Enige horeca-ervaring is een pre;
Bereidheid tot onregelmatige diensten (weekenden,
avonden, feestdagen),
Wat wij bieden:
Een dienstverband van gemiddeld 16 uur per week;
Het salaris is afgestemd op de gestelde functie-eisen en
ervaring in soortgelijke functies;
Een uitdagende functie in een dynamische organisatie;
Ben jij die ideale kandidaat die wij zoeken?
Je kunt je schriftelijke sollicitatie tot uiterlijk 15 februari
sturen naar:
Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10, 5513 AP
Wintelre of via e-mail: vacature@rosdoek.nl
Indien je aanvullende informatie wenst, kunt je contact
opnemen met Jan Heuveling (tel 040-2052151)
Past deze vacature niet precies bij jou, maar ken je iemand
die zou passen bij deze vacature?
Dankjewel voor het doorsturen ervan naar hem of haar.
Bestuur gemeenschapshuis De Rosdoek Wintelre

LET OP: in verband met grote
belangstelling VOOR MIJN BINGOAVOND OP 22 JANUARI is de locatie in
overleg met Hein gewijzigd naar
GEMEENSCHAPSHUIS DE ROSDOEK.
Tijd : 20.00u
Heel erg graag wil ik met jullie delen hoe grandioos het is
hoeveel prijzen ik gedoneerd heb gekregen. ZOVEEL ZELFS
DAT IK OP 4 MAART NOG ÉÉN KEER EEN BINGO-AVOND GA
HOUDEN. Met ook dan een geweldige hoofdprijs. Met 2
personen een half uurtje vliegen vanaf Eindhoven Airport.
Dit is geschonken door EACM. Behalve dat ik er heel veel
tijd in heb gestoken en de Kempen gezien heb, wordt echt
alles geschonken.
We spelen 10 rondes. En elke ronde heeft 3 prijzen.
Voor 1 rijtje. Voor 2 rijtjes. En voor de volle kaart.
30 prijzen dus voor de BINGO
Eén bingoboekje kost 5 euro. HOE MEER BOEKJES JE
KOOPT, HOE MEER KORTING EN HOE MEER OPBRENGST
VOOR ALPE D’HUZES. Drie bingoboekjes kost 10 euro. En
wil je alle nummers van 1 – 90 dan koop je 6 boekjes. Dit
kost 15 euro. De bingokaarten zijn geschonken door: Martin
van Cuijk, Bingoboeken-Nederland. HEEL HANDIG ALS JE
EEN MARKEERSTIFT MEE KUNT BRENGEN.
DE HOOFDPRIJS VAN 22 JANUARI IS GESCHONKEN DOOR
JERR-ART-GALLERY. Zelf vind ik de prijs prachtig. Hopelijk
gaan jullie dat ook vinden. Jerry ontwikkelde een speciale
printmethode die zijn werk uniek en authentiek maakt.
Jerry gaat een foto die jij wil printen op een stuk schroot
ijzer dat enigszins door Jerry bewerkt wordt, waarbij hij de
ruwe randjes van het materiaal in ere houdt.
Heel graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om met
jullie te delen van wie ik de prijzen allemaal geschonken
heb gekregen. Ik hoop dat ik niemand ga vergeten om te
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bedanken. Het zijn er zoveel. Maar daar krijg ik dan een
herkansing voor.
EEN GROOTS DANK JE WEL VOOR:
Jerr-Art-Gallery Wintelre; Café de Babbel Wintelre;
Gemeenschapshuis de Rosdoek; Hoeve Nachtegaal
Wintelre; de Wit-van Loon Wintelre, van Tilburg Nistelrode;
Bartelselektro Wintelre; Dinee-Café de Kempen Knegsel;
Zoo Veldhoven; Cafetaria de Smickel Vessem; attraktiepark
DippieDoe Best; Frans Soetens Woninginrichting Vessem;
Lecoba Wintelre; Vis bij Kim Veldhoven; keurslagerij
Laureijs Veldhoven; de Beerse Bakker Veldhoven; Prinsen
Veldhoven; Coppelmans Veldhoven; Groenrijk Veldhoven;
Blos schoonheidssalon Veldhoven; Restaurant de Gouden
Leeuw Vessem; d’n Oirschotse Kegel; Restaurant Koning
Goedhart Oirschot; Flying Bowling Partycentrum Veldhoven;
Kempisch ruiterhuis Veldhoven; Bakkerij Driessen
Wintelre/Veldhoven; Restaurant Craft Wintelre; BillyBird
park Hemelrijk Volkel; restaurant Lovano Oerle; Golf- en
recreatiepark het Caves Wintelre; Zwembad den Ekkerman
Veldhoven; Santspuy Etten-Leur; De Greef textiel
Veldhoven; Elly’s mode Veldhoven; Klijn Kooke Veldhoven;
Best Zoo; kapsalon Total Beauty Wintelre; EACM Eindhoven.

WAT IS KERKBALANS?

ALS IK JE NIET BENADERD HEB, MAAR JE WIL WEL EEN
PRIJS SCHENKEN DAN HOOR IK DAT GRAAG.

Het klinkt afgezaagd, maar we geloven erin. Het proces dat
de parochie in 2014 heeft ingezet, met pijnlijke momenten
van loslaten en uitdagende stappen op nieuwe paden,
moeten we gaan voor God en voor onszelf. Zijn naam moet
blijven klinken. Of dat nu in één van de openblijvende
kerken van de parochie is, bij het bezoek aan een
parochiaan of bij een gebeurtenis in een gebouw dat
voorheen kerk was. We bouwen vanuit één
gemeenschappelijke missie: Samen één parochie zijn.

NA RONDE 9 VOLGT EEN LOTERIJ. Ik ga hier niet een
bepaald bedrag voor vragen. Maar wel zullen er
donatieboxen rondgaan. En kun je dus zelf bepalen wat jij
voor de loterij wil geven. Iedere persoon krijgt vijf lootjes.
Mogelijk dat de avond van 22 januari vol is bij het
verschijnen van mijn bericht in dit Blaaike. Maar dan hoop
ik dat jij je wel op gaat geven voor 4 maart.
Heel graag tot ziens. Anja Das 0622659243 Mail:
wilenanja.das@outlook.com

Kerkbalans is een gezamenlijke actie
van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland. Drie
kerkgenootschappen die al sinds 1973
een beroep doen op de plaatselijke geloofskernen voor een
financiële bijdrage. Jaarlijkse vragen zij hun leden in januari
een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere
waarde.
Parochies krijgen geen subsidie en hebben daarom een
financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen
bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de
samenleving. Het thema voor actie Kerkbalans 2020 is:

‘ Geef voor je kerk ’
De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1
februari 2020.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.
Enveloppen met informatie liggen gedurende de actie achter
in onze kerk. U kunt die informatie ook digitaal ontvangen.
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Mail dan naar jphhems@gmail.com of
rondomtoren@parochieeersel.nl
U kunt uw bijdrage overmaken op Rekeningnummer
kerkbijdrage NL43RABO0113502958. Ook kunt u een
machtigingsformulier downloaden via de website van de
parochie. Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. De
R.K. Kerk is erkend als een Algemeen Nut Beoogde
Instelling (ANBI). Voor informatie daarover vindt u op de
website van de belastingdienst.
U kunt het ingevulde formulier ook inleveren in de
brievenbus op het kerkplein.

Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer
iedere zondag actief willen zijn. Daarnaast is het spelen
tegen (te) jonge tegenstanders ook een belangrijke reden
om de schoenen aan de wilgen te hangen.

Namens SAMEN WILLIBRORDUS
Contactgroep Wintelre
Sjef Hems en Riny Reniers

Inmiddels hebben bij DEES zich tien 35+ voetballers
interesse getoond om deel te nemen. Bij de 45+ is dit
aantal (zes) nog niet zo groot. Hier komt DEES dus nog
enkele spelers tekort om zich definitief aan te melden bij de
KNVB.

HEEMKUNDEVERENIGING BEDANKT WINTELRE!
Afgelopen zomer hebben we mogen deelnemen aan de
statiegeld actie bij COOP-Wintelre. In december is het
bedrag - dat verdubbeld is door COOP - aan ons
overhandigd.
We zijn reeds begonnen aan het digitaliseren van onze
archieven en hopen dit jaar - het jaar dat we 40 jaar
bestaan - hiermee verder te gaan.

Vandaar deze oproep aan alle 35+ en 45+ voetballers om
zich aan te melden bij DEES zodat we met 2 teams van
start kunnen gaan. Aanmelden nog mogelijk tot 26 januari
as.
Stuur uw aanmelding naar c.tholen1@upcmail.nl.

GEVONDEN

We willen de COOP en iedereen die via deze statiegeldactie
een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken voor hun
giften.
Het bestuur 'DE HOOGE DORPEN'.

Begin december 2019 een sleutel met geel label met tekst:
K.D.V.
Af te halen bij de Rosdoek

40 JAAR TONPRATEN IN
“KLEPBROEKENBULT”

35+ EN 45+ VOETBAL BIJ V.V. DEES
’t Blaaike nr. 2 18 jan. 2020

Daarom biedt DEES en de KNVB de mogelijkheid om deel te
nemen aan het 7 tegen 7 voetbal 35+ en 45+ . Hierbij
staat niet het presteren centraal, maar wel het op een
recreatieve manier een potje voetballen met en tegen
leeftijdsgenoten.
Juist de vrijdagavond is hiervoor geschikt.
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Om te zorgen dat U deze Unieke editie NIET vergeet !
Onderstaande reminder uitknippen en op Uw koelkast
plakken.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
40 Jaar Tonpraten in “Klepbroekenbult”
7 & 8 Februari 2020
Voorverkoop
27 Januari 2020
MFA “De Rosdoek”
Vanaf 19.00u.
Kaarten a €9,00 per stuk
Maximaal 10 kaarten per persoon

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

Zorg dat U op tijd bent !
OP = OP !

20 januari
18 februari
18 maart
16 april
18 mei
23 juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27 augustus
21 september
27 oktober
18 november
17 december

K.O.K.
Wintelre
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21 aug
22 aug
23 aug

Agenda

30/31 oktober
27 dec

JANUARI

19 januari

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

7 & 8 Februari
15 februari

FEBRUARI
e
40 editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband

7 maart
13 maart
14 maart
21-27-28 maart
28 maart
30 maart
t/m 4 april
16 mei
21 t/m 24 mei
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli

MAART
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)
Pubquiz D’n Babbel

AFVALKALENDER
21 jan

PMD- GFT-afval

4 febr.

PMD- GFT-Rest-afval

18 febr..

Goede Doelen Week Eersel

PND-GFT-afval

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Welons
Knoerttoernooi

29 jan.
24 juni
25 nov.

26 febr.
29 juli
30 dec

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28okt.

Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
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OUD PAPIER HIER…
8 februari brengen
14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2020
31 jan.
29 mei
25 sept.

28 febr.
26 juni
30 okt.

27 mrt.
31 juli
27 nov.

24 april
28 aug.
18 dec.

U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com
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