46e jaargang nr. 25, week 51 (23 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Kerstwandeling
 Houtverkoop gemeente Eersel
 Oliebollen festijn

De volgende uitgave (nr. 1) verschijnt
in week 1 (6 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 29 december voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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Overleden ouders Bartels - de Vooght, Sjaak en Sjan
Jos Olislagers
Vader en moeder Olislagers en Ton Veenbrink
Overleden familie v.d. Oever en overleden familie v.d.
Heijden
Sjef Snelders
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen
Wim Oosterbosch en overleden ouders Oosterbosch –
v. Dooren en familie
Vader, moeder v.d. Bosch Peter en Nettie, Jan en Ad
Frans Vrijsen
Arnold Bartholomeus

MISINTENTIES 23 t/m 26 DECEMBER
Zaterdag 23 dec.
19.00 uur te Vessem gezamenlijke
Eucharistieviering met boeteviering voor de
drie parochies.
Zondag 24 dec. Kerstavond
21.00 uur m.m.v. het gemengd koor
Zondag 25 dec. 1e Kerstdag
10.00 uur Kindje wiegen m.m.v. KIWI

Woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 28 dec 8.30 uur H. mis voor de vrede

Zondag 25 dec. 1e Kerstdag
11.00 uur Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Maandag 26 dec. 2e Kerstdag
9.30 uur Woord en Communieviering m.m.v. de fanfare

MISINTENTIES 30-31 DEC. 1 JAN.

Antoon v. Kemenade (mnd) en Lies v. Kemenade - v.
Gerwen
Frans v. Gerwen
Jan v.d. Ven (namens K.B.O. Wintelre)
Harrie Snelders
Fina Schennink
Janus en Riek v. Mol - Beerens
Jan Swaans
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Sjef en Corrie Legius en Peter Linders
Frans v. Hoof (verjaardag)
Bertha v.d. Ven - Tholen (verjaardag)
Corry Swaans - v.d. Vijfeijke
Simon en Marietje Kwinten
Jan en Toos Kapteijns - Bartels
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Nelis, Betje, Antoon en Els Leermakers
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ZONDAG 31 DEC.
11.00 UUR M.M.V. GEMENGD KOOR
Na de H. mis is er de gelegenheid om elkaar de
beste wensen te doen toe komen
Willem Rijnen
Frans Vrijsen
Arnold Bartholomeus
Op maandag 1 januari is er geen H. mis
Dinsdag, woensdag en vrijdag is er geen H. mis
Donderdag 4 jan
2
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14.00 uur H. mis uit dankbaarheid b.g.v. het gouden
huwelijksfeest van Jan en Net Klessens - v.d. Ven (eigen
muziek)

In onze parochiegemeenschap is op 66-jarige leeftijd
overleden Frans Vrijsen, echtgenoot van Diny van
Roosmalen. Frans woonde in de Willibrordusstraat op nr. 9

MEDEDELINGEN
In onze parochie is gedoopt Cyndi Ansems, dochtertje van
Harrie en Folkje Ansems - Vosters
Namens de parochie wensen we iedereen veel succes met
de voorbereidingen van de vieringen tijdens de Kerstdagen,
vooral mijnheer pastoor die altijd aanwezig is.
De kerststal bouwers hebben weer een mooie nieuwe
kerststal gemaakt, de siergroep zal aandacht besteden aan
de kerstversiering, de mensen die de vanen hangen, de
acolieten, lectoren en Sjef Hems die de Woord en
Communieviering voorbereid en voor gaat, de werkgroep
die de kindergezinsviering en kindje wiegen voor bereiden,
de koren, fanfare, de kosters en allen die op de achtergrond
werkzaam zijn zodat alles goed en netjes verloopt.
Op zaterdag 23 dec nodigen we u allen uit om deel te
nemen aan de gezamenlijke eucharistieviering te Vessem,
tevens boeteviering.
Natuurlijk nodigen we u allen uit om deel te nemen aan de
verschillende vieringen tijdens de Kerstdagen.
OP ZONDAG 31 DEC. IS ER OM 11.00 UUR EEN
GEZONGEN EUCHARISTIE VIERING M.M.V. HET
GEMENGD KOOR.
NA DE H. MIS IS ER GELEGENHEID ELKAAR DE BESTE
WENSEN TE DOEN TOE KOMEN.
OP MAANDAG 1 JANUARI IS ER DAN GEEN H. MIS.

Op 65 jarige leeftijd is onze oud medeparochiaan Arnold
Bartholomeus, echtgenoot van Hennie Rooyakkers
overleden.
Voorheen woonde Arnold in de Willibrordusstraat.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,Namens de parochie wensen we iedereen fijne en goede
Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018.

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 19 december: kerstviering aanvang 18.00
uur de Rosdoek
De kerstviering is in de vorm van een kerstdiner, de buurt
van Toos zal voor de omlijsting zorgen.
Eigen bijdrage € 12,50 dit overmaken op rekening van de
VvW NL89RABO0107122634.
Woensdag 3 januari 2018: Koersbal aanvang 9.30 uur
mfa de Rosdoek
We gaan samen met twee dames van de koersbalclub
koersballen in de Rosdoek. De dames die zich hiervoor
hebben opgegeven worden om 9.30 in de Rosdoek
verwacht. De koffie en thee is voor eigen rekening.
Namens de VvW wensen wij iedereen fijne kerstdagen en
een gelukkig 2018.

Dinsdag, woensdag en vrijdag is er geen H. mis
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De donderdagochtend H. mis van 4 jan. van 8.30 uur komt
te vervallen.

4

’t Blaaike nr.25 23 december 2017

5

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod

KEMPKESHOF TOERNOOI 2017

voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

Wederom werd er op Kempkeshof weer een biljart toernooi
gespeeld, waar 25 deelnemers aan hebben deelgenomen.
Een mooi en gezellig toernooi, waar iedereen zowel spelers
als publiek van hebben genoten. De spelers werden
ingedeeld in 5 teams, gerangschikt volgens moyenne.
De uitslag bleef spannend tot op de laatste wedstrijd.

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. Contactpersoon
Wim ten Boske T. 2055133. Op donderdag van 14.00 – 16.00
uur. Nadruk ligt op handvaardigheid.
CP: Mien Spanjers T. 2052265
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: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133
De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.

De uitslag:
1 Wim Wilting
2 Ad van Aaken
3 Cees Willems
4 Wim v. d. Sande
5 Harrie Das
6 Jan Joosten
7 Jos Adriaans

61,1
60,2
60,0
57,7
57,3
57,0
47,2

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Spelers bedankt voor Uw deelname.
De Organisatie. Van B.C Kempkeshof.

BEDANKT
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor al het
medeleven en de steun die wij mochten ontvangen bij
het overlijden van mijn man, lieve papa, en opa.
DOMIEN VAN OEFFELEN

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.

Bijzonder dank aan pastoor Verschure, fanfare
St. Willibrordus, vocaal ensemble "Florence",
Eclips uitvaartbegeleiding, familie, de buurt, alle vrienden.
We vonden het fijn dat jullie er voor hem waren.

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

Corry, Tineke, Jan, Linda.
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STATIEGELD ACTIE COOP
Vanaf 1 januari tot en met 31 maart
zijn wij, Zonnebloem Wintelre, uitgekozen
om deel te nemen aan de statiegeld actie
van COOP.
Het uiteindelijke bedrag wordt door COOP verdubbeld.
Wat natuurlijk een heel mooi gebaar is!
Het geld dat wij hiermee ophalen komt geheel ten goede
aan de gasten uit Wintelre.
COOP gelooft in de kracht van “Samen”.
Ook wij geloven daarin, U ook?

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging
Vessem, Wintelre en Knegsel

NATUURFILMS UITGEZONDEN OP
OMROEP BRABANT
Op 2de kerstdag (26 dec.) wordt de natuurfilm
"Valkenhorst parel op het Brabantse Zand"
uitgezonden op Omroep Brabant.
En op 1 januari de nieuwste natuurfilm van Mark Kapteijns
de film " Pannenhoef natuur in ontwikkeling"

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”

BESTE INWONERS VAN VESSEM,
WINTELRE EN KNEGSEL
Omdat er veel vraag was waar de kerstpuzzel van de
Ondernemersvereniging Vessem, Wintelre en Knegsel vorig
jaar bleef, vonden wij het leuk om dit jaar toch weer een
puzzel te maken en te gaan verspreiden.
Buiten dat het natuurlijk leuk is om de kerstpuzzel te
maken, zijn er natuurlijk mooie prijzen te winnen in de
vorm van cadeaubonnen, die bij de plaatselijke
middenstand verzilverd kunnen worden.
Mocht u de kerstpuzzel niet ontvangen hebben of wil u een
extra exemplaar, dan liggen deze bij:

OPENINGSTIJDEN COOP:
Zondag 24 december
11.00 uur t/m 17.00 uur
Maandag 25 december
1e Kerstdag Gesloten
Dinsdag 26 december
2e Kerstdag 11.00 uur t/m 17.00 uur
Zondag 31 december
11.00 uur t/m 17.00 uur

Vessem: Super Service Henst
Knegsel: De weefkamer
Wintelre: Bakker Driessen

Maandag 1 januari
11.00 uur t/m 17.00 uur

De uiterste inleverdatum is: 10 januari 2018
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U krijgt persoonlijk bericht van ons als u iets gewonnen
heeft. Ook zullen wij dit publiceren in de plaatselijke
krantjes.
Veel plezier met de kerstpuzzel,
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INLOOP- EN INSCHRIJFMIDDAG
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM
NUMMEREEN KINDEROPVANG
DINSDAG 23 JANUARI VAN
16.30 TOT 17.30 UUR

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 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.

Basisschool

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.
Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2017/ 2018,
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.
’t Blaaike nr.25 23 december 2017

10

Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2019 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.
We maken daar dan een kopie van.
Voor het schooljaar 2017-2018 wordt eind maart de
formatieplanning gemaakt en deze wordt gebaseerd op de
daadwerkelijk ingeschreven kleuters. 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.
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Heeft u nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer
040 - 205 15 80.

10 JAAR KOM!

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 en donderdag geopend tot 18.30 uur.
Op vrijdag is opvang mogelijk op onze locatie in Vessem
(nb. bij voldoende aanmeldingen wordt de opvang ook op
deze dagen aangeboden in Wintelre) 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 dinsdag 23 januari op basisschool de Disselboom
en/of bij Kinderopvang Nummereen, in de Rosdoek.
Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Nummereen en
team basisschool de Disselboom
’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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KOM! Tussen 25 december 2017 en 1 januari 2018 naar
het buitengebied van Oerle en Wintelre. Ontdek al
wandelend de nieuwe schouwpaden en geniet tevens op
drie locaties van de kunstwerken gemaakt door 15
kunstenaars.
De wandeling gaat door akkerland, over schouwpaden en
langs bosranden en is zo’n 5 tot 8 km lang, je kunt je eigen
route uitstippelen. Trek wel stevige wandelschoenen aan,
want je loopt soms over drassige zandwegen.
Voor de 10 de keer organiseren Atelier Hoogeind
Keramiek, Atelier Le Vent des Forêts en Vaaggrond dit
jaar deze wandeling.
De wandeling is zo samengesteld, dat je er een dagje uit
van kunt maken.
Atelier Hoogeind Keramiek
Gelegen in het landelijk gebied van Veldhoven vindt U
achter een oude boerderij Atelier Hoogeind Keramiek van
Jeske Snoeren.
Wie de werken van Jeske volgt, valt de variatie van thema’s
en technieken op, waarbij zij zich laat leiden door
observatie van de wereld om haar heen. Het
ontstaansproces gaat voor alles, waarbij dogma’s en
stromingen ondergeschikt zijn. De titel en het werk zijn
sterk verbonden.
Vanaf 26 december is Hoogeind Keramiek gratis te
bezoeken aan Hoogeind 24, te Veldhoven.
www.hoogeindkeramiek.webklik.nl
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Atelier Le Vent des Forêts.
In dit atelier werken Guus en Riek Wouters.
Guus maakt meestal sculpturen van hout of steen, de
vormen zijn robuust en minimalistisch, geïnspireerd op de
“Atlantikwall”.
Riek schildert meestal met olieverf op doek. De
onderwerpen komen vaak spontaan uit dagelijkse
gebeurtenissen. Soms figuratief en uitbundig weergegeven,
dan weer abstract en ingetogen. Beide kunstenaars laten
zich inspireren door de natuur, met haar onbeheersbare
krachten en ondefinieerbare vormen. KOM gerust eens
kijken aan de Kerkheide 4, te Wintelre. De toegang is
gratis. www.riekenguus.webklik.nl
Vaaggrond
Is een coöperatief kunstenaarsgenootschap in het
buitengebied van Veldhoven, dat traditiegetrouw exposeert
in een bostuin. De 12 kunstenaars laten zich daarbij
inspireren door de lokale cultuur en winterse natuur. Samen
tillen zij iedere jaarwisseling een unieke gebeurtenis van de
grond. Vaaggrond bevraagt en lokt discussies uit.
Vertrouwd, maar ook bevreemdend.
Een plaats waar u rond de buitenhaard gesprekken aan
kunt gaan. Ontmoetingen die tot bezinning leiden.
Dagelijks rondleiding om 12.00 en 14.30 uur aan de Kleine
Vliet 1d, Veldhoven.
De toegang bedraagt 3,50. Kinderen tot en met 10 jaar
gratis.
Gratis Wifi. www.vaaggrond.nl
KOM! Kunst Om Molen is open van 25 december 2017 t/m
1 januari 2018. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur.
’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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Let op, de openingstijden van de verschillende locaties
sluiten niet volledig op elkaar aan.
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.

HALLO ALLEMAAL!
Ik ben Isabelle Donkers en ik heb in de zomervakantie een
boek geschreven! Het heet ‘Kompas van het licht’ en is
uitgegeven door uitgeverij boek.scout.
Het boek gaat over Danish die 20 jaar oud is als hij met zijn
familie vanuit India naar Nederland verhuist. Het leven in
Nederland valt erg tegen doordat er geen geld is om te
studeren. Samen met een aantal foute vrienden besluit hij
een overval te plegen. Dit loopt compleet uit de hand
waardoor Danish vijftien jaar cel en twee jaar tbs met een
proeftijd van één jaar krijgt opgelegd. Hij besluit zijn leven
te beteren waardoor het tweede jaar tbs hopelijk niet nodig
zal zijn. De weg daarnaartoe is lastig maar als je eenmaal
begonnen bent, kun je niet meer terug.
Ik ben altijd veel bezig met de wereld om mij heen, ook
met migratie en de problemen die daarbij kunnen ontstaan.
Tijdens een les maatschappijleer vorig jaar, ontstond het
idee voor ‘Kompas van het licht’. Een halfjaar later besloot
ik het tot leven te brengen. Met het boek wil ik vertellen dat
ieder mens een goed mens kan zijn, ongeacht waar je
vandaan komt.
Als je geïnteresseerd bent in mijn boek, kun je via deze link
meer informatie krijgen:
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8248
En als je graag nog wat extra informatie wilt, kun je mij ook
altijd bellen: 040-2823461
Isabelle
’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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HOUTVERKOOP GEMEENTE EERSEL
27 december aanstaande, vindt opnieuw de jaarlijkse
houtverkoop van de gemeente Eersel plaats, bij
“De Bosschuur”, Merenweg Wintelre.
Aanvang ’s morgens om 10.00 uur, waarna U per mondeling
opbod Uw houtvoorraad voor de stook weer kunt aanvullen.
Om voor U de gratis verkrijgbare soep, koffie en
chocolademelk te verzorgen, zullen de groeperingen voor
ontwikkelingshulp uit Wintelre en Knegsel deze keer
aanwezig zijn. Zij mogen dan na afloop de opbrengst van
het hout delen en bestemmen voor hun hulpprojecten. Dus
kom naar de houtverkoop, geniet van een warme opkikker
en bied ruimhartig op het hout dat U daarna een
welverdiende warmte zal geven !!!!
En hoe wordt dit geld daarna besteed?
Het missiecomité heeft de opbrengst van het jaar 2014,
zijnde € 1.125,- voor hout en extra aanvulling van de
Eerselse gemeente-ambtenaren (kerstgratificaties) van
€ 245,- als volgt besteed:
1 € 400,- is meegegeven aan 2 studenten uit Wintelre,
die via “Worldmapping” naar Uganda zijn geweest
om daar bij het FOHO (Foundation of Hope)
vrijwilligerswerk te verrichten voor de
straatkinderen door het helpen bouwen en
inrichten van een nachtopvang voor deze
kinderen.
2 € 300,- is overgemaakt in 2015 en ook € 300,- in
2016 naar de doofstomme Oadh in Salt in
Jordanië, om zijn opleiding op het doven-internaat
te bekostigen. Ook aan zijn moeder is de
gebarentaal geleerd!!
3 Ook in 2015 hebben we € 200,- kunnen geven aan
het UMOJA project in Tanzanya, voor de opvang
en scholing van gehandicapte kinderen.
’t Blaaike nr.25 23 december 2017

16

4 En € 400,- hebben we kunnen meegeven aan een
Wintelrese die vrijwilligerswerk heeft gedaan in
Suriname bij het weeshuis “St. Koningskind”
Zo ziet U dat € 1.600,- een goede bestemming heeft
gevonden op plaatsen waar de nood vele malen groter is
dan bij ons!!
De opbrengst van dit jaar zal o.a. worden besteed aan de
renovatie van het meisjesinternaat St. Theresia op Flores,
Indonesië.
Hier wonen momenteel 25 meisjes tussen de 12 en 16 jaar,
die door hun opvang in dit internaat toegang tot onderwijs
hebben. Renovatie van de tehuisgebouwen is heel dringend
noodzakelijk!
Een verzoek om hulp daartoe is binnengekomen van
mevrouw Marie Jeanne Colson, beter bekend als
Mama België. Zij zet zich al een hele lange tijd in voor de
allerarmsten op Flores.
Uiteraard willen wij hier graag ons steentje aan bijdragen!

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. E. van Erp
Dhr. J. Tholen
Mevr. S. Lunenburg
Mevr. A. Simons
Dhr. F. v.d. Ven
Mevr. Dirks
Dhr. N. Schellekens
Mevr. C. Stroosma

Brand vuurkorf
Unox spellenpakket 4-delig
Cadeaukaart voor een middag
uit t.w.v. 150,Maggi soepkoker
Maggi soeppan XL
Calve bak/grillplaat
Grolsch vuurkorf
Facebook, Douwe Egberts
koffie/thee pakket
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OPROEP OPROEP!
Wie wil mij helpen aan wol
of aan kleine bijdragen
zodat ik wol kan kopen?
Van Zeeman, Wibra,
Action, €1,00 per bol.
Alle kleuren zijn goed.
Ik ben namelijk Carebags aan het haken, dat zijn tasjes om
drainflesjes in te doen na borstoperaties of andere
operaties. Deze gaan dan naar ziekenhuizen in de regio.
Daar werd naar gevraagd bij Hart in Actie, nu ben ik
benaderd en wil dat heel graag steunen.
Er staat een schone kliko onder de carport, daar kan het
garen in als ik niet thuis ben.
Bijdragen of briefjes voor als ik iets op moet halen in de
brievenbus aub.
Mien Spanjers, Bremveld 8,
040-2052265
g.spanjers1@chello.nl

BEDANKT
De gasten van de dagactiviteit op dinsdag in Kempkeshof
willen Hoeve De Nachtegaal hartelijk bedanken voor de
lunch.
De lunch was heerlijk en het was erg gezellig.
Bedankt.

KERSTWANDELING BIJ V.V. DEES
Rondom nieuw “Oude meer”
Al tientallen jaren organiseert voetbalvereniging DEES met
ondersteuning van Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre
en korfbalvereniging Winty een tweetal sportieve kerstwandelingen
door de staatsbossen.
De deelnemers kunnen dit jaar wederom kiezen uit een korte afstand
(voor het hele gezin) of een langere wandeling voor de meer
geoefende wandelaars.
Bij zowel de korte als langere afstand trekken we langs het nieuwe
“oude Meer”.
Het “Oude Meer” heeft de laatste maanden een grondige
opknapbeurt gehad, er staat weer water in, het meer is een prachtig
vergezicht vanaf de openbare weg en het is een lust voor het oog
om hier te kunnen en te mogen wandelen.
Evenals voorafgaande jaren is deelname aan de kerstwandeling
voor iedereen gratis.
Onderweg zorgt de Kerstman vanuit zijn tijdelijk onderkomen
midden in de natuur “de kersthut” met enkele van zijn assistenten
voor lekkere warme chocomel of een Wentersel drankje.
Een kerstkoekje zal zeker ook niet ontbreken.
Na de wandeling staat er voor iedereen in de kantine op sportpark
“De Meren” ook nog een gratis kop overheerlijke snert of een lekker
beker glühwein klaar.
Vertrek vanuit de kantine mogelijk vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur.
Het is de moeite waard om met z’n allen Door Eendracht en
Samenspel er op uit te trekken op dinsdag 26 december en om deel
te nemen aan de traditionele kerswandeling van voetbalverenging
DEES.
Prettige Feestdagen en tot ziens op sportpark “De Meren”.

’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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OLIEBOLLENFESTIJN!!

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

Op 31 december gaan we weer los!

Na een prachtig bedrag uitgekeerd te hebben aan
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus, loopt de actie voor het
Sint Nicolaas Comité bijna ten einde.
Ondanks dat de Sint al naar Spanje is, vragen wij U ook de
laatste dagen gul te doneren.

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. Bij
bestelling krijgt u 10 oliebollen voor € 5,00 en zijn ze € 0,70
per stuk, op de dag zelf krijgt u 10 oliebollen voor € 6,00 en
zijn ze € 0,75 per stuk.
Kom allemaal oliebollen halen, wij ontvangen u graag met
glühwein of een warme chocomel!
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

Wilt u uw vereniging ook aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie, of loop
even bij ons binnen.

KINDJE WIEGEN
Op Eerste Kerstdag, maandag 25 december om 10.00u is er
in de kerk 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 zijn van harte welkom.

BEDANKT
Bedankt, buurtschap van de Kat en Hondstraat, voor de gift
die wij hebben mogen ontvangen! Hiermee kunnen we de
kapel weer mooi in de “bloemetjes” zetten.

Om 11uur is de kindergezinsviering. Tijdens de viering
wordt het kerstverhaal uitgebeeld en zingt het kinderkoor.

Ook in deze viering is iedereen van harte welkom.

Namens alle leden van de kapelwerkgroep.
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Vanaf 1 januari is de Zonnebloem aan de beurt, niet
landelijk, maar speciaal voor Wintelre. Het geld wordt dus
echt in eigen dorp besteed!
Ook deze vereniging wordt warm aanbevolen.
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OPROEP OPROEP OPROEP

COOP & WIST U DAT….

13 februari 2018. Kindermiddag met kinderoptocht.
Zoals vanouds begint deze middag met een kinderoptocht,
heel Wintersel kan dan genieten van de creativiteit van
onze jeugd. Vorig jaar was het opnieuw een succes, met
aantal deelnemers van maar liefst 123 kinderen. Ook dit
jaar hopen we wederom op een grote opkomst en jullie
weten ondertussen, ook bij slecht weer gaat het gewoon
door, we kunnen dan in De Rosdoek terecht.
Ga aan de slag en maak iets leuks met je vrienden,
vriendinnen, clubje of klas. Het gaat jullie vast weer lukken
om er een mooie optocht van te maken.
We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt
door de jury:
- Originaliteit
- Zelfgemaakt door de kinderen
- Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun
onderwerp
Inschrijven tussen 12.00 en 12.45 uur.
Let op: De optocht vertrekt dit jaar om 13.00 uur.
Je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- ALLEEN
- 2 T/M 4 PERSONEN
- 5 OF MEER PERSONEN.

Er met Oud en Nieuw weer volop oliebollen en
appelbeignets verkocht worden bij de entree van onze
supermarkt!
We Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk kruidenbitter
in een mooie kruik, perfect als kerstgeschenk.
U ook een gokje kan wagen bij de Oudejaarstrekking? We
verkopen volop Oudejaarsloten. Maak kans op de jackpot of
een gloednieuwe Mini!
Vanaf heden er de mogelijkheid is om kentekens te laten
overschrijven/schorsen bij de postbalie.
De decemberkalenders niet aan te slepen zijn, vorig jaar
verkochten we ruim 500 stuks! Ze kosten 5 euro en zijn een
leuke bezigheid met de feestdagen.
Elke dag 1 vakje open maken….
Rijpelaal ook in december ons van heerlijke verse gerookte
paling voorziet. Exclusief bij Coop.
Er volop Decemberzegels verkrijgbaar zijn voor de
frankering van uw kerstkaarten.

Het aanmeldingsformulier verschijnt in het Blaaike en
in het Huppelearke.
Veel succes met de voorbereidingen.

Onze supermarkt een stomerij service heeft? Als u de
kleding op dinsdag brengt, heeft u deze donderdag weer
terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw kerstoutfit na afloop te laten
reinigen!
We een uitgebreid assortiment met biologische en gluten
vrije producten hebben?

KOK Wintelre
’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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U in onze groentekoeling uit maar liefst 23! verschillende
vleesvervangers kan kiezen, van tofu tot
paprika/champignonburger, de keuze is reuze!

NIEUWSBRIEF#98

Er een nieuwe koeling is toegevoegd in onze supermarkt
met diverse soorten vers gesneden fruit.

Vele dorpsgenoten hebben de kerstboom inmiddels op ons
dorpsplein al zien staan. Geplaatst door de dorpsraad met
dank aan diverse vrijwilligers en bedrijven, houden we de
kerstsfeer in ons dorp, na ons geweldige Dickensfestijn, ook
tijdens de kerstdagen nog even vast.

BEDANKT!
Het Dickensfestijn ligt inmiddels weer
achter ons en we kunnen terugkijken
op een mooie winterse editie.
Vele vrijwilligers hebben zich ingezet
om ook deze editie weer te laten slagen.
Het zijn er te veel om op te noemen en
om niemand te vergeten bedanken we
iedereen die ook maar op enige wijze
heeft bijgedragen aan het Dickensfestijn dit jaar.
Ook alle bewoners aan het parcours een hartelijke dank
voor de fijne medewerking! We hopen dat we in 2019
wederom een beroep op jullie mogen doen om ook dan
weer een mooi Dickensfestijn neer te mogen zetten.

Dorpsraad Wintelre wenst
verder alle inwoners van Wintelre

Prettige Feestdagen
en een
voorspoedig en gezond 2018
in een Leefbaar Wintelre.

Bekijk ook eens onze facebookpagina voor vele mooie foto’s
en positieve woorden uit de krant en weekbladen!
Tot 2019! Tot Dickens!

december



Pub quiz bij D’n Babbel
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Ook het komende jaar houden wij er weer
graag de vaart in,
voor en samen met alle
inwoners van Wintelre.
Dank voor uw steun voor onze activiteiten in
2017.
Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre

Bestuur Dickensfestijn Wintelre

30

Kerstboom
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Dinsdag 23 Januari om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr.25 23 december 2017
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AFSCHEID
De dieptrom geeft het trage tempo aan
voor de stoet van louter mannen
die nerveus, het lijf gespannen
de weg op naar de dorpskerk gaan.
De rouwband om het kleurig pak
hun gezichten droef en strak
blijft men bij de ingang staan

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE

De lijkkist wordt naar voor gereden
onder het zingen van het koor
Een introwoord van de pastoor
over een ongelijke strijd gestreden
Kaarsen worden aangestoken
troostende woorden uitgesproken
over de broeder die is overleden

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 knutselactiviteiten voor peuters?
-u handvatten krijgt aangeboden voor knutselactiviteiten
voor uw peuter?

Trillend staan ze in de winterwind
een enkeling hij pinkt een traan
de vendelier hij neigt het vaan
er snikt een vrouw, een kind
Een laatste groet, het laatste woord
en ieder gaat zijn weg weer voort
Vaarwel mijn goede vrind

Kom dan naar onze

Knutselactiviteit

op dinsdag 23 januari
tijd: van 9.00-10.00uur

Gildebroeder

De medewerkers van 't Blaaike wensen u allen

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 bij juf Linda terecht.

Prettige Kerstdagen
en een goed en gezond 2018
’t Blaaike nr.25 23 december 2017

Basisschool de Disselboom organiseert op deze dinsdag knutselen.
Deze activiteit wordt begeleid door Linda Vrijsen, leerkracht op onze
school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. Alle peuters uit
Wintelre zijn welkom!
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Het is de bedoeling dat de peuter samen met een volwassene
knutselt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen Kinderopvang
volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te nemen.
Wilt u zich aanmelden?
Stuur dan vóór 19 januari a.s. een mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl
We hopen veel peuters en ouders te mogen begroeten!

MET Z’N ALLEN ZAALVOETBALLEN……..
Op oudejaarsdag zijn alle leden van de voetbalvereniging DEES
uitgenodigd om deel te nemen aan het traditionele zaalvoetballen of
te wel oliebollentoernooi.
Vanaf half tien in de ochtend tot vijf uur in de middag wordt er o.a.
gespeeld in MFA DE Rosdoek, De Leenhoef in Knegsel en De Klep
in Oostelbeers.

2017/2018 EN COOP!

Bij de jeugd gaan Vessem en DEES hand in hand het jaar uit en de
oliebol van Jong Nederland zal ongetwijfeld lekker smaken na een
partijtje zaalvoetbal.

Als we dit stukje schrijven zijn we nog druk bezig met de
laatste inkopen voor de Kerstdagen, maar is 2017 al weer
bijna voorbij.

Veel plezier allemaal.

Een prachtig jaar waarin we een flink aantal stappen
hebben gezet ter verbetering van uw supermarkt.
Zo voegde we een aantal facetten toe aan onze
dienstverlening en hebben we fors assortiment toegevoegd
en geïnvesteerd in extra nieuwe medewerkers.
We mochten een schitterend schoolplein weggeven,
sponsorde tal van evenementen en hebben de statiegeld
actie in het leven geroepen.
Owja, en niet te vergeten, we komen nu ook op tv, dat
draagt ook bij aan de naamsbekendheid en totale groei van
uw Coop supermarkt.
Wij willen u allen danken voor de trouwe klandizie dit jaar
en hopen u ook in 2018 te mogen begroeten.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari gaan we weer indoor
strafschaoppen nemen in MFA De Rosdoek.
Vrijdagavond is gereserveerd voor alle seniorenteams en overige
belangstellenden. De eerste strafschop wordt genomen om 19.30
uur.
Zaterdag 6 januari nemen zowel de jeugdteams van Vessem en
DEES deel aan dit toernooi.
Tijdschema wordt verstrekt door de leiders van de diverse teams.
Fijne feestdagen en tot ziens.

OUD PAPIER HIER…

Hele fijne feestdagen gewenst!
Met z’n allen zaalvoetballen……..

’t Blaaike nr.25 23 december 2017

Indoorstrafschoppentoernooi in MFA DE Rosdoek.

13 Januari
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WEEK VAN DE GOEDE DOELEN

Nieuwjaarstreffen
Nieuwjaarsnacht zal de Rosdoek vanaf middernacht
geopend zijn, een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en al het beste te wensen voor

In Steensel zijn de coördinatoren van de goede doelen aan
het bekijken of ze kunnen komen tot een
Goede Doelenweek.
Hoe gaat de Goede Doelen Week in zijn werk?
Huis aan huis wordt een brief met invulformulier en een
enveloppe rondgebracht. Op het invulformulier staan de
doelen waarvoor de actie is bedoeld. Het betreft alleen
landelijke goede doelen met CBF-keurmerk, geen lokale
doelen. De gever kan achter elk doel een bedrag invullen,
dat hij aan het betreffende doel wil schenken. Als het
formulier is ingevuld telt de gever de bedragen op en stopt
het formulier met het totaalbedrag in de envelop. Op deze
manier is anonimiteit gewaarborgd. De enveloppe wordt
door collectanten opgehaald.
Redenen om hiertoe over te gaan:
Het is steeds moeilijker om collectanten te vinden en
daardoor dreigt een aantal collectes op korte termijn te
verdwijnen.
Het collecteren komt vaak op de zelfde personen neer.
Er komt in een bepaalde periode vaak iemand aan de deur
voor een of ander goed doel.

Tot ziens op 1 januari, de
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staan klaar!
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We willen met de contactpersonen van de verschillende
collectes in de gemeente in overleg om te bekijken of en
hoe we de “Goede Doelen Week" voor de gehele gemeente
vorm kunnen geven.
Aan alle organisatoren van collectes voor goede doelen in
de gemeente het verzoek om zich via een mailtje te melden
bij Toon van de Ven voor het overleg. Mailadres:
toonvandeven@telfortglasvezel.nl
Voor vragen kun je ook telefonisch bij Toon terecht:
0497 516614.

staan klaar
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Agenda
6 januari
6 Januari
13 januari
21 januari
26/27 Januari
10 Februari
11 februari
12 februari
13 februari
2 maart
10 maart
16 maart
17 maart
23 maart
24 maart
14 April
20/22 april
12 Mei
8 en 9 juni
8 juni
9 Juni
15 -16 -17 juni
19 t/m 22 juni
23 juni
29 juni
t/m
1 juli

2018

Nieuwjaarsbal m.m.v. Monique Smit en
Party dj Jelle bij d'n Babbel
Nieuwjaarsbal bij Joc de Fakkel
Prinsenbal Huifnarren met bekendmaking van de nieuwe dorpsprins.
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Tonpraten
Carnaval bij Joc de Fakkel
Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht
Brabaret/comedyavond D’n Babbel
Birthday Bash bij Joc de Fakkel..
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Joc de Fakkel Club Night
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
Joc de Fakkel Club Night
Joc Feestweekend!
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar
Oudleden feestavond..
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
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