49e jaargang nr. 21, week 43 24 okt.
Met in deze uitgave onder meer:
 Hallo
 Rabo clubsupport
 Dag van de Mantelzorg
De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt
in week 45 (7 november)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 30 okt. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus op Aangelag 26
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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BESTE MENSEN

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

IN VERBAND MET DE HUIDIGE
CORONAMAATREGELEN ZIJN ER GEEN
WEEKENDVIERINGEN, WOORD - EN
GEBEDSDIENSTEN VANAF DONDERDAG 15 OKTOBER
T/M MAANDAG 2 NOVEMBER
ALLERZIELEN 2020
Vanwege de corona-maatregelen is het dit jaar niet
mogelijk om de overleden medeparochianen sinds
Allerzielen vorig jaar te herdenken op de gebruikelijke
manier. Maar om toch te laten voelen dat we als
geloofsgemeenschap met elkaar verbonden zijn, zullen wij
als liturgie- en avondwakegroep op 2 november voor iedere
overledene van het afgelopen jaar een graflichtje aansteken
en dat in de kapel plaatsen. Door dit gebaar geven wij
uitdrukking aan ons geloof dat onze overleden
familieleden/medemensen eeuwig leven in Gods nabijheid.
Als er weer meer nieuws vanuit de parochie komt
vermelden we dat in het volgende Blaaike.
De misintenties die zijn opgegeven voor de weekenden dat
er geen vieringen zijn, kunt u later weer opnieuw doorgeven
als de kerken weer gewoon open zijn.
U kunt altijd in de kapel terecht voor een moment van
bezinning en het opsteken van een kaarsje.
Laten we er met z'n allen ervoor zorgen dat de
coronabesmettingen gaan dalen door ons te houden aan de
voorgeschreven richtlijnen.
Op 97-jarige leeftijd is in "Huize De Vestakkers" te
Middelbeers overleden,
Sien v. Ham - v. Mol weduwe van Arnold v. Ham. Voorheen
woonde Sien op de Groenstraat in Wintelre.
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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 tevoren 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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JAARLIJKSE WORKSHOP
HERINNERINGSBLOEMSTUK VERPLAATS
NAAR HET VOORJAAR

BEDANKT

Bloemen spelen bij uitvaarten een grote rol en ook ná de
begrafenis of crematie hebben bloemen een belangrijke
functie. Elk jaar worden met Allerzielen op 2 november de
overledenen herdacht en gaan nabestaanden met bloemen
naar het graf. Ook zijn er andere speciale gebeurtenissen
waar bloemen troost kunnen bieden zoals de sterfdag of
verjaardag van de overledene.
Ieder jaar organiseren Eclips Uitvaarten en bloemisterij De
Hennekooi samen de workshop Herinneringsbloemstuk
maken. Ook dit jaar zou deze traditie eind oktober weer
plaatsvinden.
Helaas moeten we i.v.m. de maatregelen rondom het
Corana-virsus de workshop uitstellen naar het voorjaar
2021. Uiteraard houden we u op de hoogte over de nieuwe
datum.
Eclips Uitvaarten

Hierbij willen we Arie van Loon danken
voor zijn jarenlange voorzitterschap
voor de Stichting Dickensfestijn
Wintelre.
Vanaf de eerste editie, toen genaamd
de torenfeesten, was je al betrokken
om vervolgens de volgende vijf edities
als voorzitter van de stichting je
verdienstelijk te maken.
Jij kon als geen ander alle hierbij betrokken verenigingen,
buurtschappen en de vele vrijwilligers samen laten werken
om zo tot een prachtfestiviteit te komen!!
Hiervoor zijn we je veel dank verschuldigd!
Namens,
Bestuur Stichting Dickensfestijn Wintelre
Bert, Elsbeth, Hans, Harry, Jack, Jos, Lizet, Sandra en
Tamara

GEEN ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF

GEZOCHT
INTERIEURVERZORGSTER
(2x per week)

Wij zoeken per direct een enthousiaste en representatieve
interieurverzorgster voor het schoonmaken van o.a. onze
showroom, kantoren en kantine. Graag 2x per week en het
aantal uren is in overleg.
Interesse? Stuur een korte motivatie naar
sollicitatie@lecoba.nl of bel even (kies 7)

Er zijn voorlopig geen activiteiten op Kempkeshof.
Wij zijn gesloten tot en met 11 november 2020.
Dit is om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan.
Hopelijk blijft iedereen gezond.
St. Kempkeshof

Lecoba BV • Slikdijk 10 • 5513 NL Wintelre •
040-2051838
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HALLO
Hierbij wil ik even reageren op het stukje van Mien du Poes
in het laatste Blaaike, Ik begrijp volledig de reactie op de
laatste kermis. Ik zelf als Artiest uit Wintelre vond het ook
erg jammer dat er niks georganiseerd mocht worden
rondom de kermis, van de ene kant begrijpelijk maar van
de andere kant jammer als ik zie wat er met enige
aanpassingen toch georganiseerd kan worden zelfs met
inachtneming van alle corona maatregelen.
Ik begrijp dan ook heel goed dat de volwassenen in
Wintelre het dit jaar wat toch al moeilijk is voor iedereen
zich een beetje in de steek gelaten voelen.
Daarom bied ik, Marlisa Sounds Wintelre aan om in de
Rosdoek een supergezellige Spaans/Latijnse avond en
eventueel middag van +/- 2 uurtjes te bezorgen natuurlijk
met volgens alle momenteel geldende corona maatregelen
van max. 30 Personen per optreden bv. op een zaterdag
avond en evt. als er voldoende animo voor is op de zondag
middag.
Mijn vergoeding wil ik echt minimaal houden om alle
inwoners tegemoet te komen bv. een entree van €5,- per
persoon. Natuurlijk brengt dit ook nog wat op voor de
Rosdoek!!
Datums zijn bespreekbaar, zelf denk ik aan het begin
November.
Wat denken jullie hiervan?
Groetjes
Marlisa Sounds
06-21984014
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RABO CLUBSUPPORT

BESTE ALLEMAAL

Vanaf maandag 5 oktober tot en met zaterdag 24 oktober
kan je je stem uitbrengen.
Onderstaande verenigingen/instanties kunnen uw (stem)
steun heel goed gebruiken.

VV DEES
Jong Nederland
Stichting Kempkeshof
Avond Wandel Vier Daagse
Repair-Cafe
Stichting Harapan
Laat je stem niet verloren gaan.
Kun je zelf niet stemmen geef dan de kaart met de
keuze van je verenigingen af op Kempkeshof of op
Everstraatje 6.

BEDANKT!

Sjaan van Loon-Jansen
Ze heeft nog volop genoten van de dag dat haar bankje ter
ere van haar 100ste verjaardag onthuld werd in Wintelre.
Ook willen we iedereen bedanken voor de getoonde
belangstelling op die dag.
Familie van Loon, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en partners.

24 okt. 2020

Arian Wouters-Rijkers
Medewerker Dorpsparticipatie
a.wouters@eersel.nl

GOEDE DOELEN WEEK

We willen iedereen bedanken voor het medeleven in de
vorm van bijvoorbeeld de vele kaarten die we hebben
ontvangen bij het overlijden van onze moeder en oma

’t Blaaike nr. 21

Wat we allemaal al enigszins verwacht hadden is tijdens de
persconferentie van 13 oktober jl. bevestigd:
De maatregelen om Covid-19 onder controle te krijgen zijn
aangescherpt en verlengd.
Hierdoor komt er op korte termijn niets terecht van het idee
om, als Medewerker Dorpsparticipatie, maandelijks alle
gemeenschapshuizen een dagdeel te bezoeken om met
jullie in gesprek te gaan. Ik kan op dit moment hier niet
meer over zeggen dan dat ik, zodra het weer kan, de draad
op zal pakken.
Voor nu geldt vooral dat we goed voor onszelf en elkaar
moeten zorgen. Ik hoop jullie op een later moment in het
gemeenschapshuis te treffen!
Hartelijke groet,

8

Dit jaar heeft de (wegens Corona uitgestelde) Goede Doelen
Week Eersel een prachtig bedrag opgebracht: ongeveer
€80.000,— (was € 65.000,- bij onze eerste editie in 2019).
Dat is echt een heel mooi resultaat.
Het aandeel van Wintelre bedroeg € 13.500,- (was vorig
jaar € 12.300,-)
Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers, en alle
collectanten voor hun inzet.
Wilt u meer weten over onze stichting en de deelnemende
doelen, dan kunt u dat nalezen op onze
website: www.gdweersel.nl
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Binnenkort kunt u hier ook een verslag vinden van de
verdeling over de doelen voor de collecte van 2020.
De volgende collecte vindt plaats in week 15 van 2021:
12 april t/m 17 april.

‘T BLAAIKE VRAAGT OM UW STEUN
EN UW BEGRIP

Namens de Goede Doelen Week Wintelre:
Jet Kwinten
Erna Kleijn

DAG VAN DE MANTELZORG 2020
Dinsdag 10 november is het weer de Dag van de
Mantelzorg. Een dag waarop we mensen verrassen die
zorgen voor een ander. Ook in de gemeente Eersel hebben
we rondom deze dag, nog meer dan anders, oog voor de
mantelzorgers. De zorg die familieleden voor elkaar hebben
is onmisbaar. Door het veranderende overheidsbeleid
komen er steeds meer taken bij de mantelzorger te liggen.
Kenmerkend is dat je zorgt voor iemand waar je een sociale
relatie mee hebt, dat de zorg onbetaald is, structureel van
aard en gemiddeld meer dan 8 uur per week!
Steeds meer mantelzorgers moeten hun zorgtaken ook
combineren met gezin en werk. En hebben daarmee een
driedubbele taak.
Helaas kunnen, vanwege het COVID-19 virus, geen
activiteiten georganiseerd worden voor de mantelzorgers.
Daarom wordt dit jaar het mantelzorgcompliment in de
vorm van een cadeaubon naar alle geregistreerde
mantelzorgers thuis gestuurd.
Bent u nog niet geregistreerd als mantelzorger terwijl u wel
mantelzorgtaken verricht? Neem dan contact op met
Wél!zijn de Kempen om u aan te melden en ook het
mantelzorgcompliment te ontvangen. U kunt contact
opnemen via 0497-514746 of info@welzijndekempen.nl.

Bijna 50 jaar verschijnt iedere 14 dagen ’t Blaaike in geheel
Wintelre.
In 1971 verscheen ’t eerste Blaaike in Wintelre met een
oplage van 275 stuks.
‘t Blaaike werd toen nog getypt, gecorrigeerd met nagellak,
handmatig afgedraaid, met de hand gevouwen en
handmatig geniet.
Maar dankzij de onontbeerlijke financiële steun van de
Wintelrese gemeenschap is er in de loop der jaren veel
veranderd en wordt alleen het vergaren van ‘t Blaaike nog
handmatig gedaan. Inmiddels worden er bijna 850 Blaaikes
gedrukt. Dankzij de huis-aan-huis bijdrage hebben wij een
mooi machinepark, wat het maken van ’t Blaaike een stuk
gemakkelijker maakt.
De Wintelrese gezinnen die ‘t Blaaike gemachtigd hebben
om jaarlijks €6,- af te schrijven van hun rekening zullen
deze week (22 oktober) op hun bankrekening zien dat dit
bedrag is afgeschreven.
Mocht dat niet het geval zijn dan vragen wij u vriendelijk
om zelf alsnog €6,- over te maken op rekeningnummer
NL76RABO 0158102770 t.n.v. ‘t Blaaike met vermelding
van uw adres.
U kunt in deze periode van de medewerkers van ‘t Blaaike
niet verwachten dat zij bij u aan de deur kloppen om de
huis-aan-huis bijdrage bij u op te halen. Wij vragen om uw
begrip daarvoor. Wel kunt u uw bijdrage in een gesloten
enveloppe kwijt op Het Aangelag 26. Graag uw naam en
adres vermelden op de enveloppe.
Wij danken u allen voor uw financiële steun.
Mochten er vragen zijn of wilt u op een andere manier
’t Blaaike steunen dan kunt u het volgende nummer bellen
06-34921198.
Stichting dorpsblad ‘t Blaaike
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“NEE OMA IK WIL NIET ‘WAMMELEN’,
DAAR WORD IK MOE VAN.”
Dat zei mijn kleinzoon toen ik lang geleden vroeg of hij een
eindje mee ging wandelen.
Sindsdien is het bij ons altijd ‘wammelen’ gebleven. De
kleinkinderen zijn inmiddels groot en hebben wel iets
anders om hun tijd, die toch al vaak te kort is, te vullen.
Daarom ‘wammelen’ mijn man en ik samen ons dorpje
rond. Mijn man weet alles van deze omgeving dus vandaag
mag hij weer mijn gids zijn.
We lopen een eind op Oers in, o sorry da ’s niet correct
Nederlands. We lopen een eind op Oers aan en slaan
rechtsaf de Molenweg in. Was het niet ene Coolen die lang
geleden hier ‘de mulder’ was die een windmolen draaiend
hield?
We slaan linksaf richting de Kerkhei en kijken uit over het
buurtschap de Hoef. Een tijd geleden liepen hier nog
roodbonte koeien maar het enige wat we nu zien zijn
gebouwen en auto’s, vooral vrachtwagens. De akker waar
we verderop langs lopen noemden we vroeger de
‘Kerkenakker’. In onze jeugd woonde hier eksters en
eekhoorns in het bos, nu wonen er mensen in grote huizen
met mooi verzorgde tuinen.
Nee we gaan niet richting de Hoef maar maken nog een
ommetje over een zandweg richting het Veneind. Verder
naar links lag vroeger het Molenven, En op het eind van
deze zandweg, een beetje naar rechts, was een groot gat
waar in de jaren 50-60 de gemeente Vessem veel vuil en
afval in stortte. Hoewel de gemeente toen maar één
vrachtwagen had, die wel meer te doen had dan afval
vervoeren, moet het toch een hoop rotzooi zijn dat daar
begraven ligt. Dat verdwenen gat, dat noemde men toen
het Moerkot.

O ja, ik zou het bijna vergeten, deze zandweg heet de
‘Engelse weg’. Hier kwamen in september 1944 de
bevrijders ons dorpje binnen. Maar ja, dat is weer een
ander verhaal.
Er zijn niet veel mensen meer in dit dorp die kunnen
vertellen wat de bezetting betekende. En hoe we weer
opkrabbelden, de nieuwe, moderne tijd tegemoet. Vooral
jongeren wilden toen meer leven in dit stille dorp. Zo kwam
er toen een voetbalclub en een harmonie.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat een paar jongemannen
zondags onder ‘de leste mis’, een stuk papier tegen een
houten lantaarnpaal prikten. En daar stond in een schuin
handschrift op geschreven dat men een Toneelclub wilden
oprichten, en mannen met interesse bij Willeke van Loon in
de kroeg werden verwacht. En de eerste die dat las was
onze politieman Keesje Noordijk. En dit Keesje zag zichzelf
wel een rol spelen bij die club. Toneelspelers waren immers
sterke persoonlijkheden, mensen met overwicht en gezag;
nou dat bezat Keesje wel vond hijzelf…. Och nee, sorry, nou
ben ik wat aan ’t fantaseren.
Die toneelclub heeft ons wel het een en ander beloofd, maar
we zullen geduld moeten hebben om dat 75-jarig bestaan
te kunnen vieren. Och, we wachten wel op meer dingen.
Mien du Poes

TE KOOP:

OVERCOMPLEET
Sanseveria’s; inclusief overpot, hoogte 50-55cm (incl.pot)
Prijs € 6,-- per stuk.
Eventueel: Sanseveria stekken
Geldboom stekken
Lidcactus stekken
Prijs € 1,-- per stuk
Tel. 06-14312284
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COOP THOLEN GAAT SAMEN MET DE
VERENIGINGEN HET VERSCHIL MAKEN IN
WINTELRE!
WE GAAN MAAR LIEFST VIJFDUIZEND
EURO WEGGEVEN!!!
Vele leuke en enthousiaste reacties kwamen binnen en we
hebben een prachtig aantal van 14 aanmeldingen
ontvangen:
Voetbalvereniging DEES
Wivak Keetweek
Stichting Kempkeshof
Fanfare Sint Willibrordus
Korfbalvereniging Winty
Tennisvereniging de Meppers
Stichting Duofiets
Komité Organisatie Karnaval
Toneelvereniging de Vriendenkring
Jong Nederland
JOC de Fakkel
Vreemdelingenhoek
EHBO-vereniging
Gilde St. Willibrordus

Tijdens de actie komt elke vrijdag en zaterdag een
vereniging zich presenteren bij uw supermarkt. Zo kan het
zomaar zijn dat er disco plaatjes worden gedraaid, of dat u
eens kan zien hoe een duo fiets precies werkt.
Uiteraard dit alles met in achtneming van de coronaregels.
Ook op onze Facebookpagina: Coop Tholen, zal hier
aandacht aan worden besteed.
Wat voor werk hebben Ron en Dorry Tholen dan?
Die gaan alle bedragen van alle kassabonnen per vereniging
optellen. Daarna gaat we kijken wat het totaalbedrag is,
van alle ingezamelde bonnen tezamen.
Vervolgens wordt er gekeken naar hoeveel procent aandeel
elke vereniging heeft.
Naar rato percentage wordt de VIJFDUIZEND! euro over alle
verenigingen verdeeld door Coop Tholen te Wintelre.
Welke data zijn belangrijk?
Looptijd actie:26-10-2020 t/m 13-12-2020
Bekendmaking en uitreiking cheques: 19-12-2020
Samengevat:

Wat vragen we alle inwoners van Wintelre en omstreken?
Steun de Wenterselse verenigingen, koop zoveel
mogelijk lokaal, lever uw kassabon in bij het doel
naar keuze, en zorg ervoor dat uw vereniging het
grootste geldbedrag bij elkaar spaart!

Geen ingewikkelde toestanden, maar direct boter bij de vis!
Hoe enthousiaster en actiever de vereniging is, hoe meer
kassabonnen in de inzamelton, hoe meer geld erbinnen
komt!

Zo maakt uw vereniging en Coop Tholen samen
in Wintelre het verschil!

Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van de
vereniging, of weet u niet welke u moet kiezen?
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HALLO WINTELRE

NIEUWSBRIEF#143

Over een kleine maand is de tijd van pepernoten, ‘Zie ginds
komt de stoomboot’ en schoentjes zetten aangebroken! De
tijd van Sint-Nicolaas! Maar net zoals voor iedereen is het in
deze tijd ook voor Sinterklaas wat anders dan normaal.
Dit jaar gaat de intocht van de Sint in Wintelre niet door.
Hoe graag Sinterklaas ook Wintelre bezoekt, gelukkig
begrijpt hij de huidige maatregelen en omstandigheden. Op
school is Sinterklaas vooralsnog wel welkom. Dit feest zal
dan ook, in gepaste vorm, plaats gaan vinden. We gaan er
met alle schoolkinderen een heerlijk feest van maken voor
Sinterklaas!
Voor de veiligheid van iedereen hebben we dit jaar vanuit
het Comité ook besloten om geen collectanten langs de
deuren te laten gaan. Natuurlijk staat het vrij om te
doneren, maar dat kan dit jaar dus niet in een collectebus.
Het rekeningnummer van het Sinterklaas Comité Wintelre is
NL64 RBRB 0929 1850 64. Wij zijn blij met en danken voor
elke gift.
Ondanks alles willen wij wel dat de Sint zich welkom voelt,
als hij door de straten van Wintelre rijdt. Houd het Blaaike
in de gaten, we gaan er samen een leuke tijd van maken!

Gratis luchtzuiverende planten voor heel
Wintelre: Doe mee!

Groetjes van
Het Sint Nicolaas Comité

’t BLAAIKE
Om ruimte te besparen in de vorige uitgave, hebben wij alle
verenigingen die om uw stem vroegen in de
Rabo Clubsupport, in één bericht vermeld. Wij zijn vergeten
te vermelden dat mensen die niet in staat zijn hun stem
digitaal uit te brengen, hun stemkaart in kunnen leveren op
Kempkeshof of op Evestraatje nr. 6
Onze excuses hiervoor!
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Allereerst willen we iedereen bedanken die het formulier
voor de luchtzuiverende planten heeft ingeleverd. Ondanks
het groot aantal formulieren hebben we er nog niet genoeg.
We willen het streefgetal van 700 formulieren halen, dus we
hebben nog veel te doen! Het plantenfeest kan namelijk
niet doorgaan als we niet voldoende geïnteresseerden
hebben. Daarom hebben we de inschrijving verlengd tot 9
november. We doen een dringend beroep aan iedereen die
het formulier nog niet heeft ingeleverd: doe mee want we
willen allemaal een groen en kleurrijker Wintelre!
Als jij niet meedoet, krijgen je buurtgenoten die wel
interesse hebben ook niets. Een gemiste kans dus voor een
groen en kleurrijker Wintelre. Doe het daarom niet alleen
voor jezelf, maar ook voor je buurtgenoten.
De corona-tijd zorgt er momenteel voor dat we elkaar
nauwelijks kunnen ontmoeten en samen iets kunnen
organiseren. De activiteit rondom deze luchtzuiverende
planten geeft ons wél de mogelijkheid om als inwoners van
ons dorp gezamenlijk iets te doen. In elke voor- en/of
achtertuin van ieders woning is wel een plaatsje vrij voor
een drietal gratis te verkrijgen planten.
Als we die nu allemaal massaal bestellen deze week, doen
we dit samen. We blijven daarmee voldoen aan de RIVMrichtlijn van de anderhalve meter. En straks bij het planten
kunnen we die afstand ook houden en zo samen het dorp
en onze omgeving beter maken.
Op wintelre.info vindt u de uitgebreide beschrijving van de
planten, het inschrijfformulier en de inleveradressen.
Mocht u uw keuze nog niet gemaakt hebben:

Uiterste inleverdatum: 9 november
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Repair Café helaas weer gesloten
Enkele maanden konden weer open zijn,
echter door de opnieuw van toepassing
zijnde corona-maatregelen en de
sombere vooruitzichten nu, zal het
Repair Café voor onbepaalde tijd weer
gesloten zijn.
Op welke datum het Repair Café weer
volledig operationeel zal zijn wordt te
zijner tijd via onze nieuwsbrief in het
Blaaike kenbaar gemaakt

Agenda
13 november
25 november

Afsluittoernooi TV de Meppers
Bijeenkomst Houtwallen

17 januari
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband
WELONS
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

WINTELRE

Groeten, vrijwilligers Repair Café

Bibliotheek blijft open.
Ondanks de sluiting van alle activiteiten in Kempkeshof zal
de bibliotheek op de gebruikelijke tijdstippen wel geopend
blijven. Uiteraard blijft u met klachten wel gewoon thuis.

2021

Zorg dat je gezien wordt
Nu de herfst weer is ingegaan en het daardoor weer vroeger
donker wordt is een goed werkende fietsverlichting van
levensbelang. Zorg dat de verlichting ook bij nat weer goed
functioneert. Met de huidige ledverlichting op batterijen
zoals die op de meeste fietsen aanwezig is, hoeft dit geen
probleem te zijn. Voor fietsen met een ingebouwde
naafdynamo: Kijk even naar de bedrading van voor- en
achterlicht en de armaturen of deze in orde zijn. Voor de
oudere fietsen met een wieldynamo, als deze niet goed
meer functioneert, zijn er mogelijkheden om voor een klein
bedrag, een losse set verlichting op de fiets te plaatsen.
Ook aan wandelaars het verzoek verlichting/ reflecterende
kleding te dragen zodat ook zij tijdig gezien worden.

AFVALKALENDER

27 okt

PMD-GFT-afval

10 nov

PMD-GFT-Restafval

24 nov

PMD-GFT-afval

Contact Dorpsraad Wintelre,

Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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OUD PAPIER HIER…
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
27 oktober
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december
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