49e jaargang nr. 25, week 51 (19 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Wel oliebollenfestijn
 Geen Kunst Om Molen
 Kerstwandeling en andere activiteiten DEES afgelast

De volgende uitgave (nr. 1) verschijnt
in week 1 (2 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 25 dec. voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN
Beste parochianen van Wintelre,
Helaas gaan we Kerstmis 2020 anders vieren dan andere
jaren. Meer informatie van de parochie Eersel kunt u
onderaan dit bericht lezen.
Namens de parochie wensen we in deze omstandigheden
iedereen een heel mooi en goed Kerstfeest met aandacht en
liefde voor elkaar. We nodigen iedereen uit om naar de
kapel te komen voor een moment van bezinning, het aan
steken van een kaarsje, het luisteren naar de mooie
Kerstmuziek en het bezichtigen van de mooie Kerstgroep
die daar te zien is.
Een Zalig Kerstfeest voor iedereen.
MEDEDELINGEN:
In onze parochiegemeenschap is op 86-jarige leeftijd
overleden Henk Swaans, weduwnaar van Corrie Swaans v.d. Vijfeijke. Henk woonde in de Kerkstraat.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.

KERSTMIS 2020 IN CORONATIJD
De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december
schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met
betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate
ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van
maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers
in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu
ook ongewijzigd.
Dat betekent handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter’. En verder geldt voorlopig niet meer
dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en
een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje
dragen.
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Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Dit geldt ook voor de zang door kinderen en samenzang
door gelovigen is niet toegestaan.
De afgelopen weken heeft het Pastorale team en het
parochiebestuur vele uren besteed aan overleg hoe we dit
jaar op een verantwoorde wijze Kerstmis zouden kunnen
gaan vieren in onze kerken in deze coronatijd.
De kerken zijn nu al een lange tijd gesloten en dat doet ons
pijn! Maar we kunnen niet anders. De coronacijfers laten
zien dat we er nog niet zijn, daar waar we willen zijn.
Moeten wij als parochie het risico wel nemen om de kerken
weer te openen voor vieringen.
Kerstmis is een feest van samen vieren, verbondenheid,
maar ook het feest van het kindje in de kribbe. Kunnen we
dit nu samen vieren in onze kerken? Om deze beslissing
goed en weloverwogen te nemen heeft het Pastorale en
bestuurlijk team de contactpersonen Rondom de Toren, de
kosters en degene waarvan we afhankelijk zijn voor de
organisatie rondom Kerstmis, uitgenodigd.
Er kwamen argumenten om wél te vieren maar ook om niet
te vieren. Hoe gaan we het bijvoorbeeld doen met de
veiligheid in de kerken? Hoe gaan we bijvoorbeeld
registreren? Wie kunnen alsnog op korte termijn helpen met
organiseren? Veel van onze vrijwilligers vallen in de
risicogroep.
We hebben goed geluisterd naar de argumenten en
kwamen tot de conclusie dat het van het grootste belang is
dat we verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.
Na goed beraad en alles in overweging nemende is het
pastoraal team in overleg met het parochiebestuur tot het
besluit gekomen om NIET samen te gaan vieren.
Dit doet ons, maar zeer zeker het Pastorale team, veel pijn!
We hopen op begrip en willen benadrukken dat het voor
iedereen een moeilijke beslissing is geweest.
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Wel willen wij u er graag op wijzen dat op 1ste en 2de
Kerstdag de kerstviering uitgezonden zal worden op
Kempen-TV. Tevens zijn er in diverse kerkdorpen
kerststallen te bewonderen en is er de gelegenheid om een
kaarsjes te branden (zie katern).
Kerstuitzending Kempen TV vanuit de Kerk in Eersel
Kerstmis 2020 zal er, vanwege het coronavirus, anders
uitzien dan de voorgaande jaren.
In de kerk in Eersel is door Kempen-TV opnames gemaakt
voor de kerstviering op tv. Deze wordt uitgezonden op 1ste
Kerstdag om 11.00 uur en 2de Kerstdag herhaling vanaf
10.00 uur. Ook zal de kerk mooi worden versierd, is er
muziek en is er de mogelijkheid om naar de kerststal te
komen kijken en een kaarsje te branden.
In de kerk in Steensel (in de kapel bij de entree) is er
overdag een kerststal te bewonderen, klinkt er mooie
muziek en kunt u een kaarsje branden.
Buiten bij de kerk in Duizel zal een kerststal te bewonderen
zijn en is er mooie muziek te horen.
In het kapelletje in Wintelre staat een kerststal, speelt er
mooie muziek en is er overdag de gelegenheid om een
kaarsje te branden.
In Knegsel staat een levende Kerststal.
In Vessem zijn we aan het onderzoeken of de mogelijkheid
bestaat om in het kapelletje overdag een kaarsje te
branden.
Het parochiebestuur en pastorale team R.K. Parochie Sint
Willibrordus Eersel
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle
inwoners van Wintelre die daar een beroep
op willen doen. (CP=Contactpersoon):
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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OLIEBOLLENFESTIJN
Ook dit jaar verkopen wij weer verse oliebollen bij het
jeugdhuis (Bremveld 10) op 31 december!
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom om deze
heerlijke bollen te komen afhalen in onze sfeervolle kraam!
Bestellingen worden dit jaar extra gewaardeerd en mogen
tot 29 december gestuurd worden
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd
van afhalen.
Bestellingen krijgen voorrang en stellen wij erg op prijs

Eersel maakt zich op voor de feestdagen
Heilige Mis vanuit Eersel (met herhaling)
Kerstconcert harmonie Eersel
Kerstconcert harmonie Bergeijk
Christmas Blues met de Bluesband Ramblin' Dog
vanuit de Sint Clemens kerk in Reusel-De Mierden
Dickens festival Wintelre 2013
Truckrun
Twee kerst-gerelateerde reportages uit Casteren
Alternatieve opening kerststal in Eersel
Kerstshow tuincentrum in Valkenswaard
Kerststallen uit diverse dorpen en eventuele
kerstwensen

maar ook zonder bestelling bent u meer dan welkom.
Onze Oliebollen zijn € 0,80 per stuk en 10 stuks voor
€ 7,50.
Natuurlijk houden we op onze locatie rekening met de
maatregelen volgens het RIVM.
Tot ziens op 31 december!
Groetjes,
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

GEEN KUNST OM DE MOLEN
Dit jaar is er tussen Kerst en Nieuwjaar geen KOM (kunst
om molen) vanwege Corona.
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nieuwjaarsdag ziet er als volgt uit (onder
voorbehoud):

Door corona zijn wij helaas erg afhankelijk van het
aanbod. Wij proberen echter voor een evenwichtige
invulling te zorgen.
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ONDERWEG EN ALLEEN
Heb ik al verteld dat we een hond hebben? Wij hebben een
hond, te groot om op je schoot te zitten maar te klein om
hem langs je fiets te laten meelopen.
Maar een lief beestje, en vandaag ben ik alleen op pad met
onze Bassie.
Manlief is thuis, voelt zich niet goed en heeft pijn aan zijn
enkel.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2021!

Och ja, aan de ouderdom kleven vele gebreken. En hoe
ouder men wordt hoe duidelijker dat is, en hoe sneller de
tijd vooruit lijkt te gaan.
Zo gaat dat, de dagen lijken langer te worden maar je tijd
korter.
Vroeger in mijn tienertijd werden alleen de rokjes korter die
wij droegen. En we keken zondags naar de jongemannen op
het voetbalveld en hadden onze mond vol van strakke korte
broeken, afgezakte sokken en harige jongensbenen.
Nu, op late leeftijd kijk ik terug naar die tijd, hoe kostbaar
was die tijd en hoeveel hebben we niet vermorst in
onbenulligheden.
Maar het is een misverstand om de oude dag te zien als een
helling die we afdalen, bergaf naar het onherroepelijk einde.
Nee, wij oudere mensen klimmen juist naar boven, naar de
top vanwaar we alles kunnen overzien. Waar we over ons
leven uitkijken als naar een rivier waarin andere stromen
samenvloeien om verder door het land slingeren. Met soms
een aftakking, een zijstroom, maar tenslotte stroomt alles
in dezelfde richting, naar de grote oceaan. Waar ze via een
rijke delta in het oneindige water verdwijnt.

Wij zien u graag in 2021
Team Hotel 46 & restaurant Craft

Sorry, ik was even de weg kwijt, ik liet mijn gedachten even
wegglijden. Ik was bezig te vertellen over vandaag.
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Vanmorgen had ik moeite met mijn bh, de haakjes wilden
niet sluiten en ik had hulp nodig. Mijn man ontdekte toen
dat ik hem binnenste buiten om had.
Zo gaat dat.
Later hebben we samen het bed verschoond, schone
hoeslakens om de matras getrokken, dekbedovertrek
vernieuwt en zoal meer.
En wij vinden het altijd nog leuk om als we ieder aan een
kant van het bed staan met het dekbed tussen ons in, de
ander omver en op het bed te trekken.
Och ja, ouwe mensen, het blijven kleine kinderen.
Maar soms denk ik toch wel eens bij mezelf; als ik alleen
zou zijn, hoe moet het dan? Hoe moet ik dan het bed
verschonen en de volle wasmand naar beneden dragen?
Hoe doen al die vrouwen dat van mijn leeftijd die alleen
zijn?
Zou ik dan elke dag alleen met onze Bassie door dit dorp
lopen? Ik hoop toch echt dat mensen dan niet schromen om
mij aan te spreken. Want echt, af en toe een praatje dat
kan ik niet missen.
Maar gelukkig heb ik nog een man die heel goed buurten
kan. Die zegt dat we niet teveel moeten nadenken over wat
er allemaal nog kan komen.
‘Doar kregde gene goeie zin van. Da makt oe nie bleij mer
verdrietig.’ zegt hij
Dus kijk ik naar de wolken in de lucht, snuif de Wenterselse
zuurstof diep men lijf in en zeg tegen onze Bassie; ‘Kom,
we gaan weer naar huis, het baasje wacht op ons.’
Och, ja we zijn allemaal onderweg en niemand weet hoe
lang die weg nog te gaan is.
Loop dus maar voorzichtig die berg op, maar vergeet niet
om af en toe om te kijken.
Mien du Poes
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. S. v.d. Sande
Pickwick
High tea voor 2 pers.
Mevr. M. Van Oosterhout Bavaria
Zitzak
Mevr. S. van Gerwen
Lipton/ Unox/ Knaks
Tafelvoetbalspel
Mevr. E. van Loon
Knorr
Tefal pannenset
Dhr. J. Tholen
Grolsch
Buiten barbecue

Facebook

Sushi schaal XL

Mevr. W. van Boxem
Mevr. S. van Beers
Dhr. J. Bawer
Mevr. E. van Loon
Mevr. M. Zwijgers

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 817,80
mogen uitreiken aan Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre!
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan Komite Organisatie Karnaval.
We bevelen deze van harte bij u aan, zodat zij in 2022
extra leuke activiteiten kunnen organiseren!
Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.
We zoeken voor 2021 nog deelnemers!
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…Onze supermarkt een stomerij service heeft? Als u de
kleding op woensdag brengt, heeft u deze zaterdag weer
terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw kerstoutfit na afloop te laten
reinigen!

COOP EN WIST U DAT.….
…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!

…U frituurvet, batterijen en lampen bij ons in kan leveren?
U vindt het inzamelpunt achter in de winkel naast de
flessenautomaat.

OPENINGSTIJDEN COOP:
Donderdag 24 december 8.00 uur t/m 18.00 uur

…We talloze soorten cadeaukaarten verkopen bijv.:
Bol.com, VVV, Hema enz.

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Gesloten

…De decemberkalenders niet aan te slepen zijn, vorig jaar
verkochten we ruim 550 stuks! Ze kosten 5 euro en zijn een
leuke bezigheid met de feestdagen.
Elke dag 1 vakje open maken....

Zaterdag 26 december

2e Kerstdag
10.00 uur t/m 17.00 uur

Zondag 27 december

10.00 uur t/m 17.00 uur

…Rijpelaal ook in december ons van heerlijke verse
gerookte paling voorziet. Exclusief bij Coop.

Donderdag 31 december 8.00 uur t/m 18.00 uur

…We op facebook ook veel nieuwtjes delen: COOP Tholen
…In onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij brouwerij de
Gouden Leeuw.
…Er volop Decemberzegels verkrijgbaar zijn voor de
frankering van uw kerstkaarten.
…We elk weekend verse sushi verkopen?

’t Blaaike nr. 25

19 dec. 2020

12

Vrijdag 1 januari

11.00 uur t/m 17.00 uur

Alle andere dagen gelden onze reguliere openingstijden.
Als we dit schrijven is het begin december, en nadert een
apart jaar zijn einde.
Een jaar waarin we als kruidenier met een aantal uiterste
hadden te maken, en waarbij we geen jubileumactiviteiten
konden organiseren.
Maar we hebben met zijn allen laten zien, samen met de
verenigingen, al onze medewerkers en u als trouwe klant,
dat we het verschil konden maken.
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De winkel was ten alle tijden goed gevuld, iedereen houdt
zich keurig aan de regels, de klandizie komt veel gespreider
als voorheen, en er wordt massaal met pinpas betaald,
hetgeen u en onze veiligheid zeer ten goede komt.

Ruim 7000,- euro!
……. zal vanuit ons dit jaar ten goede komen aan de
Wenterselse gemeenschap. We zijn met de verenigingsactie
bedolven onder de kassabonnen, iedereen spaarde massaal
mee, en dat is ook een groot compliment waard!
In het volgende Blaaike worden de eindbedragen van alle
verenigingen gecommuniceerd en gaan we zien wie de
hoogste score heeft weten te behalen!
In de winkel zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd,
waaronder plaatsing van een splinternieuwe
flessenautomaat.
Op zon- en feestdagen hebben we onze openingstijden
verruimt zodat men ook voor een ontbijtje in de ochtend
terecht kan.
Voorts is er fors geïnvesteerd in extra medewerkers en
kennis en kunde.

GEDAACHTEN
Toen ik de winterzon zag ondergaon
bléef ik efkes in gedaachten staon
en in un duuzend kleurenpracht
zag ik het daglicht zachjes overgaon
noar het donker van de nacht
En in een wirwar van herinneringen
hurde ik ‘n koor van engelen zingen
over de geborte van ‘n Godenzoon
vol vrede, licht en ander dingen
ut klonk zo schon, zo ongewoon
Want ès ik menne nèk uitstéek
de krant lées of televizie kéek
dan zie ik da die vrede wéed weg is
en da’s nie veranderd in un wéek
ok nie mè deze Kersemis
Dé kiendje wordt nie mèr bezongen
un skon verhaal is vort verdrongen
mèr worrum zou ik treurig zèn
ok al wordt me alles opgedrongen
ès ik tevréje in mèn gedaachten ben

We zoeken echter nog steeds medewerkers voor de
vulploeg op dinsdag, donderdag en de zaterdagen,
dus als u iemand weet?

Namens het gehele team, wensen we u
hele fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2021!

Zolang de zon z’n stroal laot gaon
Ik af en toe ins stil kan staon
bè mèn eigen klèin geluk
kan ik hel de wirreld aon
dan kan het léven nie mèr stuk
JP
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VV DEES DECEMBER NIEUWS

NIEUWSBRIEF#147

Zoals jullie merken heeft het corona virus veel impact op de
sport en de activiteiten daaromheen. De kleedlokalen zijn
gesloten, de competitie is stilgelegd en in de kantine
kunnen we niet gezellig samen een kop koffie drinken of de
overwinning vieren met onze teamgenoten.
Ook de welbekende en geliefde december activiteiten van
onze voetbalclub kunnen in verband met het Corona virus
geen doorgang vinden.
We zijn daarom genoodzaakt om de welbefaamde
kerstwandeling en het oliebollentoernooi te laten vervallen
dit jaar. Ook de traditionele vrijwilligersavond in januari zal
worden uitgesteld.
We willen iedereen namens vv DEES alvast een gezond en
sportief 2021 wensen. Waarin we hopelijk snel de
competities weer kunnen hervatten en we samen veel
overwinningen kunnen vieren. Achter de schermen wordt er
door de vele vrijwilligers al druk gewerkt om klaar te staan
voor de rest van het seizoen, de toernooien en de
activiteiten die hopelijk wel doorgang kunnen vinden
in 2021.
Door eendracht en samenspel zijn we groot geworden en
overwinnen we ook deze tijd. Samen zijn we vv DEES.

BESTE DORPSGENOTEN

Prettige feestdagen
en een voorspoedig en gezond 2021
in een Leefbaar Wintelre.
Hopelijk biedt het komende jaar weer snel mogelijkheden,
ook voor onze vele organisaties in dorp, om de vaart er
weer in te krijgen, voor en samen met alle inwoners.
Dank voor uw steun voor onze activiteiten in 2020.

Vergaderdata Dorpsraad Wintelre 2021.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag




18
23
24
22
17
22

januari
februari
maart
april
mei
juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23
18
16
22

september
oktober
november
december

Donderdag 17 december is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat 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

Houd Wintelre schoon.
Hartelijk dank
19 dec. 2020

Vele dorpsgenoten hebben de kerstbomen inmiddels op ons
dorpsplein en bij de kerk al zien staan. Met plaatsing van
deze bomen dragen we bij aan de kerstsfeer in ons dorp,
ook tijdens de moeilijke coronatijd. De bomen zijn geplaatst
met hulp van diverse vrijwilligers en bedrijven, waarvoor
dank!
Dorpsraad Wintelre wenst
verder alle inwoners van Wintelre

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre

Graag willen wij iedereen verzoeken om de glasbak te
gebruiken waarvoor hij bedoeld is.
Dat wil zeggen geen chemisch afval zoals plastic zakken,
dozen of glas dat niet in de glasbak past, rondom de
glasbak achter te laten. Dit om overlast voor de
buurtbewoners te voorkomen.
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FIJNE FEESTDAGEN
Vrijwilligerswerk is belangrijk, je hoort erbij, doet mee en
draagt ergens aan bij. En dat doen we bij ’t Blaaike in 2021
alweer 50 jaar. Niet alleen, maar samen met de Wintelrese
verenigingen en de Wintelrese gemeenschap. Het nieuwe
jaar 2021 wordt dus een bijzonder jaar voor ’t Blaaike, want
50 jaar is wel een heel speciaal jubileum. Uiteraard gaan we
dat samen in 2021 op gepaste wijze vieren.
Als blijk van waardering ontvingen wij onlangs met
Sinterklaas op de redactie een heel bijzonder Blaaike, een
eenmalige uitgave. Een Blaaike in kleur zo groot als het
Eindhovens Dagblad met een prachtig gedicht dat wij graag
met u willen delen.
Sint zat te lezen in zijn Grote Boek,
Wat las hij daar over De Rosdoek?
Gesloten in deze Coronatijd…
Niks aan te doen dat is een feit.
Maar toch zag hij enkele personen daar binnen in de
weer met papier en inktpatronen.
Want ’t Blaaike moet en zal verschijnen.
Anders gaat heel Wentersel naar de filistijnen.
Als er geen informatie wordt verspreid.
Zal binnen de kortste tijd,
Iedereen in ons durrup vereenzamen.
We mogen nu ook al niet meer samen sporten,
biljarten of een pintje vatten.
En; ”Sociaal zijn” moet je niet onderschatten!
Sint vindt dat jullie heel goed werruk doen,
En ge doet ut vrijwillig, dus nie veur de poen.
Elke twee weken een Blaaike, keurig en net.
Heel plichtsgetrouw en nauwgezet
Daarom nu; over jullie bolleke een aaike
Dankjewel, iedereen van ‘t Blaaike.
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De redactie bedankt Trappedoelie voor het bijzondere
bezoek en de mooie woorden en spreekt de hoop uit dat
verenigingen en gezinnen die hun financiële bijdrage voor
2020 nog niet hebben betaald dit alsnog over zullen maken
op bankrekeningnummer NL 76 RABO 015802770.
Verder wensen wij iedereen fijne kerstdagen, een gezond
en gelukkig 2021 toe waarin we weer zo snel mogelijk vrij
mogen zijn van alle opgelegde beperkingen van de laatste
maanden. Corona-vrij wij blij.

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

2021

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

AFVALKALENDER
5 jan

PMD-GFT-Restafval

19 jan

PMD-GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
9 januari ophalen
13 februari brengen
13 maart ophalen
10 april brengen
8 mei ophalen
12 juni brengen
10 juli ophalen
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag 17 december
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