50e jaargang nr. 21, week 42 (23 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Expositie fotoclub ZZZoom
¾ Luchtzuiverende planten
¾ ’t Blaaike gaat voor goud
De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt
in week 44 (6 november)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 29 oktober voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN 23 EN 24 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastor Schevers
Martien v. Erp (mnd)
Vader, moeder, Andre, Zus en Maria Smetsers
Overleden ouders W. v. Gerwen - v. Hout
Kinderen Frans, Broer, Lies v. Gerwen en familie
Jo v. Haren - v. Aken (namens Buurtver. "Bijsterveld ")
Anny v. Asten Tholen
Jan Tops en overleden familie
Koos, Erik en Marleen v. Loon

MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN 30 EN 31 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur Viering van Allerheiligen
Woord- en Communieviering
m.m.v. het gemend koor
Voorganger Diaken v. Olmen

Wim en Rieka Oosterbosch - v. Dooren
Ouders Bartels- de Vooght en Sjaak, Toos, Jan, en Sjan
Hein v. Gerwen (jgt)
Giel v. Hoof
MEDEDELINGEN
In de oktobermaand ook wel Mariamaand kunnen we een
keer extra een bezoekje brengen in de kapel, voor een
moment van rust en bezinning en voor het opsteken van
een kaarsje.
In een vorig Blaaike heeft de contactgroep een stukje
geplaatst met de vraag om zich aan te melden als acoliet of
lector. Zij hebben nog maar een paar reacties ontvangen.
Graag nog meer aanmeldingen. Zonder nieuwe aanwas
wordt er roofbouw gepleegd op de huidige groep
vrijwilligers.
KRUISJE VOOR OVERLEDENEN

Henk v.d. Bosch
Theo Kapteijns en overleden familie
Harrie en Emarentia v. Eeten en overleden familie
Riky v. Loon - v. Mol (namens Vrouwenvereniging Wintelre)
Bert en Nel v.d. Aa- v.d. Ven
Hannes en Anna v. Asten, en Toon, Lies, Jo, Corrie, Karel,
Jan en Anny
Willem Rijnen
Annie v. Asten - Tholen (mnd)
Vader en moeder Hoppenbrouwers - v.d. Sande en
overleden familieleden
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Dinsdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering met
zegening van de graven
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastor Schevers

2

De kruisjes voor onze overledenen blijven een jaar op het
prikbord achter in de kerk.
Na een jaar werd het door Pastoor Verschure naar de
familie gebracht. Sinds het afscheid van Pastoor Verschure
heeft de contactgroep gezorgd dat het kruisje bij de familie
kwam. Maar dit willen we vanaf Allerzielen dit jaar anders
gaan doen.
We willen vanaf november het kruisje in het weekend van
het eerste jaargetijde tijdens de viering op het altaar een
plaats geven.
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De voorganger zal bij de opening van de viering dit
meedelen, en na de viering kan iemand namens de familie
het kruisje ophalen in de sacristie.
Op deze manier geven we nog een keer extra aandacht aan
de overledene. Als het kruisje na 4 weken nog niet is
opgehaald, zullen we het opnieuw gaan gebruiken
Meer over Allerzielen zie elders in het Blaaike
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

BESTE COMMUNICANTEN EN OUDERS
Onze parochie heeft het voornemen om op 22 mei 2022 een
Eerste communie viering te houden in de Willibrordus kerk
te Wintelre.
Kinderen uit zowel groep 4 en 5 kunnen hun Eerste
Communie doen.
Wil jij jouw communie doen en je samen met andere
kinderen voorbereiden op dit sacrament dan vragen we je
aan te melden op de site van onze parochie.
www.samenwillibrordus.nl
Hebt u vragen dan kunt u bij onderstaande personen
terecht.
De communie werkgroep
Jeanne Leermakers
Hubert van de Bosch
Ellen Klaasen
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WORKSHOP
HERINNERINGSBLOEMSTUK MAKEN
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.
Eclips Uitvaarten en bloemisterij De Hennekooi organiseren
samen de workshop Herinneringsbloemstuk maken.
Op woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober om
19.30 uur kunt u deelnemen aan de workshop in De
Hennekooi, De Hoef 10, 5528 CA in Hoogeloon.
De bijeenkomst duurt maximaal anderhalf uur en is voor
iedereen die met verdriet en rouw te maken heeft.
Het kan zijn dat je zelf een dierbare wilt herdenken maar je
kunt ook een bloemstuk maken voor een familielid of
vriend(in) die iemand heeft verloren.
De kosten bedragen € 25,- inclusief materiaal, bloemen en
consumpties. Je kunt je aanmelden tot 25 oktober a.s. Let
op, de workshop is al volgende week. Voor de
donderdagavond zijn nog maar een paar plaatsen
beschikbaar; op woensdag is nog ruimte.
Uiteraard houden we rekening met voldoende afstand
tussen de aanwezigen.
Aanmelden kan bij Eclips Uitvaarten 040 - 212 82 12 of via
info@eclips-uitvaart.nl.
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UITNODIGING EXPOSITIE
FOTOCLUB ZZZOOM

BADMINTON

De dit jaar 13 jaar jonge fotoclub Zzzoom uit Eersel, houdt
volgend weekend van 29 tot en met 31 oktober alweer
haar 11de expositie in de grote zaal van Cultureel Centrum
'De Muzenval'. Helaas kon de geplande expositie in 2020
geen doorgang vinden. Dit werd gecompenseerd door de
met veel lovende woorden ontvangen zomerexpositie
jaarsleden juni op de markt in Eersel.
Wintelrese leden van deze energieke fotoclub gaan samen
met de andere leden een 75-tal foto´s exposeren.
De openingsavond op vrijdag 29 oktober begint om 19.00u
met een fotografie lezing door Marijn Heuts met als titel
“inspiratie voor het winterseizoen, ook als het geen mooie witte
dagen zijn”.
Marijn is een Limburgse natuurfotograaf en heeft zeer
brede specialisaties op allerlei gebied in de natuurfotografie.
Door het geven van workshops, moedigt hij anderen aan de
schoonheid van de natuur vast te leggen. Zijn lezing zal het
publiek boeien door de manier waarop hij vertelt over zijn
passie en creativiteit, maar nog meer door de foto’s die
tijdens de lezing zullen worden getoond.
Na deze lezing wordt de officiële openingshandeling verricht
door wethouder Eric Beex, waarna de grote zaal van De
Muzenval geopend is. Eenieder die de zorgvuldig
samengestelde expositie van 75 foto’s van onze leden wil
bezichtigen kan hier deze avond onder het genot van een
hapje en drankje tot ca. 22.00 uur, de foto’s beoordelen. De
expositie is vervolgens ook nog te bezoeken op zaterdag 30
en zondag 31 oktober van 12.00-16.00 uur.
Graag ontmoeten wij u op onze expositie.
Karin Klessens
en
Piet Coppelmans
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Wist je dat je in Wintelre kunt badmintonnen?
Iedere dinsdagavond van 20:00 tot 21:30 spelen we in
MFA de Rosdoek.
We spelen recreatief gemengd (dames en heren).
Vind je het leuk om mee te doen of heb je vragen?
Stuur een Whatsapp of sms bericht naar 06-42412224.

HALLO WINTELRE
Van 4 t/m 25 oktober kan er weer gestemd worden voor de
Rabo Clubsupport. Willen jullie ons hierbij helpen?
We willen voor onze oudste meiden weer nieuwe jurkjes
kopen omdat ze er letterlijk uit zijn gegroeid.
Breng je stem uit op de Babbellaarsjes, elke stem telt en is
geld waard.
Bedankt voor jullie hulp!
Groetjes van alle meiden van de Babbellaarsjes

RABO CLUBSUPPORT 2021
Ook het Repair-cafe doet mee met de
actie van Rabo ClubSupport. Steun het
Repair-cafe met uw stem als lid van de
Rabobank. Met uw stem kan het Repaircafe haar nuttige bijdrage aan de
samenleving in Wintelre blijven doen!
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DEKSELTJES
Nog steeds kunnen wij de dekseltjes van de Griekse
Yoghurt emmertjes gebruiken om tijden het WELONS
FESTIVAL, "ons Waterwingebied” te beschermen.
U kunt ze ook nog steeds inleveren bij:
René van de Velden
Jos Fonken
Ad Hoeks.
Grote hoeveelheden komen we ook ophalen ͧ
ͪ
ͩ
ͨ

ALLERZIELEN 2021

HALLO WINTELRE
Wij kunnen jullie vol trots laten weten dat we de
ouderverklaringen binnen hebben die nodig zijn. We zijn er
ruimschoots overheen gegaan. Weer een stap gezet richting
de oprichting van Kindcentrum de Beuk in Oostelbeers.
We zijn super trots dat we deze mijlpaal gehaald hebben,
mede ook dankzij jullie.
Bedankt voor het vertrouwen!
Dank namens de Oostelbeerse kinderen en actiegroep
onderwijs Oostelbeers.

Op Allerzielen willen we onze parochianen, die sinds
Allerzielen vorig jaar zijn overleden speciaal gedenken.
Dit doen we in de viering op Allerzielen (dinsdag 2
november om 19.00 uur) door voor elke overledene een
lichtje op te steken. Door het lichtje te ontsteken aan de
paaskaars geven we uitdrukking aan ons geloof dat onze
overleden familieleden/ medemensen eeuwig leven in Gods
nabijheid.
Na de viering vragen we de familie het lichtje mee te
nemen en te plaatsen op het graf van hun dierbare…, of
wanneer de overledene is gecremeerd mag men het lichtje
mee naar huis nemen of eventueel plaatsen op de
Calvarieberg of in de Mariakapel. De voorganger zal een
rondgang maken en de graven zegenen. Iedereen is
uitgenodigd om deze plechtigheid op het kerkhof in stilte bij
te wonen en te volgen vanaf de absouteplaats. Na de
rondgang is de plechtigheid ten einde.
Met dit gebaar willen we elkaar laten voelen dat we in onze
menselijke kleinheid en eindigheid met elkaar verbonden
zijn.
Wij nodigen u van harte uit bij deze viering.
Werkgroep Liturgie/ Avondwake.
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NAJAAR
Nu de paarse herfstasters hun bloeiende kopjes steeds
meer laten hangen en we de vlinders en bijen niet meer van
bloem naar bloem zien vliegen. Nu het te koud en guur
wordt om door dit mooie dorp, langs het ouwe meer of rond
de bosschuur te wandelen. Nu moeten wij oudjes een
bezigheid zoeken, iets om onze stramme stijve spieren
soepel te houden.
Het zijn dus niet alleen jongeren die wekelijks naar de
sportschool gaan. Ook wij oudjes weten inmiddels de
fysiotherapeut en zijn bewegingsapparaten wel te vinden.
En om de bloedsomloop in mijn steeds weer tintelende
tenen te bevorderen stapt ook dit oude besje elke week
onder het toeziend oog van de meester op een loopband.
Ik luister naar de aanwijzingen over houding en
stappengrootte, en met opgeheven hoofd en rechte rug
stap ik stevig vooruit.
Als ik uitgekeken ben op een kleine speelplek waar geen
kind te zien is kijk ik schuins een aangrenzend lokaal
binnen. Een schoolklas waarvan alleen het voorste gedeelte
zichtbaar is. Een jonge dame staat iets uit te leggen, maakt
gebaren naar de kinderen en wijst naar iets dat wij vroeger
een schoolbord noemden.
Ze doet me aan de doventolk denken zoals die
tegenwoordig op televisie te zien zijn.
Fier vooruitkijkend probeer ik mijn tempo te verhogen maar
de vermoeid wordende ogen dwalen steeds weer terug. Nu
zit de juf op een laag stoeltje op wieltjes en slingert ze de
hele klas door. Ze zit op gelijke hoogte met de kinderen en
maakt zo duidelijk contact met hen.
Het doet me terugdenken aan mijn eigen lagereschooltijd.
Toen ik alle juffen zag als oude ongetrouwde meiden die
hun frustraties op broze kinderen botvierden.
’t Blaaike nr. 21 23 oktober 2021
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Nog zie ik de meester van de hoogste klassen op zijn
lessenaar zitten en vanuit de hoogte op ons neerkijken. Met
een stok die leek op een biljartkeu wees hij naar een groen
bord waar met witte krijtletters onze schrijftaal werd
uitgelegd. En als hij al eens van zijn gestoelte afstapte was
het meestal om iemand een draai om de oren te geven.
Dan klinkt er een langgerekt piepgeluid, mijn tijd op de
loopband zit erop.
Braaf volg ik de aanwijzingen van de meester voor een
oefening met armen en schouders. Hij plaatst twee lange
flexibele stokken vast op de grond en stilstaand maak ik
links en rechts trekkende en weer teruggaande bewegingen.
Als ik nu schuin wegkijk zie ik geen schoolklas maar een
grote spiegel waardoor de ruimte om me heen groter lijkt
dan ze is. Even ga ik als een ‘Snollebolleke’ van links naar
rechts over de dansvloer. Dan daal ik als een professionele
skiër, met armen en schouders links en rechts bewegend, al
slalommend de berg af.
Och ja, zolang men maar kan fantaseren is het leven mooi
en zeker de moeite waard.
Mien du Poes

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN
U kunt tot 25 oktober stemmen
Leden van de Rabobank die zelf niet kunnen stemmen
kunnen hun kaart inleveren.
Met daarop de verenigingen waarop ze willen stemmen,
bij Ineke Neggers, Everstraatje 6 of in de brievenbus in
Kempkeshof.
Dan zorg ik dat er namens u gestemd wordt.
Steun de verenigingen van Wintelre
’t Blaaike nr. 21 23 oktober 2021
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STICHTING HARAPAN / WERKGROEP
ONTWIKKELINGSWERK WINTELRE
(W.O.W.)
SPECULAASACTIE: ZORG VOOR (GEHANDICAPTE)
KINDEREN OP FLORES

De stichting Nativitas op het arme Indonesische eiland
Flores is verantwoordelijk voor 5 kindertehuizen en een
internaat voor meisjes. In de tehuizen wordt gestreefd naar
een gestructureerde oplossing voor kinderen met een
probleem (vondeling, ziek, gehandicapt of uit eenoudergezinnen). Het klassieke kindertehuis was vanaf de
oprichting in 1975 niet het uitgangspunt. De baby, het
probleemkind, de gehandicapte wordt opgenomen, samen
met een volwassen familielid/pleegmoeder. Gedurende hun
verblijf in het tehuis worden beiden op hun nieuwe
levenssituatie voorbereid. Na bepaalde tijd, afhankelijk van
de gezondheid van het kind, de kunde van de
(pleeg)moeder en de situatie in het gezin thuis, gaan
beiden terug naar hun eigen woonomgeving. De tehuizen
zijn meer en meer zorgcentra geworden. Door de
coronacrisis heeft Nativitas het heel moeilijk, er zijn veel
extra kosten, donaties lopen terug en er zijn minder
inkomsten vanuit de omgeving. Het tehuis Assumptio in
Wolefeo liep als gevolg van een grote modderstroom in april
veel schade op, daar moeten hoognodig een aantal
voorzieningen getroffen worden om dit in de toekomst te
voorkomen.
De steun aan de centra is een van de belangrijkste
speerpunten van de stichting Harapan. Mede door de
jaarlijkse speculaasactie heeft Harapan al veel kunnen
bijdragen.
Ook u kunt steunen door een of meer pakken speculaasbrok
te kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.
U kunt de speculaas kopen/bestellen bij:
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Ellen van Aaken, Akkerweg 28, tel. 2053114/ 06 –
20843172. (bestellingen worden in Wintelre bezorgd).

NIEUWSBRIEF#158

Voor bedrijven, organisaties en instellingen zijn er speciale
acties, leuke presentjes met Sinterklaas of Kerst voor het
personeel of vrijwilligers!! (informatie hierover Ellen van
Aaken of via stharapan@hotmail.com )

Herstel landschap Wintelre

U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66
met vermelding : kinderen Flores.
Stichting Harapan is een ANBI, giften komen in aanmerking
voor belastingaftrek.
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Gemeente Eersel gaat dit najaar een begin maken met het
landschapsherstel in Wintelre. Naast berichtgeving in De
Hint wordt ook de werkgroep Natuur en Recreatie van de
Dorpsraad over de plannen en bezigheden geïnformeerd. De
Wintelrenaren worden vervolgens via het Blaaike op de
hoogte gebracht.
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Voor het landschapsherstel in en rondom Wintelre is door
Leon van Nierop (van bureau van Nierop) een werkplan
gemaakt dat in beeld brengt welke singels en houtwallen
voor beheer in aanmerking komen (zie het kaartje). Het
accent ligt op het verhogen van de biodiversiteit wat we
met gerichte actiepunten trachten te realiseren. Middels
deze doelgerichte aanpak worden de naburige eigenaren,
meestal agrariërs, erbij betrokken. Deze krijgen vooraf een
brief waarin uitleg wordt gegeven om vervolgens samen als
buren te overleggen en een plan van aanpak te maken. Er
is aandacht voor de overschaduw van (landbouw)percelen
door overhangende takken. Aan de randen zouden we dan
wat meer met struiken kunnen werken en verder met
bomen zodat de overschaduw minder wordt, maar ook de
biodiversiteit toeneemt door bloeiende struiken. Hieronder
een schetstekening van de randen van een singel.

Er wordt ook een dunning uitgevoerd zodat er meer licht in
de singels komt en de inlandse soorten bomen en struiken
meer ruimte krijgen.
Op wintelre.info vind u dit artikel ook met een iets
duidelijker kaartje.
Als u meer informatie wilt betreffende dit onderwerp, kunt u
contact opnemen met Leon van Nierop 0497-535400.
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Bouwrijp maken Koemeersdijk fase 2
(Bron: Gemeente Eersel)
Inmiddels zijn de voorbereidingen m.b.t. het plan ”Bouwrijp
maken Koemeersdijk fase 2” (Koemeersloop) zover
gevorderd dat maandag 11 oktober gestart werd met
uitvoering van de bodemsanering. Hiervoor voeren we 3500
m3 grond af naar een erkend verwerkingsbedrijf en voeren
we ook weer eenzelfde hoeveelheid schone grond aan. Dat
betekent dat de komende twee maanden aan
grondtransport tussen de 700 en 1000 vrachtwagens rijden.
Eind van dit jaar, begin volgend jaar, zal er worden
aangevangen met de uitvoering van riolerings- en
verhardingswerkzaamheden en de aanleg van de nodige
nutsvoorzieningen, waarna het plan gereed is voor de bouw
van woningen. Gedurende het bouw- en woonrijp maken zal
Koemeersdijk ter hoogte van huisnummer 15 (fysiek)
worden afgesloten zodat het bouwverkeer niet door de
woonwijk naar de
bouwplaats kan
rijden.
Voetgangers en
(brom)fietsers
kunnen nog wel
gebruik maken
van de weg. Het
bouwverkeer zal
gedurende de
aangegeven
periode worden
omgeleid via
Mostheuvel en
Den Bijert. De werkzaamheden m.b.t. de uitvoering van de
bodemsanering en het bouwrijp maken worden in opdracht
van de gemeente Eersel uitgevoerd door Heijmans Infra
B.V. uit Eindhoven.
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Herfstwandeling 20 – 15 - 12,5 - 7,5 0F 5 KM

Nieuwe glascontainer

Zondag 31 oktober organiseren we op initiatief van
werkgroep Natuur en Recreatie samen met andere
“wandelorganisaties” voor de zesde keer de
herfstwandeling. Intussen een vast
evenement op de regionale
wandelkalender. Deelnemers
kunnen maar liefst een keuze
maken uit 5 afstanden. De
langere afstanden zijn
voor de meer geoefende
wandelaars en de korte routes
lenen zich uitstekend om te
wandelen met het hele gezin.

De glascontainer in de Pastoor van der Heijdenstraat werd
recent, in overleg met de Dorpsraad, vervangen door een
solide uitziende nieuwe variant, welke naar verwachting bij
het deponeren van glasafval, beduidend minder overlast als
gevolg van lawaai voor de omwonenden zal produceren.
Het zal u niet vreemd in de oren klinken indien we beweren
dat het deponeren van glasafval nooit geheel geluidloos is
te maken, maar uiteraard proberen we dit samen met de
gemeente toch te minimaliseren.
Vandaar toch het dringend verzoek aan inwoners om geen
glas te deponeren tussen 20.00 uur en 07.00 uur en
niet op zondag. Dit staat weliswaar op de container
vermeld maar misschien vervelend voor u als u dit pas leest
bij aankomst bij de container en dan alles weer mee naar
huis dient te nemen.
Verder het verzoek om geen vlakglas, (van schilderijen of
kleine raampjes) en grote flessen die niet in de
glascontainer passen, langs de glascontainer te plaatsen.
Dit glas kan niet door de ophaaldienst worden meegenomen
daar het ledigen een gesloten systeem is waarbij de
chauffeur geen glas los in de vrachtwagen kan werpen.
Ook is het plaatsen van niet in de glascontainer passend
glas naast de container een gevaar voor spelende kinderen.
We vragen u daarom terug te komen als deze geleegd is.
Dit legen vindt plaats op dinsdag.

Zondag 31 oktober kunnen de
deelnemers die graag twintig km lopen al vanaf acht uur in
de ochtend vertrekken vanuit het Gildehuis aan de
Hemelrijksestraat. Inschrijven op deze langste afstand is
mogelijk tot negen uur. Ook zij die graag wat minder ver
wandelen en kiezen voor een tocht van twaalf en half of
vijftien km kunnen tussen acht en tien uur vertrekken. Zij
die vijf of zeven en half km willen wandelen kunnen tussen
negen en twaalf uur inschrijven De laatste twee afstanden
lenen zich natuurlijk ook uitstekend voor een kort familie
uitje door de Wintelrese natuurschoon.
Bij de entree van het Gildehuis moeten we eenmalig
controleren op uw geldig coronatoegangsbewijs.
Natuurlijk doe je mee op 31 oktober want wandelen geeft je
een frisse neus, een kijk op de wonderlijke natuur in en om
Wintelre en de nodige nieuwe energie.
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Luchtzuiverende planten

Op zaterdag 6 november a.s. is het zover en zullen de
plantjes eindelijk uitgedeeld gaan worden.
Het plantgoed wordt die dag bij u op de oprit of bij de
voordeur gezet. Het planten en verzorgen is verder aan
jullie.
De organisatie krijgt al hulp vanuit het Gilde; de
gildebroeders zullen met name het transport verzorgen,
’t Blaaike nr. 21 23 oktober 2021
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maar we hebben nog een aantal mensen nodig die de
plantjes mee willen verdelen.
We willen ‘s morgens rond de klok van acht uur beginnen.
Na een kop koffie en wat uitleg, gaan we rond negen uur
rijden.

RABO CLUBSUPPORT 2021
Stem op Kempkeshof!

Het verzamelpunt is Hoveniersbedrijf Paul Senders, gelieve
te rijden via de Oirschotsedijk, de eerste inrit aan de
linkerkant.
Wij zullen ook zorgen voor een lunch.
We hebben ons aangemeld bij de Natuurwerkdag van
Brabants Landschap en je kunt je via hun site aanmelden:
https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus
Of een telefoontje naar Karin van Esch 06 – 34 29 31 43
mag natuurlijk ook.
Samen werken we aan een groener en fleuriger Wintelre!

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x

x

Maandag 18 oktober om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

‘t Blaaike GAAT VOOR GOUD
DECEMBER 1971 – DECEMBER 2021

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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In december van dit jaar bestaan we bij ’t Blaaike een halve
eeuw. Vijftig jaar onafgebroken verscheen ’t Blaaike iedere
14 dagen huis-aan-huis in Wintelre. Vijftig jaar lang hebben
verschillende vrijwilligers geprobeerd een dorpsblad te
maken wat de Wenterselse bevolking wenst. Mede dankzij
het verschijnen van ’t Blaaike heeft het verenigingsleven in
al die jaren een enorme bloei meegemaakt.
20
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’t Blaaike heeft in al die jaren daar waar mogelijk een
service verleent aan alle verenigingen door het vermelden
van de evenementen om op die manier bij te dragen aan
het slagen van die activiteiten. Vijftig jaar lang hebben alle
inwoners van Wintelre via ’t Blaaike lief en leed met elkaar
kunnen delen. Vijftig jaar lang hebben we samen op een
eenvoudige en gemakkelijke manier via ’t Blaaike
informatie met elkaar gedeeld.
Wat wij nu ook graag met elkaar delen is de huis-aan-huis
bijdragen over het boekjaar 2021.
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 iedere 14 dagen 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
komende week op hun bankrekening zien dat dit bedrag
daadwerkelijk is afgeschreven.
Mocht dat niet het geval zijn dan vragen wij u vriendelijke
om zelf alsnog €6,- over te maken op rekeningnummer
NL76RABO 0158102770 t.n.v. ’t Blaaike met vermelding
van uw adres. Wij komen in deze tijd niet meer aan huis om
uw bijdragen op te halen maar wij hopen dat we samen
door eendracht en samenspel onze verantwoordelijkheid
nemen en een steentje bijdrage aan het instant houden van
‘t Blaaike
Wij danken u allen voor uw financiële steun.
Mochten er vragen zijn of wilt u op een andere manier
’t Blaaike willen steunen in verband met het gouden
jubileum dan kunt u contact opnemen met
Cor Tholen 06-34921198.

HERFSTWANDELING BIJ HOEVE DE
NACHTEGAAL
Van zondag 24 oktober tot zaterdag 30 oktober.
€6,00 voor een wandeling incl. koffie en een kopje soep.
Voor kinderen €3,00 een wandeling met opdracht, ranja en
chips.
Keuze uit verschillende wandelroutes:
5 km, 7,5 km en 12 km

Stichting dorpsblad ‘t Blaaike
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AGENDA
31 oktober
6 november
6 november
14 november
20 november
18 december

2022

EETPUNT KEMPKESHOF
Herfstwandeling
Luchtzuiverende planten verdelen.
Kermis 2.0 met artiesten D’n Babbel
Intocht Sint
Tonproaten m.m.v. Jeroen van Nunen
en paar toppers. D’n Babbel
Pubquiz Den Babbel

26 maart
1 en 2 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei

Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.

22 Mei
17–18–19 juni
25 juni
5 t/m 8 juli
5, 6 en 7 augustus
10 /11 december

Eerste Heilige communie
Welons
Knoerttoernooi op De Meren
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Dickens Festijn.

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
29 oktober
26 november
Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

AFVALKALENDER

’t Blaaike nr. 21 23 oktober 2021

24

26 okt.

PMD-GFT-afval

9 nov.

PMD-GFT-Rest-afval

23 nov.

PMD-GFT-afval
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Woensdag

16 november
22 december

REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:
27 oktober
24 november
29 december
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