50e jaargang nr. 22, week 44 (6 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Wij van ‘t Blaaike
¾ O, kom er eens kijken…
¾ Bingo voor Alpe d’Huzes
De volgende uitgave (nr. 23) verschijnt
in week 46 (20 november)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 12 november voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 22 6 november 2021

0

’t Blaaike nr. 22 6 november 2021

REDACTIE

1

MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
6 EN 7 NOVEMBER
ZONDAG 11.00 UUR

EUCHARISTIEVIERING

Voorganger Pastoor v. Lamoen m.m.v. het Gilde en fanfare
St Willibrordus
Gilde Onze Lieve Vrouw en de H. Willibrordus (vanwege
Willibrordusdag)
Jeanette de Vooght - Heijmans (namens K.B.O. Wintelre)
Jozef Couwenberg (vanwege verjaardag)
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Mandus en Mien Klessens - Olislagers
Betsie en Harrie Oosterbosch (jgt Harrie)
Janus Adriaans (jgt) en Maria Adriaans - v. Dooren

We nodigen u allen uit om deel te nemen aan de
eucharistieviering met Willibrordzondag.
Willibrordus is de patroon van onze parochie en van het
gilde en de fanfare.
Het gilde en de fanfare zullen deze viering muzikaal en met
de gebeden verzorgen.
Ook al is de oktobermaand voorbij u bent altijd welkom in
de kapel voor het ontsteken van een kaarsje en voor een
moment van rust en bezinning.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
13 EN 14 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen
Louis v. Loon (sterfdag)
Pastoor Ton Verschure (mnd)
Adriana v.d. Sande - v. Loon (jgt) en overleden familie
Fien v. Kroonenburg - v.d. Ven (namens K.B.O. Wintelre)
Familie Wilting - Willems
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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: Hannie Vosters T. 2052526
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: Ditty ten Boske T. 2055133.
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
Contact: Werkgroep Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre:
email: marjageven@gmail.com
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LEDEN VVW
Verkeersregels veranderen, wegen worden drukker.
Het is voor iedere weggebruiker belangrijk om up-to-date
te blijven. Daarom hebben we Rijschool Stroosma
gevraagd om Dinsdag 16 november (middag en avond) een
cursus theorie + examen te verzorgen.
Opgeven kan voor 8 nov. bij één van de bestuursleden
graag vermelden middag of avond.
Het bestuur
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GEZOCHT!!!!

HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM

Enthousiaste medewerkers

Dr. van Bommel
Dr. van de Wouw

(Locatie Eindhoven)

Naar aanleiding van vragen van de zorggroep Wintelre over
medicatieverstrekking in Wintelre willen we graag het
volgende melden:
Patiënten die op maandagochtend bij de
praktijkondersteuner in Kempkeshof komen, krijgen van
haar de (herhaal) medicatie mee.
Patiënten die slecht ter been zijn, en hierdoor moeilijk naar
de praktijk kunnen komen, kunnen contact met ons
opnemen om te overleggen om eventueel ook op
maandagochtend de medicatie in Kempkeshof te halen of
een andere oplossing te zoeken.
Wat betreft ‘zorg op afstand’ willen we u ook nog wijzen op
ons online patiënten-portaal. U kunt hiervoor een account
aanmaken via onze website. U kunt met dit account vragen
stellen middels een e-consult, online afspraken maken,
medicatie bestellen, en bijvoorbeeld uitslagen van
onderzoeken inzien.
We hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.
Team Huisartsenpraktijk Vessem
Tel: 0497-591486
assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl
www.huisartsenpraktijkvessem.praktijkinfo.nl

’t Blaaike nr. 22 6 november 2021

We zijn opzoek naar oproepkrachten voor de
zaterdagochtend en eventueel in de avonduren.
Wil je in hightechbedrijf werken met veel eigen verantwoordelijkheid en ben je 17 jaar of ouder, neem dan
contact met ons op!
Tevens zijn we op zoek naar medewerkers in de dagdienst
die meerdere vaste dagdelen in de week beschikbaar zijn
voor werkzaamheden in de logistiek en cleanroom. Ben je
nauwkeurig, enthousiast en leergierig, neem dan contact
met ons op!
Bel of stuur een appje naar Pleunie de Groof 06 15 86 91 56
en/of Bas van Lieshout 06 53 95 28 51
http://www.wilting.eu

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken die ons op welke manier dan
ook heeft gesteund na het overlijden van mijn lieve vrouw,
ons lieve mam en schoonmoeder en trotse ‘bonus oma’

Anny van Asten – Tholen
De vele bezoekjes en de overweldigende hoeveelheid
kaarten en bloemen zijn een enorme steun voor ons bij het
verwerken van dit grote verlies.
Speciale dank aan Mieke Artz van Eclips en pastoor
Schevers voor de ondersteuning voor en tijdens de uitvaart.
Henk van Asten
Tijn, Rik, Huib en Colinda, Sam en Chloë
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NIEUWSBRIEF#159

JACHT/OUTDOOR WINKEL GEOPEND IN
WINTELRE!

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.

Vanaf januari zal onze webshop
online gaan!
Voor meer informatie graag bellen:
Sabina Schutter
Kreiel 3A
5513NW
Wintelre
06-33528292

ELE MET EEN STAARTJE

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.

Wat de mooiste proef van de ELE-rally is en blijft is toch
Wintelre en zeker het zandpad bij de Hemelrijksestraat.
Daar waar het deze editie toch misging voor equipe Piet en
Sander van Hoof.

Ook aan wandelaars het verzoek verlichting/ reflecterende
kleding te dragen zodat ook zij tijdig gezien worden.

Wat er daarna in het dorp gebeurde is niet te beschrijven.
Zoveel hulp bij het ongeval en daarna, kaartjes,
telefoontjes, bloemen belangstelling waarvoor wij jullie heel
graag willen bedanken.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x

x

Dinsdag 16 november 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

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Piet is maandag na het ongeval geopereerd aan een
gebroken ruggenwervel waarna hij woensdags naar huis
mocht. Sander is dezelfde dag naar huis gemogen met een
gekneusde rug.
Jari en Max wisten hun goede resultaten voort te zetten en
behaalde de 1e plaats bij de tweewielaangedreven auto's 1e
in de klasse en een 13e plaats algemeen.
Wintelre bedankt!!
Piet & Jessica
Jari & Luca van Hoof
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TONPRATEN 2022

KERSTWORKHOP

Ja mensen, U leest het goed, we gaan na de golf van
coronaleed, de draad weer oppakken waar we in 2020
gebleven waren met de tonpratersavonden.

Doordat we al zo veel aanmeldingen
hebben gehad hebben we besloten een
extra avond in te plannen!
Dinsdag, woensdag, & donderdag kan je
bij Hoeve de Nachtegaal meedoen aan
een gezellige en leuke workshop. Het
begint om 19.30 en we eindigen rond
22.00 met een lekker drankje.
De kosten zijn €40 euro pp en je hoeft
niets mee te brengen!
Heb je zin om mee te doen? Meld je dan
snel aan want nu geldt echt: vol = vol

We gaan de grootste ton van de Kempen weer van stal
halen en hopelijk weer een tweetal doldwaze
Tonpratersavonden beleven waarin we samen weer mogen
genieten van artiesten van eigen bodem.
En laten we dan ook samen proosten op het leven!
De data voor deze editie zijn 11 en 12 Februari 2022, deze
kunt U dus alvast noteren op Uw kalender.
Mocht U erover nadenken om eens plaats te nemen in de
ton of op het podium, alleen, met een vriend of vriendin of
met meerderen personen, dan kunt U contact opnemen met

KERSTBRUNCH

Tommie Groenen (06-13687295).
Wie weet, staat U in de editie van 2022 te schitteren in de
ton of op het podium.
De data van de voorverkoop zullen wij tijdig vermelden
alsook de namen van de artiesten en tonpraters.
Wij kijken er weer ontzettend naar uit om U te mogen
ontvangen op deze traditionele tonpratersavonden!
Tot gauw!
K.O.K. Wintelre
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Wil je gezellig samenzijn met de
familie
maar niet van alles organiseren?
Kom dan gezellig brunchen bij Hoeve
de Nachtgaal.
Op 26 december van 11.00 tot 14.00
kan je bij ons onbeperkt komen
brunchen
incl. koffie, thee, verse jus en melk.
Kosten zijn:
Kids t/m 12: €12,50
Volwassene: €27,50
Geef je snel op vóór 15 december.
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WINTELRE HAS GOT TALENT
Was het omdat we ons verveelden of was het
nieuwsgierigheid om op onze leeftijd naar dat aangekondigd
muziekspektakel ‘Wintersels peil’ te gaan?
We waren op tijd daar, wilden niet de kans lopen geen
goeie zitplaats meer te hebben.
Door de zaal stonden wat ronde hoge staan-tafels
verspreid, met hier en daar een barkruk. Maar vooraan
stonden twee tafels met gewone stoelen. Ze verwachtten
dus ook oudjes, ooms, tantes en grootouders die naar hun
muzikale familieleden kwamen kijken.
Anders dan in een theater waren de gordijnen al geopend.
We keken naar een vol podium, naar instrumenten en
apparatuur waarvan wij de functie nauwelijks kenden.
De eerste leeftijdgenoten die aanschoven vroegen of we de
muziek niet te hard vonden die door de ruimte dreunde. En
ja, ik had mijn hoorapparaten al opgeborgen in mijn
handtas.
Maar toen het echte programma begon klonk niks meer te
hard en genoot ik van een heerlijk avondje muziek. Mijn
hoorapparaat had ik niet nodig maar ik had wel een
zonnebril op moeten zetten, ik kreeg last van die gekleurde
lichtstralen die door de zaal slingerden.
Genoten heb ik van zangers en zangeressen die enthousiast
en gedreven zichzelf presenteerden als echte professionals.
Van vrienden en families die er genoegen in scheppen om
samen muziek te maken, samen te zingen.
We keken naar een heel stel Wintelrese muzikanten, naar
jonge mensen met een hobby.
Mensen die niet alleen een beetje muziek maken, maar
laten zien wat muziek met je doen kan. Muziek als een
uiting van communicatie, een gedreven taal.
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Opgegroeid met de Sylvera’s en de Heikrekels was ‘Het
Cocktail trio’ de eerste band die ik live zag. Vanaf die tijd
ben ik gaan houden van sprekende muziek in taal en
gevoel.
‘Muziek maakt indruk, heeft zeggingskracht en geeft je een
gelukzalig gevoel’, hoorde ik Bjorn van de Doelen onlangs
zeggen.
Muziek doet je hoofd ook vullen met herinneringen.
Zo denk ik nog vaak aan onze vakanties met vooral de
avonden vol gezelligheid en muziek.
Aan Duitse avonden en Ierse pubs waar staand op tafels en
stampend of dansend over houten vloeren luidkeels
gezongen werd. Nog koester ik herinneringen aan teksten
over diepe rivieren en hoge bergen.
Vaak denk ik nog aan die onvergetelijke tekst die Nina
Symone ooit zong;
Ik ben arm geboren, arm gebleven en gebruikt als
een slaaf, maar ik kan zingen.
Heerlijk om in ons eigen dorp met zoveel elan te horen
zingen en muziek spelen.
Ik was verwonderd door zoveel talent en kijk nu uit naar
een vervolg.
Mien du Poes

NOG STARTEN IN NOVEMBER MET EEN
CURSUS/WORKSHOP?
In november starten er nog
enkele cursussen, waarvoor u zich
kunt inschrijven.
Inschrijven en informatie op
www.volksuniversiteitdekempen.nl.
Daar kun je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je
altijd op de hoogte bent van het laatste VU-nieuws.
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SINTERKLAAS HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
Het leukste kinderfeest van het jaar is in zicht, de
speelgoedboeken komen binnen en ook de eerste
verlanglijstjes worden gemaakt!
Binnenkort kunt u iemand aan de deur verwachten voor een
vrijwillige bijdrage t.b.v. het Sinterklaas Comité Wintelre.
Het geld zal gebruikt worden om voor Wintelre de
feestelijke intocht van Sinterklaas en het bezoek van
Sinterklaas aan de basisschool te bekostigen.
Mocht u geen kleingeld in huis hebben, maar wel een
bijdrage willen leveren, dan kunt u het geld overmaken
naar 'Stichting Sint Nicolaas Comité Wintelre' op
rekeningnummer:
NL64 RBRB 0929 1850 64
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, namens alle
kinderen van Wintelre!
Groetjes
Het Sinterklaas Comité Wintelre

CONCERT IN DE KERK
Op donderdag 4 november brengt het Strijps Kamerkoor
een programma rond Lief & Leed naar de Lambertuskerk in
Vessem. Op het programma, onder leiding van Maud
Broeksteeg, staan werken van Palestrina, Elgar en Vaughan
Williams.
De toegang is gratis. Graag een bijdrage na afloop van het
concert. Aanmelden voor het concert kan
via behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur gaat open om 19:30 uur. Aanvang van het
concert is 20:00 uur.
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BINGO OP WOENSDAG
17 NOVEMBER TEN BATE
VOOR DE ACTIEPAGINA
VAN ANJA DAS
VOOR ALPE D’HUZES.
BIJ DE ROSDOEK OM 20.00u.

Heel benieuwd wat dinsdag 2 november tijdens de
persconferentie door Mark Rutte en Hugo de Jonge
medegedeeld gaat worden. Hopelijk zijn er niet die
maatregelen nodig waardoor deze bingoavond niet door kan
gaan. Maar ik ben vol goed hoop. En ben dus al volop bezig
om ook nu weer alle prijzen geschonken te krijgen
waardoor de gehele opbrengst naar mijn actiepagina gaat
ten bate van Alpe d’HuZes. Op dit moment heb ik daar al
7700 euro op staan. Maar wil heel graag mijn streefbedrag
gaan halen. En dat staat op 10.000 euro.
Daarom hoop ik ook deze keer op een grote opkomst.
Net als op de vorige 2 bingoavonden spelen we ook nu 10
rondes. En elke ronde heeft 3 prijzen. Voor 1 rijtje. Voor 2
rijtjes. En voor de volle kaart. 30 prijzen dus voor de
BINGO.
Eén bingoboekje (15 nummers) kost 5 euro. HOE MEER
BOEKJES JE KOOPT, HOE MEER KORTING EN HOE MEER
OPBRENGST VOOR ALPE D’HUZES. Drie bingoboekjes
kosten 10 euro. En wil je alle nummers van 1 tot en met 90
dan koop je 6 boekjes. En dat kost 15 euro.
Na ronde 9 volgt weer een loterij.
KOM JIJ OOK?
OPGEVEN IS VERPLICHT.
EN EEN GELDIGE QR-CODE IS OOK VERPLICHT.
Heel graag tot ziens.
Anja Das.
Telnr.: 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com
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INTOCHT SINTERKLAAS IN WINTELRE

HALLO KINDEREN UIT GROEP 2, 3 EN 4

Over een paar weken gaat het weer gebeuren! Schoenen
zetten, liedjes zingen, pepernoten eten en ga zo maar door!
Ondanks dat Corona nog steeds roet in het eten gooit,
willen we de Sint in Wintelre toch van harte welkom heten.
Op zondag 14 november beginnen we met een mooie ronde
door het dorp met de Sint en zijn Pieten in het middelpunt,
daarna komen we samen op het plein bij de Rosdoek en is
er voor de kinderen de mogelijkheid om met Sinterklaas op
de foto te gaan.

We willen jullie laten weten dat het korfbal seizoen
inmiddels weer fijn gestart is met een leuke club
enthousiast kinderen die iedere dinsdagavond samen
trainen. We maken veel plezier en leren in ons team steeds
beter korfballen. Lijkt het je leuk om een keer mee te
trainen, dan ben je van harte welkom. Je kunt hiervoor
contact op nemen met Ilse Huybers (06-51596299) of
Margot van Ham (06-13056444). Spreek ons gerust aan op
het schoolplein als je nog vragen hebt.
Sportieve groet en hopelijk tot snel!

Uiteraard is er voor alle kinderen wat lekkers!
(We hebben deze keer geen binnenprogramma en de
Rosdoek zal niet geopend zijn)

KV Winty/Vessem

De intocht start om 15u op het kerkplein, voorgegaan door
de fanfare/drumband.
De route is als volgt:
Willibrordusstraat, Kloosterstraat, Margrietlaan,
Korenbloemlaan, Kloosterstraat, Kerkstraat, MFA de
Rosdoek.
We hopen dat jullie met velen langs de kant zullen staan
om de Sint en zijn Pieten toe te juichen.
Na een jaar geen intocht hebben wij er in ieder geval veel
zin in!
Groetjes
Het
Sinterklaas Comité Wintelre

ZORG JE VOOR EEN NAASTE?
IK HELP JE MET REGELWERK
Als mantelzorgmakelaar bied ik mantelzorgers praktische
hulp in het doolhof van wetten en loketten rondom de zorg
en ondersteuning. Het gaat om hulp voor mantelzorger én
naaste. Hierdoor hoef je je geen weg te banen door een
woud aan regels en bureaucratie. Je hebt bovendien één
aanspreekpunt op het brede terrein van zorg, welzijn,
wonen, werk en de eigen bijdrage. Steeds meer
zorgverzekeraars vergoeden hulp van mantelzorgmakelaars
in een aanvullende verzekering.
Dan kun je mij een aantal uur gratis inzetten.
Zorg je voor een naaste? En kun je wel wat hulp gebruiken
met regelwerk?
Bel mij op 06-19870387, stuur een e-mail
naar info@zorgregelhulp.nl of neem een kijkje
op www.zorgregelhulp.nl.
Ik help je graag!
Paula Anglès, Knegsel
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O KOM ER EENS KIJKEN! PIETENHUIS AAN
DE WILLIBRORDUSSTRAAT
Lieve kinderen van Wintelre,
Wat maken wij pieten dit jaar toch mee...

MEER BEWEGEN, MEER BELEVEN, MEER
VERBINDING
Omzoomd door mooie bossen en 2 prachtige meren biedt
sportpark De Meren geweldige kansen om zo veel mogelijk
mensen meer te laten bewegen en tegelijkertijd te genieten
in en van het groen. Die behoefte leeft bij veel mensen, het
moet er echter ook van komen.

Voor het eerst in de pietengeschiedenis,
hebben wij ons eigen verblijf, zeker en gewis.
Daar kunnen wij flink aan de slag
vanaf 14 november tot aan de laatste dag.

Stichting “Rondom de meren” wil samen met zo veel
mogelijk verenigingen uit Wintelre het sportpark en het
gebied daar omheen aantrekkelijker en meer toegankelijk
maken zodat de vele kansen die de prachtige locatie biedt
ook benut worden.

In het 'powerbank-gebouw',
gaan we alle post verzamelen van jou!
Kom maar eens kijken wat we daar allemaal doen,
bijvoorbeeld cadeautjes inpakken voor in je schoen.
De tekeningen, verlanglijstjes, ga zo maar door,
mogen gerust in de brievenbus hoor!
We hopen jullie eens voor het raam te zien verschijnen,
terwijl wij op dat moment misschien een gedichtje zitten te
rijmen.
Let maar goed op wat er
allemaal kan gebeuren,
Vertel het snel verder aan
iedereen, tot in den treure!

We doen dit door verschillende sportfaciliteiten te realiseren
zoals een volleybal-, een minikorfbal- en een pannaveld,
een jeu de boules baan en een fitnesstuin zodat echt
iedereen de keus heeft uit verschillende activiteiten die bij
hem of haar passen.
Daarnaast leggen we ook een vlinder- en een pluktuin aan.
Deze tuinen zorgen niet alleen voor een grotere
biodiversiteit in en rondom het sportpark, maar zullen ook
nieuwe activiteiten bieden voor jong en oud, zoals het
aanleggen en bijhouden van de tuinen.
De derde pijler van onze droom is de organisatie van
activiteiten. Deze zijn primair gericht op het laten bewegen
van alle leeftijdsgroepen, maar daarbij proberen we ook de
verbinding te zoeken met de natuur.

Lieve groeten van de Piet,
Even goed kijken of je hem ziet!
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Stichting Rondom De Meren

Een droom, dat is het nu nog wel, maar het gaat snel
richting realiteit. Stichting Rondom de Meren heeft namelijk
een geweldig plan ontwikkeld.
18
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Dat plan is door Krachtige Kernen al beloond, de gemeente
is enthousiast en ook de Dorpsraad steunt het plan.
Dit is dan ook het moment om ons initiatief en de stichting
te presenteren aan alle geïnteresseerde dorpsgenoten.
Uitnodiging
Wij nodigen u dan ook van harte uit om op maandag 15
november 2021 om 20:00 uur de presentatie van het
ontwerpplan bij te wonen. Deze presentatie vindt plaats in
het clubhuis van v.v. Dees.
Daarnaast zijn we uiteraard altijd op zoek naar mensen die
het initiatief steunen. Dit kan door het versterken van het
bestuur, maar ook door je aan te melden als vrijwilliger.
Wil je hier meer informatie over, dan kun je contact
opnemen met een van de bestuursleden (bijvoorbeeld Cor
Tholen, 06-34921198 of rondomdemeren@outlook.com).

WIJ VAN ‘T BLAAIKE
Wij van ’t Blaaike willen graag het volgende met u delen:
Zoals u afgelopen jaar heeft gemerkt aan de kaft van ’t
Blaaike bestaan wij dit jaar 50 Jaar!
Aan het eind van het jaar, te weten de week voor Kerstmis
is het exact 50 jaar geleden dat ons dorpsblad werd
opgericht en er voor de eerste keer Kerkberichten en
Misintenties via ’t Blaaike aan de Wintelrenaren bekend
gemaakt werden.
Ons dorpsblad werd in het leven geroepen door enkele
dorpsgenoten vanuit Parochie, school en J.O.C. de Fakkel.
Dit naar aanleiding van het beëindigen van de
St. Jansklokken, het latere Bisdomblad.
Om dit heugelijke feit te “vieren”, willen wij graag met u
terug in de tijd. Dat wil zeggen, we willen graag kopij van u
ontvangen met een kort of wat langer verhaal, waarin u ons
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en onze dorpsgenoten wilt laten weten wat ’t Blaaike voor u
betekent en betekende al die jaren.
Met name diegenen die ’t Blaaike zeer frequent gebruik(t)en
om het nieuws van hun vereniging, stichting of bedrijf
kenbaar te maken.
We denken hierbij aan uitvoeringen, oproepen,
ledenwerving, activiteiten,agenda,die u als vereniging,
stichting, ondernemer hebt laten opnemen in ’t Blaaike.
We zouden het op prijs stellen als u zich eens wilde
verdiepen in hoe het vroeger ging en hoe u tegenwoordig
geholpen bent met ’t Blaaike als uitgifteluik van uw
activiteiten, aanbiedingen, uitvoeringen en wat al niet meer.
Zou u het ons willen laten weten via anekdotes,feiten en of
herinneringen, die u dan opstuurt naar het u bekende
mailadres, onder vermelding van “ Blaaike 50 jaar”, of als
u geen computer heeft of daarmee niet uit de voeten kan,
kunt u de geschreven kopij in de brievenbus deponeren van
Cor Tholen op het Aangelag 26. Ook weer onder vermelding
van “ Blaaike 50 jaar”.
Wij maken hier dan een mooi geheel van in een speciale
uitgave apart van de reguliere uitgave. Om hier alle
aandacht aan te kunnen geven, willen wij u vragen deze
kopij in te sturen/leveren voor 19 november 19.00 uur.
Dan ontvangt u in de week van Kerstmis een speciale
jubileum uitgave in de bus.
Wij hopen op uw enthousiaste medewerking.
Medewerk(st)ers ’t Blaaike

VERENIGINGSGEGEVENS.
Momenteel kent Wintelre bijna 60 verenigingen en
instanties. Wij willen graag de gegevens van de
verenigingen zoals die nu bekend zijn bij de redactie
van ’t Blaaike aanpassen.
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Daarom vragen wij aan iedereen om de juiste
gegevens van voorzitter, secretaris en
penningmeester aan ons door te geven zodat we
weer kunnen beschikken over een volledige lijst van
de Wintelrese vereniginggegevens. Graag uw
gegevens doorsturen naar de redactie van ’t Blaaike.
Alvast bedankt en tot wederhoren.

AGENDA
6 november
6 november
14 november
20 november
18 december

2022

AFVALKALENDER
26 okt.

PMD-GFT-afval

9 nov.

PMD-GFT-Rest-afval

23 nov.

PMD-GFT-afval

VERGADERINGEN DORPSRAAD
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

11 en 12 februari
26 maart
1 en 2 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei

Tonproaten
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.
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Dinsdag
Woensdag

16 november
22 december

EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
26 november
29 december
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
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REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:
24 november
29 december

OUD PAPIER HIER…
13 november ophalen
11 december brengen
2022
8 januari ophalen
12 februari brengen
12 maart ophalen
9 april brengen
14 mei ophalen
11 juni brengen
9 juli ophalen
13 augustus brengen
10 september ophalen
8 oktober brengen
12 november ophalen
10 december brengen

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