50e jaargang nr. 23, week 46 (20 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Wij van ‘t Blaaike
 Muziek in de Kerk
 Predicaat van verdienste….
De volgende uitgave (nr. 24) verschijnt
in week 48 (4 december)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 26 november voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 23 20 november 2021

0

’t Blaaike nr. 23 20 november 2021

REDACTIE

1

MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN
20 EN 21 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor Caecilliafeest
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Namens de parochie wensen we Pastor Schevers van harte
beterschap nu hij een paar weken rust moet houden.

Henrica v. Mol - Beerens [verjaardag]
Jan en Tina v. Oeffelen en Domien v. Oeffelen
Wim v. Gerwen
Jan Wilting
Bert v. Hoof

In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
Op 89-jarige leeftijd is in Huize St Joris te Oirschot
overleden Jan Wilting, echtgenoot van Jo Wilting - Swaans.
Voorheen woonde Jan op de Steenoven op nr. 16

MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN
27 EN 28 NOVEMBER

Op 83-jarige leeftijd is overleden Bert v. Hoof, weduwnaar
van Zus van der Sanden.
Bert woonde in de Biemeren op nr. 5

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken J. v. Olmen

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.-

Martien v. Erp [mnd]
Henk v.d. Bosch [namens broers en zussen v.d. Bosch]
Jan Reniers
Pastoor Verschure [namens gemengd koor]
Adrianus Rijnen
Tinus en Anneke v. Mol - v. Ham [verjaardag en jgt] en
Riky v. Loon - v. Mol
Graard v.d. Sande [verjaardag]
Anny v. Asten - Tholen [mnd]
Bert v. Hoof [mnd]
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Op zaterdagavond 20 november vieren we het Caecilliafeest
Patrones van de kerkkoren.
We beginnen deze avond met een eucharistieviering m.m.v.
het gemengd koor. Daarna heeft het koor een gezellig
samen zijn. We wensen iedereen een mooie viering

GEEN ZIN OF GEEN TIJD OM TE STRIJKEN.

Bel Jet der Kinderen, 06-20586534.
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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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BESTE DORPSGENOTEN
In 2017 was ik, na een nare scheiding, dringend op zoek
naar een woning, bij voorkeur in Wintelre, omdat ik hier
sinds 2010 met zeer veel plezier heb gewoond.
De redactie was toen zo vriendelijk om mijn oproep te
plaatsen in het Blaaike.
Daar kwamen toen veel reacties op, alleen helaas (op 1 na)
geen enkele serieuze. De meeste mensen in Wintelre
dachten dat mijn oproep te maken had met de dorpskwis.
Ik ontving toen best wel vervelende of grappig bedoelde
berichten. Ik neem echter niemand iets kwalijk, een aantal
heeft later ook excuses aangeboden. De timing was gewoon
slecht.
Niemands fout.
Uiteindelijk vond ik onderdak in een stacaravan. Daar woon
ik nu nog steeds, want door de woningnood heb ik nog
steeds geen vast plekje kunnen vinden.
Wie kan mij aan nette en betaalbare permanente
woonruimte helpen? Liefst op zeer korte termijn?
Ik ga duimen……….06 – 23807906

OP ZOEK NAAR EEN CADEAUTJE VOOR DE
FEESTDAGEN?
Geef een cadeaubon ter waarde van 30 euro & deze kan
worden ingewisseld voor: een heerlijke rugmassage of een
uitgebreide gezichtsmassage inclusief hoofdhuid, nek en
schouders.
Warme groetjes van Marrielle
(Sukha Roots; massage & Ayurveda, Veneind 4 te Wintelre,
06-42298424)
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BEDANKT

PREDICAAT BEWIJS VAN VERDIENSTE
VOOR JAN HEUVELING

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en
medeleven in de afgelopen tijd voor en na het overlijden
van ons pap

Op vrijdag 5 november is Jan Heuveling verrast met een
onderscheiding van de gemeente Eersel. Burgemeester Wim
Wouters heeft Jan die middag ‘het predicaat bewijs van
verdienste’ overhandigd. Jan is nl. zeer vele jaren (ook na
zijn pensionering) actief gebleven als penningmeester,
bestuurslid of voorzitter bij het gemengd koor, de KBO, de
Dorpsraad, stichting Dorpsfeesten, stichting Duo-fietsen en
gemeenschapshuis de Rosdoek.

Bert van Hoof
Het is fijn dat er zoveel lieve mensen zijn die met ons
meeleven.
Dank ook voor de vele kaarten, bloemen en
dankbetuigingen.
Henrie en Willemien

SPEEDDATING DE KEMPEN
Graag stel ik mij even voor aan de
inwoners van Wintelre. Mijn naam is
Mariël Spooren- van der Heijden en woon in Hapert. In
2020 ben ik gestart met mijn bedrijf Speeddating de
Kempen. In de Kempen wonen vele singles die het fijn
zouden vinden om een relatie of maatje te vinden. In de
coronatijd was dit al veel lastiger dan voorheen. Mijn missie
is om singles uit de Kempen en omstreken bij elkaar te
brengen tijdens een gezellige en goed georganiseerde
avond. Iedereen kan met elkaar in gesprek en wie weet zit
die leuke match er voor jou bij! Ik vind het belangrijk dat
deelnemers face tot face met elkaar in contact komen. De
speeddateavonden zijn in diverse leeftijdsgroepen. Er zijn al
vele avonden georganiseerd waaruit al diverse leuke
matches zijn ontstaan. Hoe mooi is dit! Voor meer
informatie bekijk de website www.speeddatingdekempen.nl.
Speeddating de Kempen is ook te volgen op Facebook en
Instagram. Heb je vragen stuur gerust een mail!
’t Blaaike nr. 23 20 november 2021
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Onder ‘valse voorwendselen’ werd Jan vrijdag 5 november
naar gemeenschapshuis de Rosdoek ‘gelokt’. In een eerder
gesprek gaf Jan duidelijk aan geen ‘toeters en bellen’ te
willen bij zijn afscheid na ruim 40 jaar als bestuurder
(waarvan ongeveer 25 jaar als voorzitter) bij de Rosdoek.
Om deze reden was er dan ook een relatief klein gezelschap
uitgenodigd van familie, beheerders & (oud)bestuursleden
van de Rosdoek en één afgevaardigde van de betrokken
verenigingen die zijn bijdrage aan de gemeenschap mede
hebben onderschreven bij de aanvraag.
Het siert Jan dan hij het eigenlijk ‘normaal’ vindt in plaats
van bijzonder dat je je inzet voor de dorpsgemeenschap. Je
ziet dan ook zijn nuchterheid en rust de bovenhand hebben
deze middag.
Een dik verdiende onderscheiding met oorkonde voor al zijn
inzet in de vele verenigingen van Wintelre. Jan, nogmaals
van harte gefeliciteerd en enorm veel dank voor je inzet in
de alle afgelopen jaren en hopelijk ook de komende jaren.
Hier spreken we namens de totale dorpsgemeenschap van
Wintelre.
Een vriendelijk groet aan iedereen
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BESTE BUURTBEWONERS

EEN BEETJE GESLOTEN

De winter is weer aangebroken en er wordt weer flink
gestookt.
Begrijpelijk om voor warmte en gezelligheid in huis te
zorgen.
Helaas zorgt dit ook voor veel gezondheidsproblemen.
Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Wist je dat twee uur hout stoken evenveel fijnstof in de
lucht brengt als een auto die van Amsterdam naar Milaan
rijdt? (bron:ggdleefomgeving.nl)
Volg de volgende stappen om minder geur- en rookoverlast
te veroorzaken.
Zodat we de lucht in Wintelre schoner kunnen houden.
Je kunt de uitstoot van schadelijke stoffen beperken.

Wij zijn genoodzaakt vanwege de nasleep van de corona en
personele beperkingen de openingstijden van
gemeenschapshuis de Rosdoek te wijzigen.
Op woensdagen en vrijdagen zijn we overdag gesloten. De
avondactiviteiten gaan op die dagen gewoon door.
Uitzondering vormt de laatste woensdag van elke maand.

Volg de tips hieronder:
Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu
*Laat de houtkachel, pelletkachel of openhaard uit bij
windstil of mistig weer.
*Stook alleen droog hout.
*Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.
*Volg de instructies bij de kachel of haard voor het
aansteken van het vuur.
*Laat de schoorsteen minstens 1x per jaar goed vegen.
*Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet
smoren en laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
*Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open.
*Controleer regelmatig of je goed stookt.
*Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er
komt bijna geen rook uit de kachelpijp.
Bedankt voor jullie begrip en laten we zorgen oor een
schonere lucht.
Voor uzelf en voor de volgende generatie.
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Die laatste woensdag van elke maand is De Rosdoek
overdag wel geopend. Wij vragen u bij nieuwe
reserveringen van ruimtes/ vergaderingen of activiteiten
hier rekening mee te houden.
Daarnaast zult u misschien merken dat we beperkter
bereikbaar zijn. Het beste kunt u ons via de mail bereiken
met uw vragen of verzoeken. De mails wordt dagelijks
ingezien en behandeld. Er zal door de beheerders van de
Rosdoek dan uiteraard contact met u opgenomen worden.
Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijk groet,
beheerders en bestuur gemeenschapshuis De Rosdoek.

BEDANKT!
Voor alle kaartjes, voor alle medeleven, bij het overlijden
van mijn lieve man, vader, opa en super-opa,
JAN WILTING
Het voelt voor ons als een grote steun, Dank je wel!
Speciaal dank aan de fanfare – drumband, voor het
begeleiden en opluisteren van de dienst in de kerk.
Jo Wilting en familie.
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Tijdens de komende informatieavond kun je ons laten weten
als je hierbij betrokken wilt worden.

UITNODIGING INFORMATIEAVOND
ZONNEPARK WINTELRE
Beste inwoners van Wintelre,
Graag nodigen wij jullie uit voor een informatieavond over
de plannen rondom een zonnepark in Wintelre. Op
woensdag 24 november zijn jullie vanaf 19:30 van harte
welkom in de Rosdoek. Om te weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen, willen we jullie vragen om je voor deze
avond aan te melden via eersel.nl/zonneparkwintelre.
Uiteraard houden we rekening met de geldende
coronamaatregelen. We vragen daarom iedereen thuis te
blijven bij klachten. Daarnaast houden we ook rekening met
de anderhalve meter maatregel en de mondkapjesplicht.
Bovendien vragen wij bij binnenkomst om een geldig
coronatoegangsbewijs.
Wat betekent het voor Wintelre?
De gemeenteraad van Eersel heeft afgelopen december
besloten een gebied ten noordoosten van Wintelre (zie
bijgaande afbeelding voor de exacte locatie) open te stellen
voor de realisatie van een zonnepark. Dit besluit en de
afspraken die daarbij zijn gemaakt moeten ervoor zorgen
dat iedereen weet waaraan een zonnepark moet voldoen in
dit gebied. Wij willen jullie hierover graag informeren en
iedereen meenemen in wat dit voor Wintelre betekent. Na
een toelichting van onze kant is er uiteraard ook voldoende
ruimte om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan.
Een tweede inspraakavond
Op een later moment gaan we ook nog graag wat dieper in
op de manier waarop een eventueel zonnepark volgens
jullie het beste in de omgeving gepast kan worden. De plek
van het zonnepark staat weliswaar vast, maar de manier
waarop een eventueel zonnepark straks in de omgeving
landt, is iets wat we graag met jullie bespreken.
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Verhinderd?
Mocht je tijdens deze avond niet kunnen, dan kun je alle
informatie terugvinden op eersel.nl/zonneparkwintelre. Hier
lees je ook het antwoord op de veel gestelde vagen. Staat
je vraag hier niet tussen, laat het ons dan vooral weten.
Ook als je graag betrokken wilt worden tijdens de volgende
inspraakavond. Je kunt je vragen of interesse mailen naar
gemeente@eersel.nl. Wij hopen jullie te ontmoeten op
woensdag 24 november.

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING BIJ
LANG LEVE MAMA

Zelfverzekerd zwanger en bevallen
Dé manier om je positief en volledig voor te bereiden op de
bevalling en om bewust bezig zijn met je zwangerschap. We
starten met een ronde persoonlijke aandacht voor elkaars
zwangerschappen waarna de lessen zijn opgebouwd met
ontspanningsoefeningen, zwangerschapsyoga, eerlijke
essentiële informatie over zwangerschap en bevalling en
ademhalingstechnieken.
Hoe kunnen zorgverleners jou de juiste zorg geven en hoe
kan je partner je optimaal steunen, als je zelf geen idee
hebt wat je opties zijn? Jouw beleving, gevoel en ervaring is
bepalend in jouw (nieuwe) rol als moeder. Jouw lichaam
weet hoe het moet bevallen, nu jij nog! De zwangerschapsbegeleiding is een aanvulling en verdieping op de controles
bij de verloskundige.
Wanneer:
Maandag van 19.00 – 20.30u en van
20.30u tot 22.00 uur - Veldhoven
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur - Vessem
Meer informatie en
aanmelden: www.langlevenmama.nl
’t Blaaike nr. 23 20 november 2021
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MUZIEK IN DE KERK
Toen ik zondag in de kerk zat kwam spontaan deze tekst in
me op ‘Het Gebed’ van D. C. Lewis uit 1970.
Ik kom hier vaker Heer haast elke week
Niet voor de zondagsdienst niet voor de preek
Ben niet hervormd o Heer of katholiek
Ik kom alleen maar hier voor de muziek
Het was de dag van st Willibrord en er was leven in de kerk.
Met slaande trom en vliedend vaan, zoals dat in klassieke
teksten heet, kwam de Guld van Wentersel de kerk
binnengestormd.
En toen de trommels waren afgedaan, de vaandels in
hoeken geplaatst, en al die gildebroeders met veel
gestommel en gepraat eindelijk een plek hadden gevonden
en het stil werd…toen viel het me pas op; onze voltallige
harmonie zat daar, voor in de kerk.
Mooi om te zien dat er vandaag zoveel vrouwen bij de
harmonie zijn. Dat was in mijn jeugd wel anders. Ik keek
geboeid naar die jonge meiden die met hun instrument op
de schoot, of als een kind omarmd en tegen hun borst
gedrukt, gedwee wachtten op het sein van de meester.
Er straalde een serene rust uit deze groep; daar konden die
jongelui van de Guld nog wel een voorbeeld aan nemen.
Later galmde de koperen klanken door de ruimte en liet het
binnenvallend licht niet alleen de instrumenten schitteren.
‘Er is geen schonere muziek dan blaasmuziek’ hoorde ik een
Limburger ooit zingen, nou ik zal hem zeker niet
tegenspreken. Blaasmuziek kan wel niet zo populair zijn
tegenwoordig, maar op dat muziekspektakel van
‘Wentersels peil’ hebben we kunnen zien dat het prima kan
accorderen met toetsen en gitaren.
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Toen het ‘Halleluja’ van Lennard Cohen klonk werd het echt
stil, zelfs de meest bewegende jongelui van de Guld leken
erdoor geroerd.
De dirigent maakte geen grootse armzwaaien maar wist
met subtiele gebaren zijn wil op te leggen, en dat lag niet
alleen aan zijn lengte.
Later vierden de Guld en de harmonie hun feestdag op hun
eigen manier. En volgens traditie ging dat soms gepaard
met drank muziek en veel herrie.
En terwijl de JOC zich opmaakte voor hun muziekavond
‘Catch up the lost times’ probeerde ik me te verdiepen in
het ‘Boostershot’ dat volgens de media op me wachtte.
En intussen zing ik mijn eigen taal, kijk ik uit naar de zomer
om de harmonie bij de bosschuur te horen spelen. En om in
de vallende avond de vogels in de buurt te horen
protesteren tegen al die onbekende geluiden.
Mien du Poes

ETEN BIJ CRAFT
Jawel, wij zijn al oud en versleten
en zijn al heel veel dingen vergeten
vragen ons soms af hoelang het nog duurt.
Maar toch mag iedereen het weten;
we zijn nog lang niet uitgeteld
en gaan nog altijd graag uit eten
met al die mensen uit de buurt
Van Dries lag in het akkerveld.

We hebben een nestje Mechelse herders.
Ze zijn op 11 oktober geboren en mogen met 8 weken het
nest verlaten.
De pups zijn dan ontwormt met (2,4 en 6 weken), gechipt,
geënt en hebben een paspoort.
Voor meer informatie bel 06-44885759
Hein van der Velden

HELAAS, MAAR DE BINGO-AVOND
GAAT NIET DOOR
Hallo allemaal,
Wat zou het weer gezellig zijn geweest.
En vooral wat had dit weer een mooi
bedrag voor Alpe d’HuZes opgeleverd.
Maar helaas kan de bingo-avond op
woensdag 17 november door de
nieuwe maatregelen niet doorgaan. En kan de bingo-avond niet
doorgaan omdat ik ondanks vaccinaties op woensdag 3
november positief getest ben.
Wordt dus hopelijk ergens begin volgend jaar dat ik mijn 3e
bingo-avond veilig kan plannen.
Hoop en wens dat je gezond mag blijven. En mocht je besmet
raken met het coronavirus, er niet zo ziek van gaat worden.
Hartelijke groetjes,
Anja Das.

TE KOOP

Tevreden buurtgenoot
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MECHELSE HERDER PUPS TE KOOP

Mini Cooper: zwart met wit dak
bouwjaar 2002
Inlichtingen: 06-82758184
14
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'CONCERT IN DE KERK’ IN DE
ST. LAMBERTUSKERK IN VESSEM.

HOEVE DE NACHTEGAAL

'Und Drang!'
Onder deze titel speelt het Leids Barok Ensemble (LBE) op
21 november een zondagmiddagconcert in de
Lambertuskerk in Vessem. Na anderhalf jaar stilte gaat het
ensemble maar wat graag weer los! Op het programma
staan de 12e sonate in A uit 'Fidicinium Sacro Profanum'
van von Bibern, sinfonia a 4 in Bes van Albinoni, het 3e
hoboconcert van Händel en dat van Allesandro Marcello, en
de 6e symfonie van Carl Philipp Emanuel Bach.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van het concert is
er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten.
Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@gmail.com. De
kerkdeur is open om 14:30 uur. Aanvang van het concert is
15:00 uur.

Kerstworkshop
Er is alleen nog plek op woensdag 8 december.
Kom jij ook 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,- p.p. en je hoeft niets mee te brengen!
Meld je dan snel aan want nu geldt echt: vol = vol
Kerstbrunch 26 december
Wil je gezellig samenzijn met de familie maar niet van alles
organiseren?
Kom dan gezellig brunchen bij Hoeve de Nachtegaal. 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.
Aanmelden Hoeve de Nachtegaal: Tel. 040-2052536

Hanke Lanting
Bestuur Behoud Lambertuskerk
behoudlambertuskerk@gmail.com

DENKT U NOG AAN
De huis aan huis bijdrage?
Niet verplicht wel gewenst en nodig!
We blijven graag nog langer
bestaan.
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NIEUWSBRIEF#159

Verdeling luchtzuiverende planten

Herfstwandeling wederom zeer geslaagde editie
Op zondag 31 oktober organiseerde werkgroep Recreatie
van de Dorpsraad samen met vertegenwoordigers van
wandelgroep De Kleppers, KBO, het Gilde en de
Avondwandelvierdaagse, na een jaar afwezigheid vanwege
Corona, voor de zesde keer de Herfstwandeling in Wintelre.
De weergoden waren de herfstwandeling onverwacht zeer
gunstig gezind wat resulteerde in een geweldig mooie start
van de zondag en de eerder voorspelde regenbuien pas ver
na de laatste wandelaars naar beneden daalden.
Mede hierdoor kunnen we met zijn allen terugzien op een
zeer geslaagde herfstwandeling 2021 met 229 volwassenen,
16 kinderen, in totaal dus 245 deelnemers.
Met dit hoge aantal deelnemers, waarvan we zeer veel
complimenten mochten ontvangen voor de geweldige
organisatie en de schitterende routes, blijkt wederom dat er
in de afgelopen jaren een bijzonder leuk wandelweekend is
ontstaan voor Wintelre.
De wijze waarop er wordt samengewerkt door de diverse
betrokken partijen verdient ook een dankwoord.
Graag nodigen wij iedereen
weer uit om in 2022 weer de
laatste zondag van oktober te
reserveren voor een
sportieve wandeling door de
mooie natuur van Wintelre
en haar directe omgeving.
Namens organisatie
Herfstwandeling Wintelre
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Op 6 november was het dan eindelijk zover, de
luchtzuiverende planten werden verdeeld. Om acht uur in
de morgen was het al een drukte van belang op het terrein
van hovenier Paul Senders aan de Oirschotsedijk.
Een vijftigtal vrijwilligers stond te trappelen om aan deze
klus te beginnen. Na een kop koffie met lekkere “Severinuscake”, volgde er een korte uitleg en konden de aanhangers
geladen worden. Voor ieder buurtschap reed er een auto
langs alle adressen die zich aangemeld hadden. Bij 742
huizen werden de bestelde plantjes afgezet en rond het
middaguur was de klus geklaard, waarna iedereen na een
lekkere lunch huiswaarts kon keren.
Hopelijk hebben de plantjes intussen een mooie plaats
gekregen in uw tuin of in die van een ander. Voor een
aantal planten moeten we nog een goede bestemming
vinden in de openbare ruimte.
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich
hiervoor ingezet hebben:
 De Gildebroeders die een groot gedeelte van het
transport op zich namen samen met de vrijwilligers uit
de buurtschappen die hen hierbij hebben geholpen
 Hoveniers Paul Senders en Joost Strijbos voor hun
advies bij de aanschaf van de ruim 2000 planten die ons
dorp nu rijker is geworden en ons bijstonden met woord
en daad.
 De familie Senders voor hun gastvrijheid en het
beschikbaar stellen van hun bedrijfshal en terrein.
 De COOP voor de genereuze korting die we kregen voor
de inkopen van de lunch.
 Het cateringteam voor de koffie en thee, het koken van
de soep en het smeren van de broodjes.
 Jan Heuveling voor het bedenken van dit groene plan.
Al met al een project waar we als dorp weer trots op mogen
zijn.

’t Blaaike nr. 23 20 november 2021

19

Dit project werd verwezenlijkt met subsidie van de Stichting
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) maar vooral
door de inzet van al deze mensen.
Namens de werkgroep, Jan, Jan-Wim, Mars en Karin

Bloedafname in de Rosdoek gewijzigd
De tijden voor het bloedprikken in De Rosdoek zijn
gewijzigd per 8 november 2021. De bloedafname vindt
vanaf dan elke dinsdagmorgen van 7.45 tot 8.30 plaats in
de Rosdoek. Problemen met het nuchter zijn en het tijdstip
voor de trombosedienst zijn daarmee opgelost.
Alleen op afspraak.
De afspraak kan digitaal gemaakt worden via
www.debloedafname.nl als men dan 5513 als postcode
invult komt men bij de Rosdoek uit en kan de afspraak
verder afgerond worden.
Via de laatstgenoemde website is het de gemakkelijkste
manier om te regelen, maar niet iedereen kan daarmee
overweg. Daarom kunt u ook telefonisch een afspraak
maken via 088-2141149
En natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen;
1.5 meter afstand en mondkapje.
Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.
Als het succesvol is wordt het gehandhaafd.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Woensdag 22 december 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

Nogmaals uw aandacht voor het volgende
Zoals wij u lieten weten bestaan we dit jaar 50 jaar en 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
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 willen 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.
Medewerk(st)ers ‘t Blaaike

VERENIGINGSGEGEVENS.

Momenteel kent Wintelre bijna 60 verenigingen en
instanties. Wij hebben al veel gegevens doorgekregen
maar nog niet van allemaal

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Wij willen graag de gegevens van de verenigingen
zoals die nu bekend zijn bij de redactie van ’t Blaaike
aanpassen. Denkt u aan ons?

AGENDA
20 november
24 november
7 december
8 december
9 december
18 december
26 december

AFVALKALENDER
23 nov.

Tonproaten m.m.v. Jeroen van Nunen
en paar toppers. D’n Babbel
Informatieavond zonnepark
Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Pubquiz Den Babbel
Kerstbrunch Hoeve de Nachtegaal

PMD-GFT-afval

7 dec.

PMD-GFT-Rest-afval

21 dec.

PMD-GFT-afval

VERGADERINGEN DORPSRAAD

2022

Woensdag
23 januari
11 en 12 februari
26 maart
1 en 2 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
17–18–19 juni
25 juni
5 t/m 8 juli
5, 6 en 7 augustus
10 /11 december

Boeken- en platenbeurs
Tonproaten
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Eerste Heilige communie
Welons
Knoerttoernooi op De Meren
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Dickens Festijn.
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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
22
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REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:
24 november
29 december

OUD PAPIER HIER…
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
’t Blaaike nr. 23 20 november 2021
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