50e jaargang nr. 24, week 48 (4 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Wie weet waar
 Het was me het weekje wel….
 De Maaltijdservice
De volgende uitgave (nr. 25) verschijnt
in week 50 (18 december)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 10 december voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
4 EN 5 DECEMBER

We zijn nu in de Advent. De voorbereidingstijd naar het
Hoogfeest van Kerstmis.
We wensen u allen een goede voorbereiding op dit mooie
feest.

Tweede weekend van de Advent
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken van Olmen

De kapel op het dorpsplein is iedere dag open. Je kunt er
altijd terecht voor het opsteken van een kaarsje en voor
een moment van rust en bezinning.

Jo v. Haren v.- Aaken (namens K.B.O. Wintelre)
Nellie v.d. Berk - Beerens (sterfdag)
Overleden familie Jan v.d. Ven - Soetens
Frans Vrijsen (sterfdag)

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
10 EN 11 DECEMBER

WIE WEET WAAR…..

Derde weekend van de Advent
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Piet Snelders en Francien Snelders-Couwenberg
(verjaardag Piet )
Henk Swaans (1e jaargetijde)
Pastoor Ton Verschure (mnd)
Jan Tholen (jgt)
Gerardus en Toon Beerens (namens kinderen fam. v. Hest)
Ad v. Gerwen
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Anny v. Asten - Tholen (namens K.B.O. Wintelre)
Bert v. Hoof (namens K.B.O. Wintelre)
Sjaak en Miena Tholen - Aarts en overleden familie
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Een paar weken geleden hebben we op een zaterdag een
presentatie gehouden om met ons project Kern Met Pit
in aanmerking te komen voor een geldbedrag ter
beschikking gesteld door de gemeente Eersel.
Om hier bekendheid aan te geven hebben wij hiervoor een
vlag opgehangen met de naam van bovengenoemd project.
Deze vlag is nu verdwenen en wij vragen u of er iemand
weet waar deze vlag gebleven is…..
Graag zouden wij een berichtje van u krijgen.
Cor Tholen
het Aangelag 26
06-34921198
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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.co
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TE KOOP
KERSTBOMEN
Vers van het land.
Nordmann en Omorika.
Harrie Smits 06 – 50901763
Veneind 2
Wintelre

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS
Het is even geleden, dat ik een berichtje plaatste. Dat
komt, omdat ik sinds 1 september gestart ben met een
nieuwe baan. Dat betekent, dat ik minder tijd over heb voor
de kleding. Vanaf nu stop ik met inzamelen en bewaar ik
alleen een mooie verzameling dameskleding. Dus dames,
zoek je iets leuks voor een lage prijs en wil je bijdragen aan
het hergebruiken van kleding? Bel of app me dan om een
afspraak te maken; 0657286351.
Heb je nog kleding klaar staan om in te leveren? Bij de
Jacobushoeve in Vessem zijn ze heel blij met kleding voor
volwassenen. En de kledingbank aan de Gestelsestraat in
Eindhoven wil alles; om degene die het niet kunnen betalen
te voorzien van kledij.
Het (ver)maken van kleding/textiel blijf ik doen, als er geen
haast bij is……. Ik wil iedereen bedanken voor de kleding die
gebracht is en de opdrachten die ik heb gekregen. Hopelijk
tot ziens voor het aanschaffen of vermaken van een mooi
kledingstuk.
Vriendelijke groet van Winanda van de Sande.
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BEDANKT

TE KOOP

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en andere steunbetuigingen in de
afgelopen tijd voor en na het overlijden van

KERSTBOMEN
Jan Klessens

John van der Sleen

Willibrordusstraat 14

Wat fijn dat er zoveel lieve mensen zijn die in deze zware
tijd met ons meeleven.

Wintelre

Fam. van der Sleen.

BESTE INWONERS VAN WINTELRE

HOI ALLEN

Het lijkt nog ver weg, maar Tonpraoten en carnaval zitten
er weer aan te komen.
Ondanks alle corona onzekerheden zijn we toch al volop
bezig met de voorbereidingen van het Huppelearke.
Hiervoor zijn we weer op zoek naar mooie stukjes,
anekdotes, moppen, alles is welkom.
Dus pak je pen en leef je uit. Zonder jullie kunnen we geen
leuke krant maken.
Onze deadline is 15 December 2021.
Kokcarnavalskrant@hotmail.com

Via de ecologische vereniging kan ik biologische zaden
(voor de moestuin) bestellen. Maar voor mijn tuin alleen is
de inhoud van een zakje zaad toch vaak te veel.
Daarom bedacht ik om samen het zaaigoed te bestellen en
dan de inhoud te verdelen.
Wie is hierin geïnteresseerd?
Laat het me snel weten, dan kunnen we iets afspreken om
te overleggen hoe we het gaan doen. De zaden moeten
vóór 15 december besteld worden.
Groetjes,
Mars
040 - 2051521 of mars_248@hotmail.com

Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Alvast bedankt,
Redactie Huppelearke
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HET WAS ME HET WEEKJE WEL
Het beloofde zo veel moois toen ik in de vroege morgen
getuige was van een prachtige lichtshow. Het opkomende
zonlicht liet de laatste geelgroene bladeren die zich
krampachtig aan een grote boom vastklampten, schitteren
als lichtjes in een gigantische kerstboom.
Later werd ik elke dag doodgegooid met advertenties van
‘Black Friday’, wat dat ook betekenen mag. Maar over
zwarte Piet geen woord.
Het was ook de week dat de protesten tegen coronamaatregelen steeds luider maar vooral onfatsoenlijker
werden. Dat grote groepen mensen, vooral jongeren,
denken dat met protesteren tegen de overheid alles
geoorloofd is.
De week ook dat een volksvertegenwoordiger riep trots te
zijn op al die mensen die door soortgelijk gedrag en
walgelijke berichten, trachten mensen op andere gedachten
te brengen.
Misselijk werd ik van al die goedmakende commentaren
van; ze hebben het al zo moeilijk, niks mag er meer en
iedereen deed in zijn jeugd ook wel dingen die niet mogen.
Zelfs dat zestienjarigen achter een autostuur kruipen
moesten we kunnen begrijpen.
En ik vraag me af waarom ouders niet meer hoeven te
weten wat hun minderjarige kinderen uitspoken.
Nee hoor ik wil hier niet gaan klagen want meneer Rutte en
de Jonge zeggen het zelf;
Wie klachten heeft moet thuisblijven. En ik wil nog wel naar
de Coop dit weekend.
Kortom; het was een week dat de zenuwen van deze
ouderling soms zichtbaar trilden.
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En dan kreeg ik nog het overlijdensbericht van Piet van
Hout, een persoon waaraan ik, en velen in Wintelre met
mij, prettige herinneringen heb. Een man die veel mensen
in aanraking bracht met kunst in het algemeen maar vooral
met zijn favoriete schilderkunst.
Het is nog maar een dikke vijftien jaar geleden dat we
elkaar leerden kennen en kennis maakten met elkaars
hobby. Dat hij me samen met onze partners meenam naar
plekken waar bijzondere mensen bijzondere dingen lieten
zien. Hij wees me naar sprekende schilderingen vol kleur en
zei; ‘Kijk, jij kunt wel woorden bijeen zoeken en
opschrijven, maar om kleuren te laten spreken zul je toch
echt moeten schilderen.’
Maar ieder heeft zijn eigen talent, zijn eigen hobby. Piet
wist wel dat ik soms jaloers op hem was en wist mijn
hobbyistisch gekrabbel ook best te waarderen.
Zoals dit;
… in de wereld van de kunstenaar, ben ik een
vreemdeling.
Een wild en onbeschaafd barbaar, zelfs geen
stuntelend beginneling grootse ideeën maken plaats
voor stil verdriet, want helaas…
voor een kunstenaar bezit ik het juiste gereedschap
niet.
Wat blijft is een steeds opnieuw proberen
om kleurloze letters tot woorden te boetseren
zo ontstaat er een melodie in mijn gedachten
die met enige fantasie dat gemis verzachten...
Piet; we zullen nog vaak over hem praten, aan hem
denken.
Mien du Poes
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WIJ VAN ’T BLAAIKE
Volg het goede voorbeeld van…………….
Deze maand is het 50 jaar geleden dat in geheel Wintelre
huis-aan-huis het eerste dorpsblad werd bezorgd. Zoals wij
u al eerder lieten weten willen we dit samen vieren door
een jubileumblad uit te brengen. Inmiddels hebben een
aantal verenigingen en instanties zoals Wentersel Vruuger,
Stichting Harapan, Jong Nederland, Dorpszeskamp, EHBO,
Dorpsraad Wintelre en Stichting Dorpsfeesten het goede
boorbeeld geven en een artikel ingeleverd voor de
jubileumuitgave.
In deze speciale editie van ’t Blaaike is nu nog voldoende
ruimte voor dorpsgenoten en verenigingen die graag willen
laten weten wat ’t Blaaike in al die jaren voor de
gemeenschap en de Wintelrese verenigingen heeft betekend
en wat voor rol ‘t Blaaike nog iedere 14 dagen betekent
voor het Wintelrese verenigingsleven.
We zouden het zeer op prijs stellen als u de komende dagen
zich nog 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.
Uw reacties voor de jubileumuitgave zijn nog van harte
welkom tot 10 december voor 19.00u.
Stop uw artikel voor die tijd in de brievenbus van Aangelag
26 of stuur het per email door naar blaaike@rosdoek.nl
Tijdens de Rabobank Clubsupport actie hebben we hebben
als ’t Blaaike de nodige stemmen mogen ontvangen.
Dankzij deze mooie actie van de Rabobank en de
uitgebrachte stemmen hebben wij op ons rekeningnummer
NL76 RABO 0158102770 een bedrag mogen ontvangen van
€700,83.
Rabobank en stemmers op ’t Blaaike bedankt voor uw
steun.
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BEDANKT!

DE MAALTIJDSERVICE….

Voor alle medeleven, de vele kaartjes en bloemen, bij het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma.

Afgelopen week heeft De Maaltijdservice ’t Blaaike
benadert om mee te werken aan het weggeven van warme
maaltijden in de maand december. Wij willen daar natuurlijk
graag aan meewerken omdat december altijd een
feestelijke maand is en dit jaar in het bijzonder in Wintelre
omdat ’t Blaaike maar liefst 50 jaar bestaat.

Zus van Hees
Het heeft ons goed gedaan.
Familie van Hees.

STATIEGELDACTIE COOP
Koop tijdens de December feestmaand door eendracht en
samenspel uw drankjes bij COOP en stop daarna nog voor
de jaarwisseling uw statiegeldbonnetjes in de daarvoor
bestemde doos bij het inzamelpunt en u steunt daarbij
voetbalvereniging DEES.
Door lokaal in te kopen bespaart u ook de nodige CO-2
uitstoot en leveren we samen een bijdragen aan een
gezonde en sportieve omgeving.
Een fijne feestmand en tot ziens bij Coop of op sportpark
De Meren.

Heeft u een idee wie weleens een warme maaltijd verdient
of wilt u zelf zo’n maaltijd ontvangen, dan kunt u dat
doorgeven aan Ad Hoeks telefoon 0402051760.
Hij coördineert in Wintelre het rondbrengen van de
maaltijden. We verdienen natuurlijk allemaal iedere dag een
goede maaltijd. Maar misschien zijn er ouderen of
mantelverzorgers , alleenstaanden of anderen vrijwilligers
waarvan jij vindt dat ze wel iets extra’s op hun bordje
mogen krijgen in de feestmaand. Ad Hoeks stemt na
ontvangst van de naam die u graag een extra warme
maaltijd gunt, de wensen, verwachtingen en de keuze van
de maaltijd af met de ontvanger. Het geheel wordt door
maaltijdservice feestelijke verpakt en uiteindelijk door een
Wintelrese maaltijdbezorger aan huis bezorgt.
Vooralsnog mogen wij een tiental warme maaltijden op
deze manier weggeven. Wie verdient er volgens jou wel een
warme maaltijd? Of wilt u zelf zo’n maaltijd wel eens uit
proberen? Laat het Ad weten voor vrijdag 10 december.
Verder kunnen medewerkers van ’t Blaaike u mogelijk nog
blij maken met een cadeaupas voor het Eindhovens
Dagblad. Twee weken lang gratis het ED, zonder
verplichtingen en stopt vanzelf. Wij kunnen ook dat voor u
regelen in de feestmaand december. Bel 06-34921198.

Kempkeshof bedankt alle stemmers en
Rabobank ClubSupport

Met dank namens de Maaltijdservice,
Redactie ’t Blaaike.
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AGENDA
7 december
8 december
9 december
18 december
26 december

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de Nachtegaal
Pubquiz Den Babbel
Kerstbrunch Hoeve de Nachtegaal

2022
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.

Woensdag

22 december

2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 januari,
22 februari,
23 maart,
21 april,
19 mei,
21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december

EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
26 november
29 december

AFVALKALENDER
7 dec.
21 dec

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

PMD-GFT-Rest-afval
PMD-GFT-afval
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REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:
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
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