50e jaargang nr. 25, week 50 (18 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023
 Bloedafname in de Rosdoek gewijzigd
 Oliebollenfestijn
De volgende uitgave (nr. 26) verschijnt
in week 52 (1 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 24 december voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 18 EN 19 DECEMBER
De viering van zaterdag 18 december om 19.00 uur
en de viering op 24 december Kerstavond om 21.00
uur gaan niet door.
De intenties worden in andere kerkdorpen van onze
parochie afgelezen.
De viering in Eersel om 9.30 uur is te volgen op
Kempen T V of op de website van
parochieeersel.nl
Zaterdag 18 december
Piet v. Gerwen en Pierre Reniers (jgt)
Ben Couwenberg
Deze intentie wordt in de andere kerken afgelezen

MISINTENTIES
VOOR 24 - 25 EN 26 DECEMBER

MEDEDELINGEN:

Zaterdag 25 december EERSTE KERSTDAG 9.30 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor.
Voorganger Diaken Jansen
EERSTE KERSTDAG 11.00 uur is het KINDJE WIEGEN
(onder voorbehoud)
Hier zijn alle peuters en kleuters met hun ouders opa's en
oma' van harte welkom

Pastor Schevers heeft op 6 december zijn 12,5-jarig Priester
jubileum gevierd.
Namens de parochie wensen we hem van harte proficiat.
We hopen en wensen dat Pastor Schevers nog lang in een
goede gezondheid voor onze parochie mag werken.
Wilt u hem feliciteren zijn adres is:
Pastor Schevers, Kerkstraat 6a 5525 BB Duizel.
Als er mensen zijn die graag met Kerstmis thuis de
communie willen ontvangen, dan kunnen ze dat doorgeven
aan Sjef Hems tel 0402051720 of per mail
jphhems@gmail.com

Zondag TWEEDE KERSTDAG 9.30 uur
Eucharistieviering m.m.v. de fanfare
Voorganger Pastoor v. Lamoen
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Fina Schennink
Martien v. Erp (mnd)
Wim en Rieka Oosterbosch - v. Dooren
Vader, moeder, André, Zus en Maria Smetsers
Henk v.d. Bosch
Jan Reniers
Jan Tholen
Ouders Bartels - de Vooght en Sjaak, Toos en Jan en Sjan
Adrianus v. Mol en Henrica v. Mol - Beerens
Jan Swaans
Sien v. Ham - v. Mol (namens de Vrouwenvereniging
Wintelre)
Giel v. Hoof
Cleem Haans
Anny v. Asten- Tholen (mnd)
Bert v. Hoof (mnd)
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Nelis, Betje, Els en Antoon Leermakers
Jo v. Haren - v. Aaken (namens K.B.O. Wintelre)
Bertha v.d. Ven Tholen
Piet v. Hout (namens K.B.O. Wintelre)
Ben Couwenberg
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We hopen dat de corona regels zo blijven dat de vieringen
met Kerstmis allemaal door kunnen gaan.
Onder voorbehoud wensen we de Kerststalbouwers dan ook
veel succes.

NIEUWSBRIEF#161

Ook de siergroep wensen we veel succes en creativiteit met
de versiering.
De kerkbezoekers genieten altijd van het vele mooie werk
dat jullie ieder jaar weer doen.

De afvalkalender is vorig jaar nog eenmalig op papier
uitgegeven omdat er een wijziging was in de afvaldag.
Vanaf aankomend jaar is deze digitaal te raadplegen via
www.mijnafvalwijzer.nl. Inwoners kunnen de afvalkalender
dan zelf uitprinten of iemand vragen de kalender uit te
printen. Er is voor gekozen de afvalkalender niet meer op
papier uit te geven omdat bij wijzigingen, de papieren
afvalkalender niet meer up to date is. Het zou vervelend
zijn als de inwoner dan verkeerde (achterhaalde) informatie
heeft. Daarnaast zijn de afvaldagen verschillend per
postcode en maakt het wonen binnen en buiten de
bebouwde ook verschil uit. Oirschotsedijk, Pullen en
Bijsterveld hebben bijvoorbeeld al andere
inzameldagen dan de straten binnen de bebouwde
kom. Daarom is het voor ons niet mogelijk een exemplaar
in het gemeentehuis/ gemeenschapshuis neer te leggen.
Het staat u natuurlijk altijd vrij om zelf enkele exemplaren
uit te printen en ergens neer te leggen. Misschien kunnen
kinderen, buren etc. ook gevraagd worden om voor de
digibeten een printje hiervan te maken. Let hierbij wel op
dat ze dan niet hun eigen postcode gebruiken maar de
postcode van de persoon die het printje vraagt.

Iedereen die op een of andere wijze eraan meewerkt dat
het Kerstfeest in ons dorp goed, mooi en sfeer vol mag
verlopen wensen we veel energie en inspiratie.
Op 18 en 24 december zijn er in Wintelre geen vieringen
De intenties worden in de andere kerkdorpen wel afgelezen.
Op EERSTE en TWEEDE KERSTDAG zijn de vieringen op
9.30 uur m.m.v. het gemengd koor en de fanfare.
We nodigen iedereen van harte uit om een van deze dagen
samen KERSTMIS te vieren.
De vieringen in Eersel om 9.30 uur kunt u altijd volgen via
Kempen T V of op de website van parochieeersel.nl
Namens de parochie wensen we in deze corona
omstandigheden iedereen toch hele mooie en goede
Kerstdagen.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre


In onze parochie is op 86-jarige leeftijd overleden Ben
Couwenberg. Ben woonde op de Oostelbeersedijk 12.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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Gemeentelijke
afvalkalender 2022 (bron gemeente Eersel)
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Woensdag 22 december om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom, mogelijk wel via de digitale weg. Wilt u
hierbij aanwezig zijn? Stuur ons een mail.

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
SCHOOLJAAR 2022-2023
Wij willen alle ouders van kinderen, die tussen juni 2022 en
juli 2023 4 jaar worden, uitnodigen om hun kind aan te
melden op onze basisschool.
U kunt een inschrijfformulier downloaden via de website van
school (Aanmelden | Basisschool De Disselboom
(bsdedisselboom.nl)). Ook kunt het inschrijfformulier
aanvragen via emailadres disselboom@veldvest.nl.
Wanneer u nog geen kind bij ons op school heeft, kunt u
een gesprek/rondleiding aanvragen. Dit is natuurlijk alleen
mogelijk, wanneer de dan geldende Coronamaatregelen dat
toelaten. Wij ontvangen de inschrijfformulieren graag vóór
1 maart 2022 (!) in de brievenbus of via de email
(disselboom@veldvest.nl).
Het op tijd inleveren van het inschrijfformulier is belangrijk
voor de indeling van de groepen in schooljaar 2022-2023.
Eén à twee maanden voordat uw kind naar school komt,
nodigen we alle ouders uit voor een intakegesprek. Heeft u
nog vragen? U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken
op tel. nr. 040- 2051580 of via disselboom@veldvest.nl.

2 KITTENS VERMIST OP DE MOSTHEUVEL
BSO
Via deze weg zou ik in contact willen komen met andere
ouders die op zoek zijn naar buitenschoolse opvang in
Wintelre (i.v.m. wachtlijst). Mogelijk dat we samen naar
een oplossing kunnen zoeken.
Ik ben bereikbaar via 0637117424.
Groetjes, Maartje Bartels
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Het gaat om een witte en een donkergrijze
De donkere is gechipt deze zou 5 dec opgehaald worden.
Als iemand mijn informatie kan geven hoor ik het heel
graag
Je kunt mij bellen op
0614195347
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VOLKSUNIVERSITEIT DE KEMPEN START
NIEUWE JAAR MET NIEUWE CURSUS
De eerste helft van het cursusjaar zit erop. In 2022 starten
er weer verschillende bijeenkomsten, waar u zich voor kunt
inschrijven. Genoeg aanbod, ook gezellig om met een paar
vrienden, vriendinnen, buurtgenoten deel te nemen.
Voor het gehele aanbod, alle informatie en inschrijven kijk
op onze website www.volksuniversiteitdekempen.nl, schrijf
je daarin op onze nieuwsbrief of volg ons op facebook.
We hopen je te zien in het cursusjaar 2022.

VOEDSELBANK BLADEL HOUDT VOOR HET
EERST DIT JAAR EEN INZAMELINGSACTIE
VAN D.E. WAARDEPUNTEN.
Deze punten worden verzilverd tegen pakken D.E. Aroma
Rood voor de Voedselbank.
Douwe Egberts verhoogt de schenking met 20%.
Hartje winter, koud en guur: dan hebben veel mensen toch
extra zin in een lekker en warm kopje koffie. Maar niet voor
iedereen is ‘even een bakkie’ doen vanzelfsprekend. Voor
mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank is koffie
een luxeartikel, dat niet vaak in het pakket zit. We hopen
dat zoveel mogelijk mensen hun gespaarde D.E
waardepunten uit de keukenlade halen en deze aan ons
schenken.
DE-waardepunten, bij voorkeur geteld, kunnen in de gehele
decembermaand worden ingeleverd in de daarvoor
bestemde en herkenbare dozen die opgesteld staan in de
meeste supermarkten en de gemeentehuizen in de
gemeentes Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.
U kunt uw punten ook opsturen naar: Voedselbank Bladel,
Bredasebaan 18, 5531NB Bladel
Bedankt voor uw bijdrage!
www.voedselbankdekempenzuid.nl
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STICHTING HARAPAN
Personenbusje voor centrum Hidup Baru West-Timor.
Stichting Harapan ontving onlangs van het
rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor een verzoek
om bij te dragen in de kosten van de van een nieuw
personenbusje, deze was dringend aan vervanging toe.
De auto was in zeer slechte staat en meerdere keren
gerepareerd, vooral veel problemen aan de motor en het
stuur. Met snelheden boven 60 km/uur begon de auto
behoorlijk hevig te schudden. De wegen zijn op West-Timor
heel slecht en de kampongs waar sommige kinderen van
het centrum vandaan komen dikwijls moeilijk bereikbaar.
Het in- en uitstappen in de auto gaf vooral voor de oudere
gehandicapten veel problemen.
Een grotere auto was ook nodig om meerdere
(gehandicapte) kinderen naar diverse noodzakelijk
activiteiten en het ziekenhuis te brengen.
In overleg en met goedkeuring van de fondsen die hadden
bijgedragen in het project Groentekassen, dat bij nader
inzien niet doorging, werd besloten het door Harapan
ontvangen bedrag (€ 8.000, --) te bestemmen als bijdrage
in de kosten van de nieuwe bus.

DONATEURSACTIE FANFARE/DRUMBAND
Wellicht heeft u ons afgelopen jaar gemist met onze
jaarlijkse donateursactie.
I.v.m. Corona hebben we besloten om de actie dit jaar niet
door te laten gaan. Zeker ook omdat we als vereniging
afgelopen jaar slechts een zeer beperkt aantal activiteiten
hebben kunnen laten doorgaan. We hopen het komende
jaar weer bij U langs te komen en U weer te mogen
begroeten als donateur.
Wij wensen iedereen prettige feestdagen!
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre.
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DAAG SINTERKLAASJE
De goeie man heeft met de hulp van Pieten van allerlei
kleuren en pluimage, zijn werk weer gedaan. Hij heeft weer
vele kinderen blij gemaakt met allerhande cadeautjes en
spulletjes waarvan ik in mijn kindertijd nog geen weet had.
Wij waren vroeger blij met een pop die ‘Mamma’ kon
zeggen en de ogen sloot als je ze op haar rug legde. En
mijn broer was dolgelukkig met ene bromtol of een nieuwe
mecanodoos, ook al zaten daar soms oude onderdelen in.
En op vijf december, als Klaas weer op de boot naar Spanje
zat, gingen we de buurt langs om iedereen te laten zien wat
we gekregen hadden.
Jawel hoor, ook mijn kinderen en later de kleinkinderen
waren dolblij met hun cadeautjes.
En natuurlijk voelde ik als oma me dolgelukkig als
kleinkinderen trots hun cadeautjes lieten zien, ook al zag ik
toen veel onnodig prullaria voorbijkomen.
Maar hoe ouder die kinderen werden hoe minder plezier ik
eraan beleefde.
Nog steeds draait er een nare film door mijn hoofd waarin
kinderen een cadeau uitpakken, even kijken en het dan
meteen in een hoek slingeren en gretig op zoek gaan naar
een volgend pakketje. Een film over hebberigheid en nooit
tevreden zijn.
Ja ik ben oud, en misschien ook al een beetje ‘kinds’,
natuurlijk moet ik niet steeds over het verleden zitten
zeveren. Ja ik weet wel dat er door de tijd veel is
veranderd, veel verbeterd ook, je zult mij ook niet horen
zeggen dat vroeger alles beter was. Ik vraag me alleen
steeds meer af of wij in onze kindertijd niet gelukkiger
waren dan de jeugd van tegenwoordig.
Nog voel ik de trilling in mijn lijf als ik terugdenk aan toen
ik voor het eerst een pop tegen me aandrukte die met
trillende oogwimpers ‘mamma’ zei.
’t Blaaike nr. 25 18 december 2021

10

Nu kijk ik soms medelijdend naar kinderen die over een
schermpje strijken waarin een hele wereld schijnt te
bewegen. Een wereld waarvan ik steeds minder begrijp.
Hopelijk begrijpen deze kinderen het wel en voelen zij ook
verwondering, schoonheid, een beetje geluk en een gevoel
van saamhorigheid.
Nu Sinterklaas uit het zicht verdwenen is, nu alle aandacht
is gericht op woeste autoraces in de woestijn, nu gaan wij
de kerstspullen weer van de zolder halen. Komende dagen
bouwen we weer een kerststal met beelden en lichtjes
waardoor zelfs black Friday uit het zicht verdwijnt. We laten
weer klokjes luiden sleebels klinken en gaan als herders in
de kerstnacht op zoek naar betere tijden.
Gaan jullie mee?
Mien du Poes

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 506,90
mogen uitreiken aan Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre!
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan VV DEES.
We bevelen deze van harte bij u aan, zodat zij in 2022 vol
gas kunnen geven, op nieuwe lopende projecten.
Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.
We zoeken voor 2022 nog deelnemers!
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Je bent welkom laat het ons dus weten als je tot die groep
behoort of als je iemand kent waar dit voor zou gelden.

DUO FIETSEN
De zomer is weer voorbij. Het is weer volop herfst en de
winter in aantocht. Dus het seizoen voor onze duo fietsen
zit erop. Van begin april tot eind oktober zijn we met onze
gasten op weg geweest. Ondanks dat het deze zomer wat
vaker minder goed weer is geweest, zijn er toch maar
enkele dagen uitgevallen. Vanuit Wintelre was er zelfs
zoveel belangstelling dat we een extra middag in de week
hebben ingelast. Daar dus afgelopen jaar vaak drie
dagdelen in de week gefietst. In Vessem is het bij twee
dagdelen in de week gebleven. Groenendaal en de Bolle
Akkers hebben de andere dagdelen met hun bewoners
ingevuld.
Al met al is er n deze periode ongeveer 9000 kilometer
afgelegd.
Dat is uiteraard allemaal gebeurd met in achtneming van de
coronaregels.
De hele omgeving is weer verkend. Casteren is bezocht en
natuurlijk is er ook een ritje naar het vliegveld geweest en
alle plaatsen die daar tussenin liggen.
Er zijn een tiental adressen die ons en onze gasten
verwelkomden met een gratis kopje koffie terwijl we even
uitrusten en bij buurten.
Wij hebben dit jaar ook kleine en grotere giften op onze
rekening NL35RBRB0954455444 ontvangen van mensen die
het duo-fietsen een warm hart toedragen.
Onlangs ontvingen we nog een gulle gift van de
Jacobushoeve uit Vessem.
Allen, ook eerdere sponsors, dank hiervoor. Het geeft ons
de mogelijkheid om ook komend jaar weer op te stappen.
Het duo fietsen initiatief is bedoeld voor inwoners van
Vessem en Wintelre die zelf niet meer kunnen of niet meer
durven te fietsen. Natuurlijk kun je ook mee als je alleen
voor de gezelligheid een keer mee wilt of als je de
eenzaamheid even wilt onderbreken. Alleen is maar alleen.
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Dit is hoe we het praktisch aanpakken:
Op vier of vijf dagdelen in de week trekken er twee
vrijwilligers op uit om twee, steeds wisselende gasten,
enkele aangename uren te bezorgen. Je mag meetrappen
als je dat kan, maar je mag ook stil genieten. Op de fiets
zitten sterke accu’s die het voor de vrijwilligers extra
makkelijk maken om vooruit te komen. De coronaregels
worden tijdens de fietstocht natuurlijk in acht genomen.
Onderweg rusten we ook even uit bij een van onze
sponsoren die een gratis kopje koffie of thee aanbieden. De
gasten uit Wintelre gaan steeds op pad met vrijwilligers uit
Wintelre en voor Vessem geldt dit ook. Er is dus altijd een
bekend gezicht.
In Vessem fietsen we op dinsdagochtend en
donderdagmiddag. Mogelijk wordt de dinsdagochtend nog
verplaatst naar de woensdagmiddag.
In Wintelre fietsen we op maandagmiddag, dinsdagmiddag
en woensdagochtend.
Op zaterdagmiddag fietsen we met de bewoners van de
Bolle Akker en Groenendaal.
Nieuwe vrijwilligers of gasten mogen ook gerust een keer
bellen om een proefrit te maken.
Voor Vessem kun je je aanmelden bij Jan Henst telefoon
0497-591247 of
Petra Rijkers 06-30942510
Voor Wintelre kun je je aanmelden bij Annemiek van Hersel
06-58793654 of
Jan Heuveling 040-2052151.
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Aankomend jaar zijn er ook twee duo fietsactiviteiten om
even uit te lichten:
Op 2 april 2022 nodigen wij belangstellenden graag uit om
kennis te maken met het duo fietsen. We organiseren dan
een open dag bij de Bolle Akkers in Vessem.
De aanvang is die dag om 14.00 uur en sluiting is weer om
16.00 uur.
Het nieuwe fietsseizoen start weer op 5 april 2022 en we
gaan dan door tot 29 oktober 2022.
Op 15 mei 2022 is er een groot gildefeest in Wintelre. Onze
organisatie is aangewezen als goed doel. Onze duo fietsen
zullen daarom ook aanwezig zijn tijdens de grote optocht.
Een extra reden dus om dit evenement te bezoeken.
Mochten er nog vragen zijn over het duofietsen of een van
de activiteiten dan kun je altijd even bellen!
Bestuur Duo-fietsen Vessem e.o.

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN COOP
Vrijdag 24 december
8.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
Gesloten
Zondag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur t/m 17.00 uur
Vrijdag 31 december
8.00 uur t/m 18.00 uur
Zaterdag 1 januari
10.00 uur t/m 17.00 uur
Alle andere dagen gelden onze reguliere openingstijden.
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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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BEDANKT ALLEMAAL!

COOP EN WIST U DAT......

De Sint en zijn pieten zijn alweer op de terugweg naar
Spanje.
Ondanks dat we verschillende dingen anders hebben
moeten doen vanwege de corona-maatregelen,
denken we dat we er toch een zeer geslaagd
sinterklaasfeest van hebben kunnen maken.
Het Pietenhuis, wat was het leuk!! Vele blije gezichtjes
hebben we door het raam zien kijken!
Ook op school hebben de kinderen, allemaal met hun eigen
klas, een gezellige dag gehad met mooie cadeautjes,
surprises, gedichten en pepernoten.

Er met Oud en Nieuw weer volop oliebollen en
appelbeignets verkocht worden bij de entree van onze
supermarkt!
We Wenterselse Babbelaar verkopen? Een heerlijk
koffielikeur in een mooie kruik, perfect als
kerstgeschenk.
U ook een gokje kan wagen bij de Oudejaarstrekking? We
verkopen volop Oudejaarsloten. Maak kans op de jackpot of
een gloednieuwe Mini!
We talloze soorten cadeaukaarten verkopen bijv:
Bol.com, VVV, Hema enz.
De decemberkalenders niet aan te slepen zijn, vorig jaar
verkochten we ruim 550 stuks! Ze kosten 5 euro en zijn een
leuke bezigheid met de feestdagen.
Elke dag 1 vakje open maken....
Rijpelaal ook in december ons van heerlijke verse
gerookte paling voorziet. Exclusief bij Coop.
We op facebook ook veel nieuwtjes delen: COOP Tholen
In onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij
brouwerij de Gouden Leeuw.
Er volop Decemberzegels verkrijgbaar zijn voor de
frankering van uw kerstkaarten.
Onze supermarkt een stomerij service heeft? Als u de
kleding op woensdag brengt, heeft u deze zaterdag
weer terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw kerstoutfit na afloop te
laten reinigen!
U frituurvet, batterijen en lampen bij ons in kan leveren? U
vindt het inzamelpunt achter in de winkel naast de
flessenautomaat.

Een speciaal woord van dank gaan naar de Sint en zijn
Pieten, Ad Das, Dorry en Ron van Coop Tholen en
pakketjesbezorger Ron van PostNL.
Ook een bedankje voor de collectanten en alle inwoners van
Wintelre voor de gulle giften, zonder jullie is er geen
sinterklaasfeest in Wintelre!
En voor iedereen die een steentje bijgedragen heeft, op
welke manier dan ook, BEDANKT!
Blijf gezond en tot volgend jaar!!
Namens het Sinterklaas Comité Wintelre
Tamara, Inge, Geertje, Sandra, Irma, Yvonne en Debbie

HUPPELEND KONIJNTJE
25 november is bij ons een hangoor konijntje aan komen
huppelen. Het beestje is tam en niet bang van de hond.
Wie mist dit konijn of wil hem hebben?
Het konijn kan afgehaald worden op Kerkstraat 9.
Tel. 205 1414
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SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL,
OOK DEZE KERST!
En dan is het alweer bijna 2022. We hadden zoveel mooie
dingen op de planning staan dit jaar .... o.a. hoofdsponsor
Gildefeest en hoofdsponsor Mountainbikerace.
We waren in overleg voor diverse andere acties en
activiteiten. Uiteindelijk is alles afgeblazen.
Hoe kunnen we dan dit moeilijke jaar leuk afsluiten, en
zorgen dat we toch iets moois betekenen voor de
gemeenschap?
Welnu daar hebben we uw hulp bij nodig, om samen het
verschil te maken:
We gaan drie keer, 1 minuut GRATIS winkelen weggeven!
En u bepaalt aan wie!
Graag horen wie dit nu echt verdient, met hierbij de
motivatie.
Lever uw briefje in bij de kassa of stuur ons een email: tholen.wintelre@coop.nl
Graag naam, adres en telefoonnummer vermelden, alsmede
naam en telefoonnummer van de inzender.
Of post uw bericht op onze Facebook-pagina: COOP Tholen,
waar deze actie ook wordt vermeld.
We kiezen op woensdag 22 december de winnaars. ‘
Op vrijdag 24 december mogen er 3 geluksvogels dan 1
minuut gratis winkelen!
Hele fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond
2022 gewenst!
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BEZORGEN DOOR DE COOP!
Een van de meest gestelde vragen, die ook vaak benoemd
is in enquêtes, is de wens om boodschappen thuis te laten
bezorgen.
Doen jullie dat nou eigenlijk nog?
En hoe zit dat dan precies?
Vanaf heden kan u uw boodschappen online bestellen
via www.coop.nl
Als u onze vestiging (Wintelre-Tholen) selecteert, krijgen
wij de bestelling vanuit Coop bij ons in de winkel aangereikt.
Deze bestelling wordt dan verzamelt in uw eigen
supermarkt, waarbij u dus een bekend gezicht aan de deur
krijgt bij aflevering.
(En niet een vrachtwagentje wat van ver weg moet komen,
hetgeen het milieu en de kwaliteit van de boodschappen
niet ten goede komt.)
Als er producten zijn die u mist in de webshop, kan u deze
invullen in het opmerkingen vakje.
Betaling kan enkel direct bij aflevering, per pin. Minimale
bestelbedrag is 40 euro. Vanaf 70 euro bezorgen we geheel
gratis!
Dus, ook hiervoor, hoeft u niet meer 'online' het dorp uit!

GEEN EETPUNT
I.v.m. corona is er geen eetpunt op 29 december 2021.

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

OLIEBOLLENFESTIJN!!
Ook dit jaar verkopen wij weer verse oliebollen bij het
jeugdhuis (Bremveld 10) op 31 december!
Tussen 10.30 uur en 17.00 uur is iedereen welkom om deze
heerlijke bollen te komen afhalen in onze sfeervolle kraam!
Bestellingen worden dit jaar weer extra gewaardeerd en
mogen tot 29 december gestuurd worden
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd
van afhalen.
Bestellingen krijgen voorrang en stellen wij erg op prijs
maar ook zonder bestelling bent u meer dan welkom.
Onze Oliebollen zijn € 1,00 per stuk en 10 stuks voor €
8,00.
Natuurlijk houden we op onze locatie rekening met de
maatregelen volgens het RIVM.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooi en
gezond 2022

Tot ziens op 31 december!

Vrijwilligers eetpunt St. Kempkeshof.
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Groetjes,
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen
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AGENDA
26 december
31 december

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Kerstbrunch Hoeve de Nachtegaal
Oliebollen Jong Nederland

2022
23 januari
11 en 12 februari
26 maart
26 maart
1 en 2 april
9 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
12 juni
17–18–19 juni
25 juni
5 t/m 8 juli
5, 6 en 7 augustus
10 /11 december

Boeken- en platenbeurs
Tonproaten
Pubquiz d’n Babbel
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Pubquiz d’n Babbel
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Eerste Heilige communie
MTB De Merentocht
Welons
Knoerttoernooi op De Meren
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Dickens Festijn.

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

REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:
29 december

AFVALKALENDER
21 dec

Woensdag

PMD-GFT-afval

Afvalkalender 2022 nog niet bekend
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OUD PAPIER HIER…
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

FIJNE
KERSTDAGEN
DE REDACTIE
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