50e jaargang nr. 26, week 52 (1 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Blaaike en Coop maken het verschil
 Terugzien
 Bedankt
De volgende uitgave (nr. 1) verschijnt
in week 2 (15 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 7 januari voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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DE KOMENDE TWEE WEEKENDEN ZIJN ER
GEEN VIERINGEN IN WINTELRE
De intenties van deze twee weekenden worden wel
afgelezen in de viering van de Willibrordus parochie te
Eersel die uitgezonden wordt via Kempen TV

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
1 EN 2 JANUARI

Ook bedanken we de mensen die zorgden dat de kerk op
eerste en tweede Kerstdag 's middags open was, zodat
iedereen toch even naar binnen kon om te genieten van het
moois.
Medewerkers van het BLAAIKE bedankt dat we iedere twee
weken de parochieberichten via het BLAAIKE kunnen lezen.
We wensen jullie een goed en gezond 2022.
Alle mensen van Wintelre wensen we een mooie
jaarwisseling en een gezond 2022.

Ben Couwenberg

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

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
8 EN 9 JANUARI

BEDANKT
De grafdelvers van ons kerkdorp hebben te kennen gegeven
dat ze willen stoppen met deze werkzaamheden. Ze hebben
het jarenlang gedaan, met veel “plezier” zeggen ze zelf!

Fien v. Kroonenburg - v.d. Ven (eerste jaargetijde)
Jan Tholen
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Pastoor Verschure (mnd)
Frans Vrijsen (verjaardag)

Een paar jaar terug gaven ze al aan dat ze het toch wel
zwaar werk vonden, en dát is het ook. Toen zijn we
begonnen om een graf te laten maken, mechanisch als het
kan tenminste, door beroepskrachten, een bedrijf! Onze
grafdelvers zorgden er dan voor dat een graf netjes dicht
gemaakt werd. Óók dat is zwaar werk en nu zijn ze er mee
gestopt.

MEDEDELINGEN
Namens de parochie bedanken we de kerststalbouwers en
de siergroep die er toch voor hebben gezorgd dat we de
kerststal en de versieringen kunnen bezichtigen.
Heel erg bedankt voor al het werk.
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We hebben op passende wijze de heren bedankt, koffie met
iets lekkers erbij en een VVV-cadeau kaart. We willen ze
graag met naam noemen: Cor Bles, Tinus v d Bosch en Dirk
Oosterbosch! Nogmaals heel hartelijk BEDANKT!
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Voortaan zullen Dries en Sjors Reniers van loonbedrijf
Reniers de grafwerkzaamheden gaan doen.
Zij zijn ingewerkt door Frank Cuypers uit Bergeijk die daarin
al jarenlange ervaring heeft.
Wij wensen hun succes en hopen dat ze het net zo lang
kunnen blijven doen dan hun voorgangers.
Op de valreep willen wij alle vrijwilligers die voor ons
kerkdorp Wintelre hun bijdrage, op welke manier dan ook,
leveren bedanken en een goed en gezond 2022 wensen en
hopen weer op jullie te kunnen rekenen in het nieuwe jaar!
Namens de contactgroep “rondom de toren”

’t BLAAIKE 50 JAAR
Met heel veel liefde en samenhorigheid zijn wij er in
geslaagd om net voor Kerstmis onze jubileumuitgave huisaan-huis te laten bezorgen. Niet alleen de trouwe
medewerkers van ’t Blaaike hebben daar de nodige energie
ingestoken. Als er niet zoveel positieve reacties waren
binnen gekomen bij de redactie was deze jubileumuitgave
nooit tot stand gekomen. Al vijftig jaar wordt iedere 14
dagen de door de gemeenschap aangeleverde informatie
door vele vrijwilligers verwerkt, vorm gegeven en verpakt
tot een geliefd dorpsblad voor jong en oud. Al 50 jaar
krijgen wij bij de redactie teksten uit alle hoeken en op
allerlei manieren aangeleverd. Van perfecte lay-outs tot
handgeschreven kladjes en bierviltjes, zelfs telefoontjes of
gesprekjes aan de voordeur of tijdens een toevallige
ontmoeting. “t Blaaike is zo strek als een boom, grillig door
de manieren van aanleveren van de copy, maar al vijftig
jaar stevig geworteld in Wintelre. Niemand wil toch ’t blauw
boekje missen.
Bedankt voor uw medewerking. ’t Blaaike.
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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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BIJNA € 10.000, -- VOOR
KINDERTEHUIZEN OP FLORES

HALL0

Voor de elfde keer organiseerde stichting Harapan de
speculaasactie. De opbrengst wordt bestemd voor de zes
kindertehuizen van Yayasan Nativitas op Flores, een van de
speerpunten van Harapan. Dit jaar met extra aandacht voor
het tehuis Assumptio in Wolefeo dat veel schade heeft
opgelopen als gevolg van grote modderstromen.
Ook dit jaar werd samengewerkt met o.a. de beide Plus
supermarkten uit Best, Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre en de stichting Nativitas uit Horst. Laatstgenoemde
zet zich al vanaf 1993 in voor de kindertehuizen op Flores
en organiseerde voor de 21e keer de speculaasactie in
Horst en omgeving. Harapan werkt al 15 jaar samen met
Nativitas.
Vrijwilligers waren wekenlang in touw om, ondanks de
coronaproblemen, zoveel als mogelijk pakken speculaas te
verkopen. Door Harapan werden dit jaar ook cadeautasjes
verkocht gevuld met speculaas en een doosjes thee van het
werkatelier EEHT. Hiervoor was veel belangstelling.
In Wintelre liep de verkoop bijzonder goed dankzij
inspanningen van de Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre. In Horst kon voor het eerst vanwege corona niet
worden gerekend op de medewerking van de leerlingen van
het voormalige Citaverde college (nu Yuverta).
Daardoor werden zeker 4000 pakken minder verkocht.
Beide stichtingen zijn heel tevreden met het verloop van de
actie en een gezamenlijke opbrengst van bijna € 10.000, --

Vanaf 1 januari 2022 ben ik zelfstandig adviseur van
Optidee.
Optidee is een uniek merk met een unieke vezel.
Sommige lezers kennen het wellicht al van de poetsspullen,
beddengoed, keukentextiel, huislaarsjes en of de
welbekende zachte (knuffel)dekens.
Uniek is dat deze vezel klimaat regulerend is, veel vocht
kan opnemen maar het vuil niet laat doordringen in de kern
van de vezel.
Ik ben enorm fan
van Optidee en wil
jullie er graag
kennis mee laten
maken.
Mocht je nog niet
bekend zijn met
Optidee maar wel
nieuwsgierig zijn
geworden neem dan vrijblijvend contact met mij op,
ik vertel je hier graag meer over!
De producten zijn eventueel bij mij thuis te bekijken/te
voelen of anders kom ik graag langs om hierover uitleg te
geven.
Groetjes Michelle van Loon
Ps. er zijn nog enkele plaatsen vrij om
een demonstratie(ochtend/middag/avond)
te reserveren tijdens de prijzengala weken
van 1 t/m 14 januari!
Dit betekent extra veel voordeel!
Facebook: van_Michelle
Instagram: van_michelle_
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STICHTING RONDOM DE MEREN
Al ruim een jaar zij we als Stichting Rondom De Meren
drukdoende om achter de tafel, zover dat mogelijk is in
deze periode met al zijn beperkingen, te werken aan een
unieke droom. Als stichting willen we rondom De Meren een
unieke ruimtes creëren waar iedereen straks meer kan
bewegen, meer kan sporten en meer kan genieten van
natuurbeleving. Al bijna twee jaar legt de overheid
vanwege corona ons allemaal terechte beperkingen op en
hebben we allemaal eigenlijk heel veel behoefte om elkaar
op een andere manier te ontmoeten. Wij als stichting De
Meren willen voor iedereen bewegen en elkaar ontmoeten in
een natuurrijke omgeving mogelijk maken in het nieuwe
jaar 2022. Wij nemen straks drempels weg voor
doelgroepen die nu belemmeringen ervaren om samen te
gaan bewegen. Daarnaast gaan we de prachtige omgeving
rondom het sportpark verder vergroenen met het aanleggen
van diverse tuinen. Door het bundelen van de krachten van
een aantal verenigingen creëren we een uitgebreid en
bovendien gratis sportaanbod en nog meer mogelijkheden
om de biodiversiteit te verbeteren.
Net voor de kerstdagen hebben we met vertegenwoordigers
van de gemeente Eersel via een team bijeenkomst nog met
elkaar gesproken en het enthousiasme bij onze eigen
overheid straalt er vanaf om onze plannen mede te
verwezenlijken. Samen gaan we in het nieuwe jaar het
verschil maken. Samen laten we zien dat Wintelre een
bijzondere krachtige kern is binnen de gemeente Eersel,
waar veel mogelijk is als er door eendracht en samenspel
naar gezamenlijke belangen wordt toegewerkt.
Op de website: www.wintelre.info vind je nog meer
informatie over onze gezamenlijke droom.
Wij wensen u allen een gezond, sportief en gelukkig
Nieuwjaar toe waar we hopelijk elkaar meer mogen
ontmoeten op en rondom De Meren.
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’t BLAAIKE en COOP maken samen het
verschil in ’t dorp.
Het afgelopen jaar 2020 vierde Coop haar 25 jarig bestaan
op een feestelijke manier met de gehele gemeenschap.
Onlangs hebben we als Stichting Dorpsblad ’t Blaaike een
jubileumuitgave van ’t Blaaike huis-aan-huis laten bezorgen
vanwege het 50 jarig bestaan in 2021. Door de corona
maatregelingen hebben we deze jubileumuitgave moeten
samenstellen in verschillende huis- en zolderkamers in
Wintelre. Iets wat we natuurlijk graag veel anders hadden
willen doen. Als medewerkers hadden we het een en ander
gepland aan het einde van het jaar maar het feestelijk
tintje kon helaas niet doorgaan vanwege de opgelegde
maatregelingen. Wat wel de komende drie maanden
doorgaat is de statiegeld actie bij onze eigen COOP. En daar
kunnen we met z’n allen weer laten zien dat we ’t Blaaike
graag willen behouden, door deel te nemen aan de
statiegeld flessenactie. Wintelre zonder een winkel als COOP
kunnen we ons nauwelijks voorstellen, maar Wintelre
zonder ’t Blaaike zou eveneens een gemis zijn voor alle
inwoners en haar talrijke verenigingen. Steun daarom de
komende maanden Stichting dorpsblad ’t Blaaike en stop
uw statiegeldbonnetjes in de daarvoor bestemde bak bij het
inleverpunt. Het blauwe boekje zal de komende maanden
nadrukkelijk aanwezig zijn bij de COOP. Laten we ook hier
samen ’t verschil maken in deze vervelende periode. Help
elkaar, steun elkaar daar waar mogelijk en conform de
geldende regels. Zo dragen we bij aan een diamanten
toekomst van ’t Blaaike en een verbeterende leefbaarheid
in onze eigen vertrouwde omgeving.
Alvast bedankt voor het doneren en vanaf deze plaats
wensen wij u allen een gezond, gelukkig en sportief 2022
toe waarin we elkaar hopelijk weer vaak mogen ontmoeten.
Stichting Dorpsblad ’t Blaaike.
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TERUGZIEN
De kerst voorbij, snellen we als een TGV naar het einde van
het jaar.
Het is de tijd dat we stilstaan, terugdenken aan het
verleden.
Het liefst denken we dan aan mooie dingen en proberen de
rest maar te vergeten, hopende dat de toekomst alleen
maar beter wordt.
En ja hoor, dan gaan ook mijn gedachten terug in de tijd.
Dan dool ik weer over een kronkelende zandweg, diepe
karrensporen langs korenvelden en houtwallen, terug naar
de buurtschap waar mijn jeugd begraven ligt.
Dan loop ik weer die boerderij binnen, naar de keuken met
die uitschuifbare tafel waar we met ons grote gezin samen
aanzaten.
Ik loop weer de trap op naar het kleine opkamertje waar je
alleen terecht kwam als je echt ziek was. Dan door naar de
grote zolder met twee slaapkamers, een voor de jongens,
een voor de meiden.
Voorzichtig ga ik weer die stal in waar het gerammel van
kettingen en het gestamp van koeienpoten op de harde
vloer klinken.
Daar staan ze weer netjes gerangschikt naar grootte; drie
koeien, een jonge vaars en twee kalveren. En jawel hoor, in
een apart hok staat een jong kalfje dat ik gretig aan mijn
hand laat sabbelen, met een tong die aanvoelt als
schuurpapier.
Dan ruik ik weer die geur van gier en koeienstront die ik
nimmer vergeten ben.
Heerlijk om weer rond te dolen in dat huis waar geen
televisie, zelfs geen radio of telefoon te vinden waren, maar
waar het altijd vol leven was.
Maar dat is geweest, voorgoed voorbij, nu moet ik me op de
feestdagen gaan richten.
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Wij willen ons wel aan de regels houden dus dat wordt een
heel gedoe. We moeten selectief zijn, bezoekers verdelen,
wie met wie en wanneer.
En nog belangrijker; wat eten we?
De tijd dat koken een echte hobby van me was is voorbij.
Ik was ook niet van plan om weer een hele menukaart te
ontwerpen zoals vroeger.
Een beetje moe van de dagelijkse actualiteit, en om de rust
te bewaren kan ik misschien beter een huis-regelement
samenstellen.
Een regelement waar ook Mark en Hugo zich best in kunnen
vinden.
Dus…
Wees welkom, nee geen hunk, geen kus, een vuiststomp
volstaat.
Het gespreksonderwerp is volkomen vrij zoals altijd maar…
Voor aller gemoedsrust en welzijn willen we woorden
uitsluiten.
Wij willen dat stomme woord ‘Prikspijt’ hier vandaag niet
horen.
En ook ‘Corona’ mag niet worden uitgesproken.
Ook ‘Omikron’ en ‘Deltavariant’ zijn uit den boze…vermijdt
‘variant’ ook maar.
‘Covid’ is hier geen drankje…er is wel limonade maar geen
prik.
En nee, ‘Booster’ is ook geen toetje.
Alle woorden die naar een virus verwijzen gaan in de
ban…nee niet in de pan.
Er is wel Amuse en klassieke muziek…hoef je niet van te
houden, dat doen wij wel.
Wij wensen iedereen een heerlijk samenzijn.
Morgen mag je weer praten over wat je maar wil.
Zolang je maar niet roept dat je alles beter weet dan ik.
Mien du Poes
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MEDEWERKER TERREIN
ONDERHOUD/GREENKEEPER

NIEUWSBRIEF#162

Wie zijn wij: Wij zijn een golfbaan met camping,
groepsaccommodaties en horeca. Voor het onderhoud van
het buiten terrein zijn wij op zoek naar een medewerker.
U komt te werken in een klein team dat alle
werkzaamheden verricht die op de golfbaan en camping
nodig zijn.
Wat verwachten wij van u: Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste buitendienst medewerker die van aanpakken
houdt. Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, zelfstandig zijn taken
kan uitvoeren, en oog heeft voor kwaliteit. Bij voorkeur
zoeken wij een man/vrouw met een groene opleiding of
achtergrond.
Wat kunt u van ons verwachten; Een mooi salaris, gezellig
team, goed materiaal, veel zelfstandigheid.
Lijkt het u iets om ons team te
komen versterken, stuur dan een
E-mail met cv
naar toon@hetcaves.nl
Golf & Recreatiepark ’t Caves,
Veneind 5, 5513 NE Wintelre
0402051805
www.hetcaves.nl

In afwachting van de definitieve evaluatie, kan men
vooralsnog na 1 januari voor bloedafname in de Rosdoek
afspraken blijven maken. De bezetting van het spreekuur is
behoorlijk gestegen, dus dat is goed nieuws voor een
mogelijk blijvend vervolg!
De bloedafname blijft plaatsvinden elke dinsdagmorgen van
7.45 tot 8.30 plaats in de Rosdoek.
Alleen op afspraak.
De afspraak maken kan:
 Digitaal via www.debloedafname.nl als men dan 5513
als postcode invult komt men bij de Rosdoek uit en
kan de afspraak verder afgerond worden.
 Of telefonisch een afspraak via 088-2141149
Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.
Als het succesvol blijft zal het worden gehandhaafd.

Dorpsraad Wintelre wenst verder alle inwoners
een voorspoedig en gezond 2022
in een Leefbaar Wintelre.
Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre


HALLO
Met alle plezier meld ik me aan voor een vrijwillige
administratieve functie in een van de verenigingen van
Wintelre.

Maandag 17 januari 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

Met vriendelijke groet,
Maartje Corvers, Oirschotsedijk 9004
Wintelre 06-10944609
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Bloedafname in de
Rosdoek wordt vooralsnog voortgezet
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AGENDA
31 december

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Oliebollen Jong Nederland
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

2022
23 januari
11 en 12 februari
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
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.

OUD PAPIER HIER…
8 januari ophalen
12 maart ophalen
14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

AFVALKALENDER
De nieuwe afvalkalender is nog niet beschikbaar
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17 januari,
22 februari,
23 maart,
21 april,
19 mei,
21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december

14

12 februari brengen
9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

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

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
28 januari
25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof.

Steeds een beetje beter…….
We begonnen dit jubileumjaar
met een coronadip, maar het
werd steeds een beetje beter.
Hopelijk kunnen we deze
moeilijke tijd achter ons laten
met de start van het nieuwe
jaar.
Wij wensen jullie in ieder geval
een 2022 vol liefde, geluk en gezondheid.
Ella-Doortje-Cor-Riek-Mieke-Bert-Jos-Tonny-Wim
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