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51e jaargang nr. 21, week 44 (5 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Intocht Sint
 Nationale Klimaatweek
 Bingo Alpe d’Huzes weer van start
De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt
in week 46 19 nov.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 11 nov. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

Redactie
Ella Fonken - Doortje Spanjers
Cor Tholen - Riek Wouters
Mieke Quirijnen - Bert Bles
Jos Fonken - Wim van Gerwen
Tonny Tholen

‘t Blaaike

Kerkstraat 10, 5513 AP, Wintelre
Reknr.: NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of positieve reacties:
040-2052587 of 06-34921198
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MEDEDELINGEN

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 5 EN 6 NOVEMBER

Op zondag 13 november wensen we het Gilde en de fanfare
een mooie viering vanwege dat Willibrordus de patroon is
van de vereniging.

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Het Herenkoor Duizel
Voorganger pastoor v. Lamoen

De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend, je kunt er
altijd terecht voor een moment van bezinning en voor het
opsteken van een kaarsje.

Janus en Maria Adriaans - v. Dooren (jgt Janus)
Pastoor Vissers (mnd)
Lena Tops - v.d. Sande (mnd)
Overleden familie Bartholomeus - Snelders
Jan v. Gerwen

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

INTOCHT SINT

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 12 EN 13 NOVEMBER
ZONDAG 11 UUR
EUCHARISTIEVIERINGWILLIBRORDUSVIERING
Voorganger Pastoor v. Lamoen
m.m.v. Gilde O.L.Vr. en de H. Willibrordus en fanfare St.
Willibrordus
Louis v. Loon (sterfdag)
Gerardus en Toon Beerens (namens kinderen fam. v. Hest)
Harrie Oosterbosch (jgt)
Betsie Oosterbosch - Coppelmans
Gilde O.L.Vr. en de H. Willibrordus (vanwege
Willibrorduszondag)
Mandus en Mien Klessens - Olislagers

Het gaat weer bijna gebeuren, de Sint en
zijn Pieten zullen aankomen in
Nederland!
Op zondag 20 november zal de intocht
hier in Wintelre zijn en we zouden het
leuk vinden als veel kinderen de Sint
willen komen begroeten.
Om 10.30u starten we met een ronde door het dorp, met
natuurlijk de fanfare en drumband voorop!
Route: Start bij de kerk, Willibrordusstraat, Kloosterstraat,
Kerkstraat, den Dries en plein Rosdoek.
We hopen dat er veel kinderen langs de route staan om
daarna bij de Rosdoek gezellig spelletjes te komen doen
met de pieten!
Voor wat lekkers wordt gezorgd en natuurlijk kun je met de
Sint op de foto of kun je je tekening aan hem geven.
Om 13.00u zal het afgelopen zijn en zullen de Sint en zijn
Pieten weer vertrekken.
Komen jullie ook?? Wij kijken er naar uit!
Sint Nicolaas Comité Wintelre
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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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TE KOOP
Diverse van Haasteren puzzels. € 5,- per stuk.
Harrie Beerens tel.06-20127539.

SAMENWERKING
NUMMEREEN KINDEROPVANG EN
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM
Nummereen kinderopvang en basisschool De Disselboom
hebben op maandag 26 september j.l. weer een
peuteractiviteit georganiseerd voor de peuters van Wintelre.
In dit uurtje krijgen de kinderen spelenderwijs de kans de
school en elkaar vast te leren kennen. Dit maakt de
overstap naar onderwijs laagdrempelig.
Nummereen en De Disselboom organiseren dit peuteruurtje
tussen iedere schoolvakantie in. Dit zal dus 5 keer per jaar
zijn. De data worden via ‘t Blaaike gecommuniceerd. Heeft
u de wens uw peuter nog beter voor te bereiden op het
basisonderwijs?
Weet dan dat Nummereen op woensdag en vrijdag ochtend
een peuterprogramma verzorgt waarbij de samenwerking
met school veel wordt opgezocht.
Er zijn nog plekken beschikbaar.
Mogelijk iets voor uw peuter? Voor meer informatie mail:

e.vanhelmont@nummereen.com
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE

LEUK

Het lijkt nog ver weg, maar Tonproaten en carnaval zitten
er weer aan te komen.
We zijn alweer 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.

Enige tijd geleden had iemand het initiatief genomen om
een stukje te schrijven over ons mam, Marie.
Daarvoor willen wij en ons mam je bedanken.

Onze deadline is 15 December 2022.
Kokcarnavalskrant@hotmail.com
Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Alvast bedankt,

Dit zijn de woorden van Marie:
Ik vind het zo leuk die lieve mooie kaartjes van jullie dat
jullie mij niet vergeten bent.
Dank je wel allemaal, dat praatje komt nog wel maar daar
moet ik wel aan werken.
Ons mam hoopt snel dichterbij Wintelre te wonen.
Groeten uit Boxtel.

Redactie Huppelearke

COLLECTE SINTERKLAAS

PRAKTIJK WILLEMIJN
Nieuw in mijn praktijk: Energetische (NEI) therapie.
Voor ondersteuning bij allergieën, stress of burn out,
hormonale klachten, slaapproblemen, angsten of trauma's.
Ook bijzonder geschikt voor baby's, kinderen en
zwangerschap(swens).
Helpt er maar niets en wil je eindelijk van je onverklaarbare
klachten af?
Zit je niet lekker in je vel en kom je er zelf niet uit?
Of wil je baby of kindje maar niet doorslapen en weet je
niet waarom?
Bel voor een afspraak of meer informatie 0613872494 of
kijk op www.willemijnjanssen.nl

Sint Nicolaas Comité Wintelre

Graag tot ziens,
Willemijn
’t Blaaike nr. 21 5 nov. 2022

Het is bijna zo ver, op zondag 20
november is weer de jaarlijkse Sinterklaas
intocht!
Binnenkort kunt u daarom iemand aan de deur verwachten
waar u een vrijwillige bijdrage aan kunt doen. Het geld zal
gebruikt worden om voor Wintelre de intocht en het bezoek
van Sinterklaas aan de basisschool te bekostigen.
Mocht u geen kleingeld in huis hebben, maar toch een
bijdrage willen doen, dan kunt u het geld overmaken naar
'Stichting Sint Nicolaas Comité Wintelre' op
rekeningnummer: NL64 RBRB 0929 1850 64.
Namens alle kinderen in Wintelre, alvast heel hartelijk
bedankt!!
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STICHTING HARAPAN: SPECULAASACTIE
zorg voor gehandicapte- en weeskinderen in
Indonesië.

Stichting Harapan zet zich al vanaf 2001 in voor kansarmen
in Indonesië. De steun aan het rehabilitatiecentrum
Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra, de
kindertehuizen van Nativitas op Flores en het centrum
Hidup Baru op West-Timor zijn de belangrijkste
speerpunten. Dit jaar is daar ook nog een hulpvraag van
het centrum Caritas Dorcas op het eiland Nias bijgekomen.
Als gevolg van de coronapandemie is extra hulp nog steeds
nodig.
Er is veel minder steun vanuit de directe omgeving, de
kosten voor voeding, maar ook voor onderwijs zijn veel
hoger dan normaal. De kinderen konden niet of nauwelijks
naar school daarom waren er veel extra materialen nodig.
Mede door de jaarlijkse speculaasactie heeft Harapan al
veel kunnen betekenen voor bovengenoemde centra.
Ook u kunt steunen door een of meer pakken speculaas te
kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,50
Voor bedrijven, organisaties en instellingen zijn er in
samenwerking met werkatelier EEHT uit Best* speciale
acties, presentjes met Sinterklaas of Kerst voor het
personeel of vrijwilligers!! (neem voor informatie hierover
contact op met het bestuur via stharapan@hotmail.com )
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66
met vermelding : actie kinderen Indonesië. Stichting
Harapan is een ANBI, giften komen in aanmerking voor
belastingaftrek. Voor informatie over doelstelling, werkwijze
en projecten van de stichting Harapan : zie
https://harapan.dse.nl en facebook.com/StichtingHarapan
In Wintelre wordt de speculaasactie weer ondersteund door
de WOW (Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre).
’t Blaaike nr. 21 5 nov. 2022
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De allerlekkerste speculaas van de wereld kun je ook dit
jaar weer bestellen bij Nancy van der Sangen (06
50936553), José van Dinter-van Ham (06 42044594) of
Ellen van Aaken (06 20843172).
* Lunchroom & werkatelier EEHT, een inspirerende ontmoetingsplaats in
het hart van Best. Een dagbestedingsplek voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Een werkplek met een gouden randje en daarnaast
een gezellige lunchroom waar thee de hoofdrol speelt.

KERSTKRINGLOOPWINKEL
Na daverende successen in voorgaande jaren opent Team
Lekker Belangrijk ook dit jaar weer een Kerstkringloopwinkel in hetzelfde winkelpand als vorig jaar, Woensel
Winkelcentrum 328-332 in Eindhoven.
OP ZATERDAG 5 NOVEMBER OM 10.00U GAAN DE
DEUREN WEER OPEN.
De volledige opbrengst gaat naar 3 goede doelen die met
kanker te maken hebben. Twee goede doelen weet ik
ervan: Alpe d’HuZes en (inloophuis) De Eik, centrum voor
leven met kanker.
Ga gerust eens kijken, want het is echt prachtig.
Heb je kerstspullen die je niet meer wil, maar nog heel
geschikt voor een 2e leven dan is het heel fijn als je die
meeneemt naar de winkel.
Maar je mag ze ook bij mij komen brengen. Of ik kom ze bij
je ophalen, en dan neem ik ze mee naar de winkel. Want
ook daar doe ik vrijwilligerswerk. Vind je het leuk om ook
een keer te helpen in de winkel, dan hoor ik dat graag. Dan
kom ik je ophalen.
Groetjes Anja Das
Groenstraat 3
Tel nummer: 06-22659243
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TONPRATEN 2023

PARKINSON DE KEMPEN

Lieten we in de voorgaande edities van "t Blaaike", de data
van het tonpraten en de datum van de voorverkoop al aan
U weten, ditmaal geven we al een tip van de sluier m.b.t.
het kleurrijke palet aan artiesten en tonpraters.
We zijn weer zeer verheugd en trots dat we na 2 jaar van
absentie door de coronapandemie weer en avondvullend
programma mogen aanbieden van louter artiesten en
tonpraters van eigen bodem.
Wat hebben we zoal voor de editie van 2023 in petto voor
U?

Op maandag 14 november is er weer een bijeenkomst van
Parkinson de Kempen, De bijenkomst vindt plaats in D’n
Aachterum, Korenbocht 50, Reusel. Aanvang 19:30 uur, de
zaal is open om 19:00 uur.

We hebben ditmaal een unieke dorpsdichter, een
gelauwerde tonprater, een markant trio,
Een familiair gezelschap en "Nel Frikandel".
Ja mensen...en dat is waarschijnlijk nog niet alles want
achter de schermen zijn er nog enkele mensen
Druk bezig om zich aan te sluiten bij dit illustere
gezelschap.
Kortom, U zult gaan genieten van een variërend programma
vol humor, ludiek gezever en kolderiek geklets.
Daarom nogmaals de data van de tonpratersavonden;
vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2023.
De datum voor de voorverkoop is maandag 23 Januari
2023 vanaf 19.00u. in MFA "De Rosdoek".
Kaarten kosten €9,00 per stuk en maximaal 10 kaarten per
persoon.
Let wel; OP = OP!
Dus zorg dat je er op tijd bij bent!
In de volgende editie hopen we het volledige programma
aan U bekend te maken.

Tijdens deze interactieve avond gaan diverse zorgverleners
uit de Kempen met u in gesprek over behandelmogelijkheden, klachten en problemen, fabels en feiten, tips en
adviezen waarmee parkinsonpatiënten te maken krijgen.
De mensen met Parkinson, de mantelzorgers en
belangstellenden worden actief in de gesprekken betrokken.
Op een laagdrempelige manier gaan we in kleine groepen
aan de slag met stellingen die eenieder zal aanspreken. De
fysiotherapeut neemt u mee in de aspecten van bewegen.
De diëtiste maakt u bewust van de effecten van een
gezonde leefstijl. De ergotherapeut geeft tips om op een
veilige manier thuis te kunnen blijven wonen en is ook
benieuwd naar uw eigen ervaringen. De ziekte gaat vaak
ook gepaard met mentale problemen voor zowel de
persoon in kwestie alsook hun dierbaren. De
psychosomatisch oefentherapeut wil samen met u
onderzoeken en laten ervaren dat naast het lichaam ook de
geest aandacht en zorg nodig heeft.
Zoals altijd zijn partners en begeleiders van harte welkom.
Koffie, thee en wat lekkers staan voor u klaar.
In verband met de organisatie van de avond willen wij u
dringend vragen om u vooraf op te geven via het
contactformulier op onze website
www.parkinsondekempen.nl of met een e-mail naar
parkinsondekempen@outlook.com

K.O.K. Wintelre
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NIEUW GEMEENTEMAGAZINE
‘IN DE SCHAPPEN’

BINGO TBV ALPE D’HUZES

Vanaf de herfstvakantie ligt het nieuwe gemeentemagazine
van de gemeente Eersel voor je klaar! Hét magazine
speciaal voor jou als (toekomstige) inwoner, ondernemer of
bezoeker. Kom jij er eentje halen? Dat kan bij alle
gemeenschapshuizen in de gemeente Eersel én het
gemeentehuis.
Over het magazine van dit jaar
Dit jaar staat het magazine in het teken van ‘het ultieme
dorpsgevoel’. Een gevoel dat ons bij elkaar houdt en ons
met elkaar verbindt.
Tijdens het lezen van het magazine kom je prachtfoto’s van
eigen bodem tegen die te maken hebben met dit thema.
Ook staat het vol met interviews.
Wat staat er in het magazine?
Het magazine staat boordevol praktische informatie over
onze gemeente. Van de gemeentelijke visie en het
afvalbeleid tot aan concrete stappen voor het regelen van
zorg. Ook vind je achterin de (adres)gegevens van
verenigingen en instanties uit de gemeente Eersel, zodat je
altijd weet bij wie je kunt aankloppen. Het is niet voor niets
een magazine, dus is het veel meer dan alleen praktisch.
Wat dat precies inhoudt? Dat mag jij gaan ontdekken.
Duurzame verspreiding
Omdat de gemeente duurzaamheid heel belangrijk vindt,
krijg je het magazine niet huis-aan-huis toegestuurd.
Zo voorkomen we dat mensen die de gids niet willen deze
meteen bij het oud papier gooien. Natuurlijk hopen we dat
iedereen een exemplaar gaat halen. Het magazine is er
tenslotte speciaal voor jou!
Heb je vragen of opmerkingen over het
gemeentemagazine? Mail dan naar communicatie@eersel.nl.
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Er zijn heel veel verschrikkelijke ziektes
waar nog veel meer onderzoek voor
gedaan moet worden.
Maar omdat kanker zo vaak in mijn familie
voorkomt, zet ik mij daar vooral voor in.
En ga ik volgend jaar weer samen met
Team Kanker.nl naar de Alpe d’HuZes.
Ik hoop weer heel veel geld op te halen voor dit
goede doel door 3 bingoavonden en een kinderbingo
te organiseren.
DE EERSTE BINGO-AVOND IS OP WOENSDAG
30 NOVEMBER OM 19.30u BIJ GEMEENSCHAPSHUIS
DE ROSDOEK.
Kaartverkoop vanaf 19.00u.
Net als bij de vorige keren, 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.
Een volle bingokaart (alle 90 nummers) kost 15 euro.
Een halve bingokaart kost 10 euro.
Na ronde 9 volgt weer een loterij.
Vanuit alle hoeken krijg ik ook nu prachtige prijzen
gedoneerd.
KOM JIJ OOK (WEER)?
IK HOOP OP EEN GROTE OPKOMST.
OPGEVEN IS VERPLICHT. (zodat ik van tevoren weet
hoe groot de opkomst gaat zijn)
Heel graag tot ziens.
Anja Das, Tel nr: 06-22659243
Mail : wilenanja.das@outlook.com
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ROLSTOEL-PAD
Het was er best druk, drukker dan verwacht op de parking
bij het ‘Ouw meer’.
En omdat het nog een tijdje duurde aleer we op weg gingen
naar de bekende uitzichtheuvel waar het rolstoel-pad
officieel geopend zou worden, keek ik rond naar al die
mensen.
Mensen die net als wij stonden te popelen om over een
semi-verhard pad langs het ‘Ouw meer’ te lopen, ik zou ze
toch allemaal moeten kennen.
Maar de tijd dat ik al die mensen met naam en toenaam
kende leek toch echt voorbij.
Lopend over het vernieuwde, semi-verharde pad langs dat
‘Ouw meer’ bedacht ik dat we eigenlijk niet meer over een
meer kunnen spreken.
Het leek meer op een droge, open vlakte waar alles is maar
geen water.
En het verbaasde mij dat zoveel mensen nog niet wisten
dat er geen vis meer in dat meer zit, dat er geen kwakende
eenden meer rondvliegen, geen gakkende ganzen
rondzwemmen en geen reiger op lange poten door het
water waadt.
Och ja, iedereen heeft ook niet de tijd om het schoonste
stukje natuur van ons dorp met regelmaat te aanschouwen.
Voordat een, voor mij nog jonge vrouw in een rolstoel de
linten doorknipte, kregen we nog een uitleg over de
totstandkoming van dit pad.
Over de financiering, subsidies en de gulle gift van dat
vermaledijde vliegveld in de buurt.
Toch zou het niet misstaan hebben als de aanleg van dit
pad was voorafgegaan door een groot dorpsevenement om
geld in te zamelen. Een activiteit waar diverse clubs en
verenigingen bij betrokken waren.
’t Blaaike nr. 21 5 nov. 2022
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Dat zou de verbondenheid in onze gemeenschap alleen
maar ten goede komen dacht ik.
Maar niettemin hulde aan alle initiatiefnemers, vooral
‘Leefbaar Wintelre’.
Een paar dagen later ging ik alleen naar de bosschuur. Alle
kinderen uit de buurt waren uitgenodigd om een bezoek te
brengen aan het kabouterbos.
En omdat ik de jongste ben thuis vond ik dat wel iets voor
mij.
Nee, ik viel niet op vanwege mijn leeftijd, er waren immers
vele oudjes bij de Bosschuur. Maar zonder kleine kinderen
om je heen voelde het wel erg alleen.
Toch heb ik genoten van al die mensen die hier rondhingen.
Ontroerd werd ik zelfs door die kleine kinderen die met
rondrode wangen op zoek waren naar kabouters.
Ik zag een paar kinderen proberen om een kastanje door
een gat te gooien. Kastanjes, die overigens overal voor het
oprapen liggen. Een van die kinderen zag ik een kastanje
van het ene in het andere hand nemen terwijl hij uitriep;
‘Oma, die dingen die butsen niet’
Toezien hoe jong en oud spelend genieten van het buitenleven; het deed me goed.
En toen alle kabouters al naar bed toe waren
ging ik efkes zitten um alleen te zen
ik snoof de geur van rotte blaren
van beum en bieze dur mekare
en van de stilte neffe men.
En mèn gedaachte gingen zingen
makte sprongen wild en weed
un wirwar van herinneringen
oan schon, mer ok oan minder dingen
dolend dur de dreven van den teed
Mien du Poes
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HULP GEZOCHT!

‘t BLAAIKE GAAT INCASSEREN

Aangezien er na dit jaar wat dames
het Sint-comité gaan verlaten, zijn
wij op zoek naar dames/heren die
ons komen versterken.
Lijkt het jou leuk om dit jaarlijkse
kinderfeest mee te organiseren?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie of om jezelf aan te melden, spreek
gerust iemand van ons aan!

Iedere jaar in deze periode incasseert ’t Blaaike € 6,-- van
de gezinnen die eerder het dorpsblad hiervoor hebben
gemachtigd. De incassering zal plaats vinden op vrijdag
4 november.

Namens het Sint Nicolaas Comité Wintelre,
Yvonne, Irma, Geertje, Sandra, Tamara en Debbie

De Wintelrese gezinnen die ’t Blaaike eerder gemachtigd
hebben om jaarlijks € 6,- af te schrijven van hun rekening
zullen komende week op hun bankrekening zien dat dit
bedrag daadwerkelijk is afgeschreven.

BEHOUD LAMBERTUSKERK
Damast duo speelt in de lambertuskerk
een programma 'tussen oost en west'
Op donderdag 3 november om 20:00 uur speelt Damast
Duo een concert in de Lambertuskerk in Vessem. Het duo
bestaat uit de violist Shalan Alhamwy (Homs, Syrië 1982)
en accordeonist Jonas Malfliet (Waasmunster, België 1986).
De musici spelen met een aanstekelijk speelplezier.
Iedereen is van harte welkom op 3 november. Na afloop is
er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten. Dat
kan ook door gebruik te maken van de QR code achterop
het programmaboekje. Aanmelden kan via
behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur is open om 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Dankzij deze huis-aan-huis bijdrage en de financiële
ondersteuning door de Wintelrese verenigingen biedt ’t
Blaaike mogelijkheden om in deze moeilijke periode iedere
14 dagen ’t Blaaike te laten verschijnen.

Mocht dat niet het geval zijn dan vragen wij u vriendelijk
om zelf alsnog een bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL76RABO 0158102770 t.n.v. ’t Blaaike
met vermelding van uw adres.
Wij komen in deze tijd niet meer aan huis om uw bijdragen
op te halen, maar wij hopen dat we samen door eendracht
en samenspel onze verantwoordelijkheid nemen en een
steentje bijdrage aan het instant houden van ’t Blaaike.
Indien u alsnog een machtiging wilt invullen of op een
andere manier ’t Blaaike wilt steunen neem dan vrijblijvend
contact op met Cor Tholen telefoon 06-34921198.
Stichting dorpsblad ‘t Blaaike

Hartelijk dank alvast,
Hanke Lanting bestuur behoud Lambertuskerk
’t Blaaike nr. 21 5 nov. 2022

16

’t Blaaike nr. 21 5 nov. 2022

17

NATIONALE KLIMAATWEEK
31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER
Om nog meer burgers en organisaties te inspireren
zich in te zetten voor een beter klimaat is deze week
georganiseerd.
Laat ik beginnen door me voor te stellen. Ik ben Marga
Jansen en woon sinds 1,5 jaar met veel plezier op
Veneind 4. Omdat ik mij graag inzet, en medeverantwoordelijk voel, voor het klimaat wil ik in deze week hier extra
aandacht aan geven. Niet door grote maar juist kleine
dingen te doen. Al die kleine dingen zorgen samen voor een
groot ding.
Om mijn positieve invloed te vergroten maak ik een aantal
dingen zelf. Hierdoor zijn er o.a. minder ingrediënten nodig,
minder schadelijke stoffen, minder verpakkingen, minder
vervoer dus minder uitlaatgassen (CO2). En ook méér
plezier van mijn eigen gemaakte dingen en geld over.......
Het lijkt mij fijn om dit met je te delen en uit te leggen hoe
ik dit doe.
Dan zou je het hierna ook zelf kunnen doen. En hierdoor én
goed voor het klimaat én goed voor jezelf zorgen.

Alle onderwerpen zal ik uitleggen, laten zien, en uitschrijven
op papier zodat je er een foto van kunt maken om het thuis
na te lezen.
Je bent welkom op woensdag 2 november tussen 13.00 en
16.00 uur.
Kom bij voorkeur op de fiets, ook vanwege Parkeermogelijkheden.
Wie weet tot dan,
Marga

VROUWEN VERENIGING WINTELRE
Donderdag 8 November Beugelen
Vertrekken om 19.00 uur bij de kerk.
Dinsdag 22 of 29 november : Kookworkshop
Als je nog niet opgeven kan tot met 14 november.
Bij Wilma de Haas.
Aanvang 19.00 uur
Woensdag 14 december: kerststukje maken
Bij Gerjan Roefs
Kan nog op geven tot met 5 december .
Bij Wilma de Haas

Bij ons thuis, op Veneind 4, wil ik je laten zien hoe ik zelf
maak
-wasmiddel( hand- douchezeep)
-deodorant
-huidverzorgende olie
-met baking soda en natuur azijn en etherische olie de
dingen in huis, vuile kleding, nagels en handen schoonmaak
-antimot zakjes
-kleding verstel
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NIEUW NOTARIS IN VESSEM
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat notaris van Loon in
Vessem per 8 mei 2022 met pensioen is gegaan.
Per 17 oktober jl. is Notariaat Maarten Rijntjes zijn
opvolger. (0497-512719)
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WILLIBRORDUSSTRAAT
IN EEN NIEUW JASJE
We gaan de Willibrordusstraat in een nieuw jasje steken.
Samen met de bewoners van Wintelre werken we aan het
ontwerp van een mooie, nieuwe straat. Een straat die weer
helemaal voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd en
zoveel mogelijk aan de wensen van het dorp.
In overleg met de dorpsraad hebben we het eerste
ontwerpvoorstel besproken. We hebben samen naar de
aanpak gekeken en afspraken gemaakt over de
vervolgstappen. We gaan proberen om zo snel mogelijk tot
een ontwerp te komen waar zoveel mogelijk mensen blij
mee zijn, zodat we snel aan de gang kunnen.
Het eerste ontwerpvoorstel is nog niet in beton gegoten.
We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de ideeën van de
inwoners van Wintelre. Jullie maken regelmatig gebruik van
de Willibrordusstraat dus jullie weten als geen ander waar
we allemaal rekening mee moeten houden.
Iedereen krijgt daarom de kans om zijn idee of mening te
geven over dit eerste ontwerp op
www.eersel.nl/willibrordusstraat. Samen met experts
proberen we zoveel mogelijk van jullie wensen en ideeën
mee te nemen in het voorlopige ontwerp. Uiteraard is niet
alles mogelijk. We moeten natuurlijk met verschillende
belangen rekening houden, dus niet alles is waarschijnlijk
uitvoerbaar. We presenteren het voorlopige ontwerp
uiteindelijk aan het dorp tijdens een inspraakavond. Hier
vertellen we welke ideeën we hebben verwerkt en geven we
uitleg waarom andere ideeën niet mogelijk zijn of niet de
voorkeur hebben. Iedereen die aanwezig is tijdens deze
inspraakavond krijgt de kans om op dit aangepaste ontwerp
te reageren.
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Als het mogelijk is, nemen we deze laatste opmerkingen
nog mee in het ontwerp.
Pas daarna stellen we het ontwerp definitief vast. Als je dus
een mening hebt, laat het ons horen.
Dan kun je straks met veel plezier over de vernieuwde
Willibrordusstraat wandelen, fietsen of rijden.
Wil je op de hoogte blijven van het project?
Houd eersel.nl/Willibrordus straat dan goed in de gaten.
Hier verzamelen we alle informatie rondom dit project. Heb
je vragen neem dan gerust contact met ons op.

Mijn aapje
Jij bent soms net een aapje
lief en ondeugend tegelijk.
Wanneer komen jouw streken,
net als ik eventjes kijk.
Want rennen, klimmen, klauteren,
dat kun jij als de beste.
Vooral met mij achter je aan,
daarom wil jij mij pesten.
Even dit doen, even dat,
ook hier nog wat proberen.
Jij weet precies hoe het moet,
jij kunt mij nog veel leren.
En ’s avonds voor het slapen gaan,
jouw armen en benen om mijn lijf.
Dan ben jij weer mijn kleine aap,
klein lief aapje blijf.
Marga Jansen
Veneind 4
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AGENDA
20 november
5 november
9 november:
11 december
12 ,13 en 14 dec
17 december
17 december
31 december

2023
15
18
21
21

januari
januari
januari
januari

23 Januari
1 februari
3 en 4 Februari
11 februari
18 t/m 21 Febr.
18 februari
18 maart
25 maart
31 maart
1 april
19 april
27 april
29 april
13 mei
1 juni
3 juni
5 t/m 9 juni
11 juni

Intocht Sint
JOC-avond
Volwassenen reanimatietraining /AED
Kerstconcert Fanfare/Drumband
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
JOC-avond
Pubquiz
Oliebollenfestijn Jong Nederland

Boeken- en platenbeurs
Workshop Kinder-EHBO
JOC-avond
Optredens Hul Nest Jansen en Vintage
( bij d’n Babbel)
Voorverkoop Tonpraten
EHBO – AED-/reanimatietraining
Tonpraten
Concert Carnavalesk Fanfare/Drumband
Carnaval
JOC-carnaval
JOC-avond
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Workshop Kinder-EHBO
Koningsdag Jong Nederland
JOC-avond
Pleinconcert Fanfare/Drumband
EHBO – AED-/reanimatietraining
JOC-avond
Vakantie Zonnebloem
MTB Tocht De Merentocht
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8 juli
17 t/m 22 juli
28, 29 en 30 juli
16 /17 december

Seizoen afsluiting JOC
Kamp Jong Nederland
Dorpszeskamp
Dickens Festijn

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
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

OUD PAPIER HIER…
12 november ophalen
10 december brengen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Woensdag

15 november,
21 december

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
30 november
28 december

AFVALKALENDER

8 nov

PMD-GFT-Restafval

22 nov

PMD-GFT-Afval

6 dec

PMD-GFT-Restafval
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