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51e jaargang nr. 22, week 46 (19 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Beste Klepbroeken
 Kerstconcert Fanfare/Drumband
 Kempkeshof op zoek naar vrijwilliger(st)ers
De volgende uitgave (nr. 23) verschijnt
in week 48 (3 dec.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 19 EN 20 NOVEMBER

Dan beginnen we weer aan een nieuw kerkelijk jaar.

Zaterdag 19.00 uur
Hoogfeest van Christus Koning en tevens feest van Cecilia
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
Voorganger Pastoor v. Lamoen

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

In de kapel kun je altijd terecht voor een moment van rust
en voor het ontsteken van een kaarsje.

Jaan v.d. Sande - v. Loon (jgt) en overleden familieleden
Pastoor Vissers (namens gemengd koor)
Lena Tops - v.d. Sande (K.B.O. Wintelre)

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 26 EN 27 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het Herenkoor Duizel
Voorganger Diaken v. Olmen
Eerste weekend van de Advent
Pastoor Verschure (verjaardag)
Martien v. Erp
MEDEDELINGEN
Op zaterdag 19 november vieren we het Cecilia feest,
patrones van de koren.
We wensen het gemengd koor een mooie viering en een
gezellig samen zijn na de viering.
In het weekend van 26 en 27 november begint de Advent,
de voorbereiding op het kerstfeest.
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KERSTKRINGLOOPWINKEL
Ook ben ik vrijwilligster en lid van Team Lekker Belangrijk,
dat zich zoveel mogelijk inzet om zoveel mogelijk geld op te
halen voor onderzoek naar oncologische aandoeningen,
maar ook voor het verlichten van de problemen van
iedereen die met deze vreselijk ziekte te maken heeft.
Jaarlijks organiseren wij een kerstkringloopwinkel met
tweedehands kerstversiering.
Dit jaar voor de 2e keer in Woensel XL nr. 328. Afgelopen
jaar konden wij €30.000,- doneren aan het KWF, inloophuis
de Eik en de Wensambulance Brabant.
Onze kerstkringloopwinkel is dit jaar wederom een heel
groot succes met veel verkoop en omzet al in de eerste
week. Dat heeft ook een keerzijde, namelijk de instroom
van 2e hands kerstartikelen.
Mijn vraag is dus: Heb je kerstartikelen over die je wil
doneren aan de kerstkringloopwinkel, dan mag je die bij mij
komen brengen. Ik kan ze ook op komen (laten) halen. Laat
maar horen.
Alvast hartelijk dank.
Kom ook gerust kijken naar onze prachtige winkel. De
winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag vanaf
10.00u tot 17.00u En op vrijdag tot 18.00u
Hartelijke groetjes Anja Das
tel nr.: 0622659243
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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
Wij willen iedereen bedanken voor alle berichten en
medeleven bij het overlijden van
Gerrit Wilting
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

YIN YOGA IN DE ROSDOEK
NU OOK OP DINSDAGAVOND
Yin yoga voor Rust en Energie. Verzacht, hersteld en maakt
soepel. Geschikt voor elke leeftijd.
Yin yoga werkt diep in op het bindweefselvlies, daar waar
we vaak de oorzaak van pijn en ongemak kunnen vinden.
Wanneer: Dinsdagavond 19.30-20.45
Woensdagochtend 9.00-10.15
Plaats:
MFA De Rosdoek
Gratis proefles: je eerste les is altijd een gratis proefles,
wel even aanmelden.
Aanmelden of meer informatie: gerrienoten@gmail.com
0622371687 www.terran.love

MEDEDELINGEN
HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM
Afwezigheid huisartsen
Dokter van Bommel is afwezig van 27-12-2022 t/m 30-122022
Dokter van de Wouw is afwezig van 2-1-2023 t/m 6-1-2023
Waarneming wordt gedaan door de aanwezige huisarts en
huisarts in opleiding
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BESTE KLEPBROEKEN

GEVRAAGD GLAZEN (JAM-)POTJES
Omdat ik veel potjes heb uitgedeeld, ben ik door m'n
voorraad heen...
Wie heeft voor mij glazen potjes met metalen schroefdeksel. Het liefst niet te grote maat, bijvoorbeeld ook de
eenpersoons potjes van Hak zijn prima.
Ik kom ze graag ophalen.
Mars van der Bruggen, 040 - 205 15 21

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!
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De Babbellaarsjes bestaan inmiddels 8 jaar en er hebben al
veel kinder-klepbroekerinnekes voorbij zien komen binnen
onze vereniging en zien stralen tijdens de Carnaval.
Aankomende carnaval zal het voor ons het laatste jaar zijn
dat we te zien zullen zijn in Klepbroekenbult.
Wij als leiding hebben besloten er een einde aan te willen
maken, omdat het met ieders privéomstandigheden niet
meer te combineren valt.
Wij zouden graag het stokje door willen geven aan een
aantal enthousiaste Klepbroekerinnekes, die het ook als een
uitdaging zien om in Klepbroekenbult de mooie dansmarietjes te zien tijdens de carnaval.
Wij trainen momenteel op maandagavond in het
Klepbroekenhol, mocht je of jullie interesse hebben zouden
we het leuk vinden als je mee kunt kijken tijdens te
trainingen en misschien alvast een voorproefje kunt doen
binnen onze vereniging tijdens de carnaval.
Dan heb je alvast enig idee hoe het eraan toegaat.
Mocht je interesse hebben en er je schouders onder willen
zetten neem dan contact op met Marieke Vaessen 0634830989.

CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENING!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is, organiseert
EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en Knegsel
in 2023 weer een cursus
Reanimatie inclusief het bedienen van de AED voor niet
EHBO-ers.
De cursus is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar. Deze
staat gepland op:
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022
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Woensdag avond 1 februari in MFA De Leenhoef
te Knegsel
van 20.00 tot 22.30 uur
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten.
De cursus wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen en
zijn onder voorbehoud.
Bij klachten, laat je testen en blijf je thuis.
Door de opbrengst van de RABO-clubactie kunnen we de
kosten voor de cursus laag houden.
De kosten voor de cursus zijn €18,00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://ehbovessem.nl/aanvraag%20cursus”
Meer informatie kunt u vinden op ‘www.ehbovessem.nl’ en
op ‘www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre’.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Dit kwartaal is de KBO uitgekozen als gelukkige voor de
statiegeld actie.
Lever massaal uw statiegeld bij ons in, dan wij verdubbelen
het totaalbedrag!
Zo kan deze vereniging leuke activiteiten voor de ouderen
organiseren, en de kosten laagdrempelig houden.
Psssst!
Ook de kleine petflesjes, bevatten tegenwoordig statiegeld.
We merken jammer genoeg nog steeds, dat er minder
worden ingeleverd dan verkocht.
Enorm zonde, want die 15 cent per flesje, wordt nu ineens
30 cent waard voor de KBO!
Dus breng ze mee, want alle kleine beetjes helpen!
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HET LOOPT NIET MEER ZO GOED
We zouden graag zien dat alles op rolletjes loopt, dat alles
in ons leven gesmeerd en van een leien dakje blijft gaan en
we zingend door een lang en levend leven dwalen.
Maar nee hoor, het is soms een aaneenschakeling van
haperende perioden, van dingen die we liever niet
meemaken maar toch op ons pad komen. Dingen die we
willen vergeten maar een vast onderdeel zijn van ons
bestaan.
En ook wij, een stelletje op leeftijd, wij zien dat ons leven
soms zorgelijker wordt.
Nee hoor, ik wil hier niet een gevoel opwekken van
medelijden, het is immers iets wat iedereen ondergaat die
ouder wordt; de wil is nog sterk maar het lijf wordt zwak.
Dus toen we de aankondigingen lazen van een
Halloweentocht en de Herfstwandeling, toen gingen
gedachten vrolijk fladderen, maar voeten bleven staan,
stram en stijf.
Toch wilden we niet alles zomaar voorbij laten gaan en die
nieuwsgierigheid werd beloond, want bij de Rosdoek werden
we aangesproken door een vriendelijke grijze heks.
En in de kapel op het kerkplein maakten we kennis met de
duivel die ons met een harde maar duidelijke taal toesprak.
Verder ging onze tocht niet, ik kreeg toch al kippenvel.
Later hoorde ik van Hem, je weet wel die man die ik overal
weer tegenkom, (maar niet in de kerk of kapel trouwens)
dat het een schande was dat die duivel in de kapel huisde.
Hij vond het een Godslastering en vroeg zich af wie daar
zomaar toestemming voor gaf.
‘Godslastering’, hij zei het zonder hapering en dat verbaasde me enigszins van Hem.
Och ja, protesteren kun je leren tegenwoordig en komt
soms uit onverwachte hoeken.
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022
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Intussen worden we er van alle kanten op gewezen dat we
een moeilijke tijd ingaan, dat veel mensen moeite krijgen
om rond te komen en dat er veel ondernemingen dreigen
om te vallen. Dat zelfs een bedrijf als Bol.Com een moeilijke
tijd doormaakt.
Dus ze maken nu volop reclame, ook gericht aan kinderen
want Sinterklaas is in aantocht. En zo zag ik onlangs in de
krant deze teksten;
Lieve kinderen en ouders; Maak je wensenlijstje op je iPad,
dan kan Sinterklaas die scannen en krijg je alles via
Bol.Com thuisgestuurd, hoe makkelijk is dat.
Kijk eens aan, dan heb je die zwarte Pieten ook niet meer
nodig. De tijd dat die Pieten met gevaar voor eigen leven
het dak op moesten om namens de Sint alle cadeautjes via
schoorsteen of dakraam op hun plek te krijgen is dus
voorbij.
Misschien dat die werkloze pieten nu een goedbetaald
baantje kunnen krijgen. Een baan overigens die meer
oplevert dan pakketjes afleveren voor Bol.com.
En ja, dan kan Sinterklaas zelf ook wel in dat warme Spanje
blijven overwinteren.
Dus toch, ik had het als kind al in de gaten; Sinterklaas is
een echt kapoentje.
Maar een voorbeeld is de Sint wel voor heel de wereld; hij
laat het zware en gevaarlijke werk niet meer voor een
hongerloontje door minderheden doen.
En tegen alle ouders zou ik willen zeggen; koop cadeautjes
zelf in de winkel, pak ze niet in plastic maar in gekleurd
papier, en hou het verhaal van die goede Sint in ere.

Voortgang Werkgroep Wonen
Zowel achter, als vóór de schermen wordt energie gestoken
om het doel van meer seniorenwoningen in de kom van ons
dorp te realiseren. De lijst met het aantal adressen dat naar
een seniorenwoning wil verhuizen is opgelopen tot 53.
Recentelijk hebben we al enkele gesprekken gevoerd met
een vertegenwoordiger van de gemeente Eersel. Wij
(Werkgroep Wonen van de Dorpsraad aangevuld met een
KBO-afgevaardigde) en de gemeente Eersel zien het belang
van het initiatief voor het bouwen van meer
seniorenwoningen in Wintelre. De maatschappelijke
verandering (te weinig handen in de zorg) en daardoor het
samenwerken aan wonen en zorg voor de ouderen is voor
beide partijen een noodzakelijke uitdaging. Wij, als
werkgroep, zijn op de hoogte van de wensen en lokale
kennis van de naar onze mening mogelijke oplossingen wat
betreft de woonlocaties. Met de gemeente bespreken we de
mogelijkheden en hierbij hebben we een goed gevoel dat
we samen resultaat kunnen boeken. Dat geldt trouwens ook
voor het bouwen van ‘Starterswoningen’. Het zal niet van
de ene dag op de andere al lukken, maar er is nog steeds
voortgang in de ontwikkelingen.
Wat valt er nu te melden:
Een particulier initiatief dat heeft geresulteerd in een
prachtig (voorbeeld) project in en rondom de voormalige
pastorie kan plaats bieden aan 9 senioren (stellen).


Maak er een leuk feest van, een kinderfeest.
Mien du poes.
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Daarnaast zijn er nog enkele particuliere initiatieven
waarbij we mogelijkheden zien voor een 12-tal
seniorenwoningen.
Als werkgroep hebben we aan de gemeente een 3-tal
locaties voorgedragen waar het bouwen van
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seniorenwoningen ook van toegevoegde waarde zal zijn
voor de uitstraling van het dorp. De grondeigenaren
hebben hun medewerking toegezegd tot verkoop. Onze
hoop is nu gevestigd op de gemeente dat we hier een
paar mooie seniorenwoonprojecten kunnen gaan
realiseren.
De gemeente gaat in 2023 beginnen met het
ontwikkelen van een plan in de kom van het dorp
(Verlengde Aangelag). Ook hier zullen we ons best doen
voor het realiseren van seniorenwoningen omdat deze
woonlocatie heel erg gunstig is gelegen voor ouderen;
op rollator- en rolstoelafstand van de belangrijke
levensvoorzieningen in het dorp.
Het Verlengde Aangelag zal zeker ook plaats bieden aan
‘Starters’. Ook voor deze groep is bouw van woningen
noodzakelijk.

Zoals je ziet en merkt, zitten we nog steeds in de beginfase
van het Project Seniorenwoningen in Wintelre. Om het
voortgangsproces van de genoemde projecten en plannen
niet te verstoren is het niet mogelijk om meer
gedetailleerde gegevens te verschaffen. Hopelijk kunnen we
in een volgend voortgangsbericht meer duidelijkheid geven.
Daarnaast blijven we natuurlijk ook werken aan het
realiseren van ‘Starterswoningen’. Alleen op die manier
houden we de cirkel voor het doorstromen naar de diverse
categorieën woningen in gang.
De Werkgroep Wonen.

De Werkgroep Verkeer.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre


Zet je fietsverlichting AAN
Het is alweer twee weken geleden dat de wintertijd inging.
Niet iedereen staat erbij stil hoe vroeg het donker is en
stappen velen op de fiets zonder licht. Dit is erg gevaarlijk.
Anderen zien je niet en jij ziet niet wat er om je heen
gebeurt. Zorg er daarom altijd voor dat je fietsverlichting
het doet. Dat is veilig voor jezelf én voor anderen.
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022

Deze tips uit de landelijke campagne AAN in het donker
helpen daarbij:
 De kleur van de verlichting: het voorlicht moet wit of
geel zijn, achter is alleen rood licht toegestaan
 De reflectoren: een rode reflector is verplicht op de
achterkant van je fiets. Daarnaast heeft iedere trapper
twee gele reflectoren nodig, en de velgen of banden een
witte of gele reflectieband.
 De locatie: ga je voor losse lampjes? Die mag je
bevestigen aan je stuur, borst of rugzak. Op je hoofd,
armen of benen is niet toegestaan.
 Schijnrichting: het licht moet altijd recht voor- of
achteruit schijnen. En ook belangrijk: de lampjes mogen
niet knipperen.
 Reflecterende kleding: met goede verlichting kom je een
heel eind. Trek een reflecterend kledingstuk aan als je
extra zichtbaar wil zijn.
Zorg jij er ook voor dat jij en je familieleden goed opvallen
op straat? Zeker doen! Door goede fietsverlichting te
gebruiken, neemt de kans dat je bij een ongeval betrokken
raakt met 20 procent af. Jouw actie telt! Fietsen zonder
verlichting levert je een boete van €60 op. Voor het
ontbreken van de reflectoren komt er €40 bij.
Kijk op www.brabantgaatvoornul.nl voor meer informatie
over veilig thuiskomen.
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Woensdag 21 december om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering.
Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022
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GROETEN UIT DUITSLAND

EEN NIEUWE TIJD…….

Hallo beste ex-dorpsgenoten! Hier volgt een berichtje van
een geboren en getogen Wintelrenaar die enkele jaren
geleden zijn heil over de oostgrens van ons land gezocht en
ook gevonden heeft. Acht jaar geleden zijn Adlene en ik
met ons gezin naar de noordrand van het Sauerland in
Duitsland verhuist. Daar wonen we met onze inmiddels vier
kinderen in een mooi huis aan de rand van een groot
wandelgebied in Büren-Ringelstein. Drie jaar terug kregen
we de kans om het huis van onze buren te kopen en dat
hebben we de afgelopen drie jaar van binnen helemaal
gerenoveerd. Sinds kort hebben we het geopend als
vakantiehuis / ferienhaus voor 6 personen (max. 8 met
slaapbank). Het is met veel liefde ingericht en van alle
gemakken voorzien. In de direkte omgeving is veel te zien
en doen: in een straal van 1km vind je een kasteelruïne,
een rivier met picknickplaats, mooie uitzichten, een
buitenzwembad met drie baden (in de zomermaanden
geopend) en een wandelparkeerplaats waar je eindeloos
door de heuvels en bossen kunt wandelen. In de omgeving
is ook veel te zien en doen. Brilon (16km) en
wintersportplaats Willingen (30km) zijn echte wandel- en
mountainbike hotspots. Bovendien is de regio erg gelieft bij
motorrijders.
Dus: mocht je een bestemming zoeken voor een weekend
of een weekje weg met vrienden of familie, kom dan
gezellig eens langs. We zorgen ervoor dat jullie een fijne
tijd hebben. En de hond is ook van Harte welkom!
Onze eigen website is nog in de maak, maar hier vind je
alle info’s:
Ferienhaus Nebenan (ingeven bij google)
of: www.traum-ferienwohnungen.de/404413
Groetjes en wie weet tot binnenkort!
Hans Klessens & familie
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022
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Al vele jaren is in Vessem een notariskantoor gevestigd.
In 1811 kwam de eerste notaris Hordijk en uiteindelijk zijn
er vier notarissen van die naam geweest.
In 1911 werd de eerste notaris Lasance als notaris
benoemd in Vessem en zijn zoon Gerard volgde hem op in
1956.
Voor velen is de opvolger van Lasance, notaris Peters, een
bekende naam. Hij heeft voor velen de testamenten,
huwelijkse voorwaarden en dergelijke opgesteld. Ook voor
de koop van je huis of een hypotheek kwam je bij notaris
Peters aan het goede adres.
In 1997 kwam een eind aan de carrière van notaris Peters,
hij legde zijn functie neer en als opvolger kwam notaris Van
Loon uit het verre Zevenaar naar Vessem.
Gedurende 25 jaar is notaris Van Loon notaris geweest
maar ook aan zijn carrière is inmiddels een eind gekomen.
Met ingang van 8 mei is aan hem ontslag verleend door de
Minister van Veiligheid en Justitie.
En al die notarissen (vanaf notaris A. Lasance) oefenden
hun praktijk uit in het markante gebouw aan Heike 1 in
Vessem.
Omdat notaris Van Loon geen opvolger had heeft hij zijn
notariële aktes en bescheiden overgedragen aan notaris
Rijntjes in Eersel.
Een en ander betekent ook dat u voor uw bezoek aan de
notaris naar Eersel moet.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
het kantoor van notaris Rijntjes.
Telefoon: 0497-512719
E-mail: info@notariseersel.nl
Bezoekadres: Nieuwstraat 44, 5521 CD Eersel
’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022
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BINGO TBV ALPE D’HUZES
Ik ben heel dankbaar dat er al zoveel onderzoek gedaan is,
waardoor er al heel veel behandelingen mogelijk zijn. Maar
dat is niet genoeg. Ik doe voor de tweede keer mee aan
Alpe’dHuZes omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken
aan een wereld waarin je niet meer dood gaat aan kanker.
Ik hoop weer heel veel geld op te halen voor dit goede doel
door 3 bingo-avonden en één kinderbingo te organiseren
deze winter. Ik heb al enorm veel prachtige, heel
verschillende prijzen gedoneerd gekregen.
DE EERSTE BINGO-AVOND IS OP WOENSDAG 30
NOVEMBER OM 19.30U BIJ GEMEENSCHAPSHJUIS DE
ROSDOEK.
Kaartverkoop vanaf 19.00u.
Een volle bingokaart kost 15 euro. En een halve bingokaart
kost 10 euro. Na ronde 9 is er nog een loterij.
De hoofdprijs van deze bingo-avond is een overnachting
voor 2 personen in hotel Park Plaza te Utrecht met een
ontbijt.
KOM JIJ OOK (WEER)?
Ik hoop op een grote opkomst. OPGEVEN IS
VERPLICHT. (zodat ik van tevoren weet hoe groot de
opkomst gaat zijn.

DRINGENDE OPROEP AAN
HOUTKACHEL EIGENAREN
Wij begrijpen dat het verwarmen van onze huizen op het
moment erg duur is.
Helaas is het stoken van hout ongezond en van behandelde
houtsoorten of andere zaken nog veel ongezonder. Dit is in
ons mooie dorp de laatste weken toch behoorlijk vaak te
ruiken en het stinkt en is ongezond!
Denk aan uw medebewoners en stook zo min mogelijk. De
uitstoot van fijnstof door een haard is vele malen
gevaarlijker dan de uitstoot in het verkeer of de rook van
een sigaret.
Laat uw dorpsgenoten niet meeroken en denk eens wat
vaker aan een ander.
Trek een lekkere warme trui aan en kijk naar een andere
opties om het warm te hebben deze winter.
Denk aan jezelf, je buren en aan je volgende generatie en
laat die kachel eens wat vaker uit!
Alvast bedankt namens een bezorgd buurtgenoot.

HALLO
Heeft iemand nog interesse in een mooie gehaakte plaid.
2,50 bij 2.50. Voor € 12,50
Misschien leuk als cadeautje.
Ik heb er nog enkele klaarliggen .

Heel graag tot ziens.
Anja Das. Telnr.: 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com

Mien Spanjers
Bremveld 8 tel 040 2052265

’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022

17

’t Blaaike nr. 22 19 nov. 2022

18

KERSTCONCERT FANFARE/DRUMBAND
SINT WILLIBRORDUS
Nu het Dickens festijn helaas geen doorgang vindt,
organiseert Fanfare/Drumband Sint Willibrordus een concert
waarmee iedereen toch een beetje in de kerststemming kan
komen.
Dit kerstconcert vindt plaats in de Sint Willibrorduskerk, een
locatie die garant staat voor zowel sfeer als een uitstekende
akoestiek. In diverse muzikale samenstellingen zal de
vereniging een aantal mooie (kerst)muziekstukken ten
gehore brengen. Natuurlijk is er na afloop nog de
gelegenheid om even gezellig na te praten onder het genot
van een versnapering.
Het kerstconcert zal aanvangen om 14.00 uur, toegang is
gratis.

KEMPKESHOF
Is op zoek naar vrijwilligers.
Gastvrouw/gastheer
-op zondag van 10.15 uur tot 13.00 uur (1x per 4 weken)
-op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur (1 x per 2
weken)
Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Neggers
Telefoon 040-2052280
06-55513495
neggers999@gmail.com
Stichting Kempkeshof
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP!
Mevr. R. Greve won 1 minuut gratis winkelen, bij het
envelop trekken met de kermis, aan de kraam van Jong
Nederland en de Zonnebloem. Deze hebben wij geschonken
aan de verenigingen.
Ze wist voor maar liefst € 225,- aan boodschappen te
vergaren!
En we hebben nog meer klanten gelukkig gemaakt:
Mevr. I. van de Ven
100 euro aan boodschappen - Staatsloterij 10 oktober
trekking
Dhr. D. Jacobs
Barbecue grillset - Unox/Lipton

Een trouwe kerkhofbezoeker.

VACATURES BIJ COOP THOLEN!
Voor ons team zijn we vanwege de flinke groei van jouw
Coop supermarkt:
Op zoek naar enthousiaste scholieren/studenten
(leeftijd vanaf 14 jaar).
Op dinsdag/donderdag/zaterdag voor de middagen
en avonden (14u. t/m 20u.)

Mevr. K. Lelieveldt
Kinderkeuken - Lu/Milka
Mevr. M. van Eeten
Cadeaubon 100 euro PSV Fanshop - Bavaria

Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk?
Wil je doorgroeien, veel leren, en misschien wel de
mogelijkheid hebben een studie te volgen?
Dan komen we graag met je in contact!

Allen van harte gefeliciteerd!

DANK AAN DE KERKHOFWERKERS
Ons kerkhof lag er in de dagen rond Allerzielen weer
geweldig mooi bij. Iedereen die je bij een bezoek aan het
kerkhof tegen komt praat er over.
Ook mensen van buiten Wintelre zeggen dat het kerkhof
van Wintelre er het hele jaar mooi bij ligt. En wij weten
allemaal dat dit niet vanzelf gaat.
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Onze twee kerkhof-ploegen van vrijwilligers kunnen we op
gezette tijden aan het werk zien.
Niet alleen op het kerkhof, maar ook rond de kerk wordt
alles netjes bijgehouden. En ze doen het met plezier.
Daarom dank aan deze groep vrijwilligers. Jullie werk wordt
gezien en gewaardeerd!
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Laat je gegevens achter in de winkel, of reageer online
via www.coop.nl
Mailen mag ook: tholen.wintelre@coop.nl
Vragen? Bel 040-2052867 of loop gerust even binnen en
vraag naar Ron.
We gaan graag met je in gesprek!
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28, 29 en 30 juli Dorpszeskamp
16 /17 december Dickens Festijn

AGENDA
20 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
8 juli
17 t/m 22 juli

Intocht Sint
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
Cursus Reanimatie / AED-bediening
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
Seizoen afsluiting JOC
Kamp Jong Nederland
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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…
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
Woensdag

21 december

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

AFVALKALENDER
22 nov

PMD-GFT-Afval

6 dec

PMD-GFT-Restafval

20 dec

PMD-GFT-Aval
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