48e jaargang nr. 22, week 45 9 nov.
Met in deze uitgave onder meer:
 Medewerkers ’t Blaaike vragen uw aandacht
 Sinterklaas en Pieten weer in Wintelre
 Ook Jong Nederland actief
De volgende uitgave (nr. 23) verschijnt
in week 47 (23 nov.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 14 nov. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 15 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06 34921198
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Domien v. Oeffelen (jgt) en zijn overleden ouders Jan en
Tina v. Oeffelen
Adrianus en Piet v. Lieshout
Christianus en Henrica v.d. Ven - Legius

MISINTENTIES 9 en 10 NOVEMBER
ZONDAG 11.00 UUR
WILLIBRORDUSVIERING
m.m.v. Fanfanre St. Willibrordus en
het gilde St. Willibrordus

MEDEDELINGEN:
Vanwege de patroondag van de H. Willibrordus op
7 november, is er op zondag 10 november om 11.00
uur een Willibrordusviering in de kerk van Wintelre.

VOORGANGERS:
pastoor van Lamoen, diaken v. Olmen, diaken Jansen
Louis v. Loon (jgt)
Betsie en Harrie Oosterbosch (jgt Harrie)
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Overleden leden Gilde St. Willibrordus Wintelre
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Tiny Hems - Rijnen (namens het gemengd koor)
Wim Oosterbosch, Zuster Theresetta Oosterbosch en Zuster
Materna v. Dooren
Mandus en Mien Klessens - Olislagers
Lena de Groot - v. Eeten
Familie Bartholomeus en Gerrit Swaanen
Adriaan Klaasen en overleden ouders Jan en Ciska
Frans en Anna v. Dooren en Jan en Antoon
Overleden ouders v.d. Berk - Bartels en Toon, Ria en tante
Nel

MISINTENTIES 16 EN 17 NOVEMBER

Deze viering is voor de hele
parochie. In de andere kerkdorpen
van onze parochie is er dit
weekend geen viering.
De pastores pastoor Van Lamoen,
diaken Van Olmen en diaken
Jansen zullen samen voorgaan.
Het gilde van Onze Lieve-Vrouw en
St. Willibrordus uit Wintelre zal
deze H. mis bijwonen en na de
viering een vendelgroet brengen
voor God, Koning en Vaderland.
Ook de fanfare St. Willibrordus zal
bij deze viering aanwezig zijn en
enkele toepasselijke
muziekstukken ten gehore
brengen.
U bent allen van harte uitgenodigd

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

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

Riek v. Mol - Beerens (verjaardag)
Adriana v.d. Sande - v. Loon (jgt) en overleden familieleden
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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: Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. 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 deel uitmakend van de KBO. Is gericht op het
vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien naar
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag van tevoren
contact opnemen.
CP: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521
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
woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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CONCERT TRIBUTE BAND COLLINS LIVE
EXPERIENCE, ZATERDAGAVOND 30
NOVEMBER IN DE MUZENVAL
Phil Collins is een van de meest succesvolle
muzikanten allertijden.
Beleef een avond Phil Collins samen met de Collins live
Experience band!
De band is opgericht door Mark van Sambeeck, geboren en
getogen in Eersel. Hij is ook de bassist van de band.
De muziek van Phil Collins en Genesis behoeft eigenlijk
geen verdere uitleg. Hits als Against all odds, In the air
tonight, Sussudio, Land of confusion en Easy Lover staan in
het collectieve muzikale geheugen gegrift van menig
generatie en vormen voor velen zelfs de soundtrack van
hun leven. Geïnspireerd door deze wereldartiest ontstond in
2016 de Collins Live Experience.
Er zijn nog enkele tickets à 15 euro te koop via de website
www.muzenval.nl

AAN ALLE INWONERS VAN WINTELRE
Wij nodigen u uit voor een belangrijke informatie
bijeenkomst op dinsdag 12 November 2019 in De Rosdoek.
Aanvang 20.00 uur.
De koffie/thee met cake staat voor u klaar!
Tot Ziens,
Samen Willibrordus
R.K. Parochie Sint Willibrordus
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KERSTKNUTSELEN

DAS 50 JAAR VERTROUWD

Wie heeft zin om bij mij te komen kerstknutselen of een
kerstworkshop te komen volgen?
Je kunt ervoor kiezen om een workshop te doen waarbij je
een stuk maakt naar een voorbeeld. Hiervoor heb ik vaste
prijzen per stuk, beginnend vanaf €15,-.
Je kunt er ook voor kiezen om je eigen creatie te maken. Je
betaalt dan altijd €10,- workshop kosten. Standaard groen,
een kopje koffie en een drankje zijn inbegrepen. Voor
bijzonder groen en andere materialen als ballen, bakjes,
schalen ed. wordt een meerprijs gerekend.
Je mag alles zelf meebrengen als je dat wil.
Beschikbare data zijn vanaf maandag 9 december tot en
met vrijdag 20 december. Bij voldoende aanmeldingen is er
's middags van 13.30 uur tot 16.00 uur een workshop en in
de avond van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden neem dan
contact op met mij.
Telefoon (bellen of appen): 06-44150563
Mail: tholentonnie@gmail.com
Locatie: Kekkeneind 7, in de schuur.
Ik zie jullie graag op het Kekkeneind, het kacheltje brandt!

Alweer vijftig jaar geleden stond
grondlegger Ad Das aan de wieg van onze
huidige fabriek en keukencentrum.
De kracht van hout, daar is het allemaal
mee begonnen. Vanuit dat timmerbedrijf groeide
DAS Keukens uit tot een florerend bedrijf.
Nu, een halve eeuw later, is DAS Keukens uitgegroeid tot
een gerenommeerde en bijzonder klantvriendelijke
keukenspeciaalzaak. In heel zuidelijk Nederland zijn we
bekend. En bekend maakt bemind.
Daar zijn we stiekem best trots op. Waar we ook trots op
zijn, is onze geheel vernieuwde showroom.
Na ruim een maand verbouwen is deze eindelijk klaar.
Bij deze nodigen wij alle inwoners van Wintelre uit, om een
kijkje te komen nemen tijdens onze heropeningsweekend
op zaterdag 9 en zondag 10 november.
We zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Op beide dagen zijn er doorlopend kookdemo’s, verzorgt
door de firma Siemens huishoudapparatuur.
Doe ook mee aan onze prijsvraag en maak kans op een
kokend waterkraan van het merk Quooker.

Groeten Tonnie Tholen

Tot ziens in onze showroom.

TE KOOP

BESTE DORPSGENOTEN

Teasi One 3 Fiets/wandel navigatie. 3.5 inch scherm.
Eenvoudig in gebruik. Nieuw in de doos, voorzien van
laatste software. Gratis kaarten voor heel Europa.
Gratis update van software en kaarten.
Prijs: € 75,-

Wij hebben gemerkt dat er steeds meer kliko's aan de weg
staan bij het ophalen van het oud papier.
Wilt u er rekening mee houden dat het papier niet te hard
wordt aangedrukt, dit voorkomt dat we de kliko's niet
volledig kunnen legen.
Alvast hartelijk dank voor uw begrip!

Henk van der Heijden 06-20430389

Stichting Jeugdbelangen
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Van harte nodig ik U uit voor de lezing:

August von Bonstetten. Een Zwitsers militair
schetst ‘s – Hertogenbosch 1815 - 1824
Datum:
12 november 2019
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Jacobushoeve Vessem
Spreker:
drs. Jac. Biemans
In 2019 en 2020 wordt veel aandacht besteed aan 75 jaar
bevrijding. Daarbij worden herinneringen, verhalen en foto’s
naar boven gehaald. Daardoor krijgen we een inkijk in het
leven van 75 jaar geleden.
Hoe meer tijd er verstrijkt hoe moeilijker het wordt een
tijdsbeeld te schetsen. Historicus Jac. Biemans ontdekte
unieke documenten in particuliere en openbare collecties in
Argentinië, Frankrijk en Zwitserland van August von
Bonstetten. In 1815 arriveerde deze militair in Den Bosch
als Zwitsers officier in dienst van het Koninklijk Nederlands
leger onder Willem l. Vanaf dag een hield hij een dagboek
bij en maakte hij talloze tekeningen en schetsen. Deze
bieden een fascinerende inkijk in het ’s-Hertogenbosch in de
eerste jaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Door deze documenten krijgen we een beeld van het
dagelijks leven van een militair, van zijn eet- en
drinkgewoonten tot zijn verliefdheden en van zijn omgang
met collega’s. De spannende speurtocht naar deze bronnen
en de achtergronden van Zwitsers in Nederlandse dienst en
het tijdsbeeld worden verteld door Jac. Biemans,
medewerker PR en Educatie bij de Afdeling Erfgoed van de
Gemeente ’s-Hertogenbosch.
De toegang is gratis. Wel is na afloop een bijdrage voor de
kosten van koffie/thee en de spreker welkom.
Graag zien we jullie op dinsdag 12 november 2019.

Periodiek willen wij een EHBO-onderwerp bij
je onder de aandacht brengen. Hoewel we
al enige tijd geen bijdrage hebben geplaatst,
hebben we niet stil gezeten. We zijn onder
andere druk bezig geweest om de
mogelijkheden van een dekkend AEDnetwerk te bezien en vorm te geven.

AED-NETWERK
Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de
Gemeenteraad eind september jl. heeft besloten financiële
middelen vrij te maken om te komen tot een dekkend AED
netwerk binnen de bebouwde kom van elk van de dorpen in
onze gemeente. In elk van onze drie dorpen zijn namelijk
nog een aantal 'blinde' vlekken. Het buitengebied volgt op
een later moment.
In voorbereidende gesprekken tussen de Gemeente en
onder andere onze vereniging zijn uitgangspunten
geformuleerd en zijn inzichten gedeeld. Dit heeft geleid tot
het raadsvoorstel dat dus door de raad is bekrachtigd.
De vervolgstappen zijn ook al in hoofdlijnen doorgesproken.
Wij als EHBO-vereniging krijgen de lead in de bepaling van
de locaties voor (her)plaatsing van AED's. Dit zal in de
komende maanden verder worden uitgekristalliseerd en
daarna worden vormgegeven.
De EHBO-vereniging is blij dat de Gemeente financiële
middelen beschikbaar stelt zodat een dekkend AED-netwerk
gerealiseerd kan worden. Voor Wintelre zal het hierbij gaan
om de uitbreiding van het bestaand netwerk met drie of
mogelijk vier AED's, waarbij mogelijk een herschikking van
de aanwezige AED's dient plaats te vinden.

Kees Huybers, namens “de Hooge Dorpen”.
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Op deze manier kunnen wij, met medewerking van de
Gemeente, er voor zorg dragen dat jij als inwoner van
Wintelre een veiligere woonomgeving krijgt.

AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN
“OOK VOOR OP DE BBQ OF SMOKER!! “

Dinsdag 12 november 2019 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg. (incl. 9% btw.)
(vooraf reserveren!)

Met vriendelijke groet,
EHBO Vessem, Knegsel en Wintelre
Eric Oosterbosch
Voorzitter

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden
worden vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe
Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per
onderdeel verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:

OLIEBOLLEN NIEUWS!
Op 31 december gaan we weer verse oliebollen verkopen bij
het Jeugdhuis aan het schoolplein. (Bremveld 10).
Tussen 11 en 16 uur is iedereen welkom om deze heerlijke
oliebollen te komen halen in onze kraam.
Bestellingen of vragen: vóór 29 december naar
oliebollenwintelre@gmail.com.
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

Biefstuk, kogelbiefstuk

6.

Braad‐ en baklappen

2.

Entrecote

7.

Soepvlees, schenkel

3.
4.

Stooflappen
Sukadelappen

8.
9.

Runderhaas (afzonderlijk te reserveren)
Hachee

5.

Riblappen

10.

Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen of
ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief én duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen
regio, grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving. Bij het afhalen van het vleespakket wordt het
exacte pakketgewicht bepaald en krijgt u een factuur mee,
geen contant geld, wel zo makkelijk én veilig!
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:

GEZOCHT!
Wie heeft er thuis nog oude moltons/hoeslakens liggen?
Wij kunnen ze goed gebruiken!
We komen ze graag ophalen!
Alvast bedankt!

“Vleesboerderij KempenLust” P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15-A, Knegsel, Telefoon: 0497 – 515 996/06 – 13 75
80 99 (op werkdagen na 17.00 uur) E-mail: info@kempenlust.nl
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !!!
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!

Jong Nederland/St. Jeugdbelangen
06-41446745
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AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
-uw peuter creatief bezig kan zijn?
-uw peuter contact heeft met andere kinderen?
-uw peuter een activiteit met u samendoet?

De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.
Wilt u zich aanmelden?
Stuur dan vóór 12 november a.s. een mail naar Linda
Vrijsen: l.vrijsen@veldvest.nl We hopen veel peuters en
ouders te mogen begroeten!

Vindt u het prettig als
-u kennismaakt met spelactiviteiten voor peuters?
-u handvatten krijgt aangeboden voor spelactiviteiten
voor uw peuter?

Kom dan naar onze Sintactiviteit
op woensdag 20 November
tijd: van 9.00-10.00uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze dinsdag
knutselen. Deze activiteit wordt begeleid door
Linda Vrijsen (leerkracht op onze school) en
Marij v/d Berk (NummerEen).

WINTERFAIR IN MFA DE LEENHOEF IN
KNEGSEL IS OP ZOEK NAAR HOBBYISTEN
EN STANDHOUDERS.
Op zondag 1 December 2019 is er een Winterfair in de
Leenhoef in Knegsel. Tijd: 11.00-17.00 uur. Gratis entree.
Wij organiseren een gezellige markt met een knipoog naar
de kerst met verschillende stands.
Heb je interesse om een tafel te huren neem contact op
met:
leocorrievanderheijden@gmail.com

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje.
Aansluitend is er een koffiemoment gepland. Terwijl de
kinderen vrij spelen kunt u met eventuele vragen of
opmerkingen dan ook terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene komt.
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Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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SINT EN PIET BIJ LECOBA

INTOCHT SINTERKLAAS

De Sint en zijn Pieten zullen Lecoba
een bezoek brengen op zaterdag 30 november.
Aanvang om 10:45 tot ± 12:00 uur.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom!

Sinterklaas en zijn Pieten komen weer bijna naar
Nederland. De tijd van pepernoten, taaitaai en heerlijke
chocoladeletters breekt aan.

Op de middenpagina van ’t Blaaike is een mooie kleurplaat
te vinden. Kleur deze zo mooi mogelijk en lever hem in!
Doe dit tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten.
Je ontvangt bij inlevering van de kleurplaat, tijdens het
bezoek een leuke en lekkere traktatie!
Noteer allemaal in jullie agenda’s:
Zaterdag 30 november,
Aanvang: 10:45 uur
Bij Lecoba BV, Slikdijk 1.

Ook dit jaar heeft de Sint laten weten dat hij erg graag een
bezoek wil brengen aan Wintelre en wel op
zondag 24 november. Hij wordt rond 14.30 uur verwacht
op het Kerkplein aan de Willibrordusstraat. Van hieruit
zal de Sint met zijn Pieten een optocht door ons dorp
maken. De fanfare zorgt weer voor gezellige
Sinterklaasliedjes en zal de Sint op zijn tocht vergezellen.
Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om de
Sint en zijn Pieten opnieuw een warm welkom te geven in
Wintelre!

Tot dan,
het Lecoba Team,
de Sint & zijn Pieten

De route is als volgt:
Willibrordusstraat, Kloosterstraat, Margrietlaan,
Korenbloemlaan, Kloosterstraat, Kerkstraat, Den Dries, MFA
de Rosdoek.

VOOR LEDEN VAN VvW EN ALLE
INWONERS VAN WINTELRE

Natuurlijk is het extra feestelijk als jullie allemaal met de
Sint meelopen of langs de kant van de weg staan om hem
toe te zingen of toe te juichen. We hebben de Sint en zijn
Pieten gevraagd om niet te snel te gaan, zodat er genoeg
tijd is voor de kinderen langs de kant.
Rond 15.00uur zal de optocht bij MFA de Rosdoek
aankomen en daar zal vervolgens een spetterende
Sinterklaasmiddag beginnen.

Vrouwenvereniging Wintelre nodigt iedereen uit voor een
voorlichtingsavond over diabetes.
Sandra van Gestel komt uitleg geven over diabetes.
Wat is diabetes, wat zijn de klachten en oorzaken en hoe
kunnen we diabetespatiënten helpen.
Het is een open avond en iedereen is welkom.
Dinsdag 19 november 20.00 uur in de Rosdoek
Het bestuur van Vrouwenvereniging Wintelre

’t Blaaike nr. 22 9 nov. 2019

14

Kom allemaal zingen, dansen en springen samen met de
Sint en zijn Pieten. Neem je ouders, opa’s en oma’s gerust
mee. Tot dan!

’t Blaaike nr. 22 9 nov. 2019

15

SINTERKLAAS HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
Binnenkort kunt u iemand aan de deur verwachten voor een
vrijwillige bijdrage t.b.v. het Sinterklaas Comité Wintelre.
Het geld zal gebruikt worden om de feestelijke intocht van
Sinterklaas in Wintelre te bekostigen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, namens alle
kinderen van Wintelre!
Sinterklaas Comité Wintelre

DANK!!
Hartelijk dank aan het gilde voor de geweldige ontvangst bij
de receptie, vanwege het 60-jarig jubileum van
Roel Spanjers
Namens Roel en To

RABOBANK, BEDANKT!
Een ontzettend mooi bedrag, € 1449.88,
mogen wij ontvangen van de Rabobank.
We willen iedereen die op ons heeft
gestemd, met de ”Rabo Club Support”,
heel hartelijk danken!
Wij zijn hier erg blij mee, en zullen zorgen
dat het goede bestemming krijgt.
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Zonnebloem Wintelre.
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AAN ALLE BILJARTLIEFHEBBERS IN
WINTELRE
In het verenigingsjaar 2019/2020 viert BV ’t Centrum haar
55-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum zal van 9
tot en met 13 december 2019 een toernooi worden
gehouden voor alle biljartliefhebbers in Wintelre, zowel voor
hen die wel als voor hen die niet bij een vereniging zijn
aangesloten.
Wij willen weer een toernooi houden dat in opzet
vergelijkbaar is met de toernooien die wij bij voorgaande
jubilea hebben georganiseerd.
Dat houdt in dat op 9,10 en 11 december in een
poulesysteem voorronden worden gehouden.

Wij willen u verzoeken om uiterlijk 11 november 2019
middels een bij Jan Tegenbosch (Akkerweg 46) in te leveren
lijst aan ons op te geven welke leden en niet-leden wensen
deel willen nemen, onder vermelding van hun gemiddelde.
Emailen kan natuurlijk ook: jan@tegenbosch.com
Deelname is gratis
Met vriendelijke groet
Namens het van bestuur van BV ’t Centrum
Jan Tegenbosch

Op 12 december zullen de beste 16 uit de voorronden in
een knock-out systeem achtste- en kwartfinales spelen.
Op 13 december zullen de verliezend kwartfinalisten om de
plaatsen 5 t/m 8 aantreden en de winnaars spelen halve
finales en daarna kruisfinales om de plaatsen 3-4 en 1-2.
In de voorronden wordt gespeeld op basis van het bekende
(kempische/knbb-) gemiddelde van de deelnemers dan wel
bij gebreke van een bekend (kempische/knbb-) gemiddelde
op basis van het door de deelnemers zelf opgegeven
gemiddelde. Na de voorronden zullen de gemiddelden en de
te maken caramboles worden herzien van hen die een
afwijking van 10% of hoger hebben ten opzichte van het
bekende of opgegeven gemiddelde.
Voor het eerst willen we dit jaar de mogelijkheid openen om
bij voldoende aanmeldingen bij de voorronden (maandag,
dinsdag en woensdag) de wedstrijden ook overdag te
spelen. U kunt daarvoor dan een voorkeur uitspreken die
dan -indien mogelijk- ook wordt gehonoreerd.
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NIEUWSBRIEF#125
Bezoek van onze nieuwe burgemeester!
In het vorige Blaaike maakten we al melding van het
bezoek van onze nieuwe burgemeester, waarbij alle
geïnteresseerde Wintelrenaren en met name ook
verenigingen hierbij werden uitgenodigd.
Ook vroegen we om meedenkers voor de invulling van het
programma, om uw geheugen wat op te frissen hieronder
een verkorte versie van het eerdere artikel.
Op donderdag, 14 november 2019 komt de nieuwe
burgemeester van onze gemeente, de heer Wim Wouters,
kennis maken met de kern Wintelre. Het bezoek van de
burgemeester zal van 19.00 tot 22.00 uur plaats vinden,
wethouder Kox en mevrouw Wouters zullen hierbij aanwezig
zijn.
Dit bezoek wordt georganiseerd door de Dorpsraad, welke
momenteel nadenkt over de invulling van het programma
van deze avond, waarbij we behoefte hebben aan
meedenkers. Met name verenigingen en groepen krijgen nu
de mogelijkheid om juist hun organisatie eens extra, wel
kort, onder de aandacht te brengen.
Heeft u ideeën laat dit ons horen via ons emailadres.

Dorpsraad Wintelre krijgt een actievere rol en
zoekt een nieuwe voorzitter
Zoals eerder al vermeld, is Dorpsraad Wintelre op zoek naar
een opvolger van onze huidige voorzitter Jan Heuveling. Jan
heeft aangegeven om per 31 december 2019 definitief te
stoppen met het voorzitterschap. Tot dusver hebben we nog
geen vervanger maar we hopen dat een betrokken
Wintelrenaar deze taak graag wil overnemen.
Wat doet onze dorpsraad?
Onze dorpsraad heeft tot dusver vooral een adviserende
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functie gehad richting het College van B en W. Op het
moment dat de gemeente haar beleid maakt, kan onze
dorpsraad hierin adviseren. Het takenpakket van de
dorpsraden wordt momenteel uitgebreid. We mogen in de
toekomst ook zelf plannen gaan ontwikkelen voor ons dorp.
Onze ideeën zullen worden samengebracht in een jaarplan
dat de dorpsraad zelf gaat ontwikkelen. Dorpsraadsleden
gaan onder andere met inwoners, ondernemers en
verenigingen uit het dorp om tafel om input te krijgen voor
dit jaarplan. Als dorpsraad krijgen we dus de mogelijkheid
om meer van ons te laten horen en krijgen we een
actievere rol.
Wat voor taak heeft onze voorzitter?
Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt van de
dorpsraad. Je bent iemand die actief is in het
verenigingsleven van Wintelre en je bent goed op de hoogte
van wat er in ons dorp speelt. Eén keer per maand is er een
vergadering met de leden van de dorpsraad waarbij jij als
voorzitter het voortouw neemt.
Heb je interesse in deelname aan Dorpsraad Wintelre als
voorzitter of als lid? Neem dan contact met ons op via
onderstaande gegevens. Uiteraard kun je ook bij ons
terecht voor het antwoord op eventuele vragen. We horen
graag van je zodat we samen het verschil kunnen maken
voor Wintelre!
Ook lustrum herfstwandeling wederom groot succes!
Op zondag 27 oktober organiseerde werkgroep Recreatie
van de Dorpsraad samen met vertegenwoordigers van
wandelgroep De Kleppers, KBO, het Gilde en
Avondwandelvierdaagse, voor de vijfde keer de
Herfstwandeling in Wintelre.
Ondanks dat de weergoden de nacht vooraf voor veel regen
en wind hadden gezorgd begon de morgen met redelijk
mooi weer en bleek gedurende de dag toch nog een
geweldig mooie wandeldag te zijn geworden.
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Mede hierdoor kunnen we met zijn allen terugzien op een
zeer geslaagde Herfstwandeling 2019 met 273 deelnemers.

meer functioneert, zijn er mogelijkheden om voor een klein
bedrag, een losse set verlichting op de fiets te plaatsen.

Met dit hoge aantal deelnemers, waarvan we zeer veel
complimenten mochten ontvangen voor de geweldige
organisatie, blijkt dat in de afgelopen vijf jaren een
bijzonder leuk wandelweekend is ontstaan welk in zeer
korte tijd zijn plaats heeft gevonden op de Wintelrese
evenementen jaarkalender.

Ook aan wandelaars het verzoek verlichting / reflecterende
kleding te dragen zodat ook zij tijdig gezien worden.

De wijze waarop er wordt samengewerkt door de diverse
betrokken partijen verdient ook een dankwoord.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Graag nodigen wij iedereen
weer uit om in 2020 weer de
laatste zondag van oktober te
reserveren voor een sportieve
wandeling door de mooie
natuur van Wintelre en haar
directe omgeving.

Woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur is onze
eerst volgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
Donderdag 14 november, kennismaking
burgemeester met Wintelre
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
GEVONDEN
In de Biemeren een vest/jasje met 2 zakken van het merk
SARA BASIC, maat XS, lichtrose.
Heb je twijfel, stuur een appje en ik stuur je een foto.

Namens organisatie Herfstwandeling Wintelre

Zorg dat je gezien wordt

Inlichtingen 06-22748912

Nu de herfst weer is ingegaan en het daardoor weer vroeger
donker wordt is een goed werkende fietsverlichting van
levensbelang. Zorg dat de verlichting ook bij nat weer goed
functioneert. Met de huidige LED verlichting op batterijen
zoals die op de meeste fietsen aanwezig is, hoeft dit geen
probleem te zijn. Voor fietsen met een ingebouwde
naafdynamo: Kijk even naar de bedrading van voor en
achterlicht en de armaturen of deze in orde zijn. Voor de
oudere fietsen met een wieldynamo, als deze niet goed
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BEDANKT
St. Kempkeshof bedankt Rabobank Veldhoven-Wintelre voor
de Rabo Clubsupport-cheque van € 508,60 en ook alle
Rabobank leden die op Kempkeshof gestemd hebben.
Hartelijk dank!
St. Kempkeshof.
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MEDEWERKERS VAN ’T BLAAIKE WILLEN
GRAAG NOG MEER MACHTIGINGEN VOOR
AUTOMATISCHE INCASSO.
In 1971 verscheen ’t eerste Blaaike huis aan huis in
geheel Wintelre. Toen nog in een oplage van 275 st.
Inmiddels is dit aantal verdrievoudigd. Dankzij de
jaarlijkse steun van de inwoners van Wintelre, de
bijdragen van de verenigingen en de kaftadverteerders zijn we er al die jaren in geslaagd om de
alsmaar oplopende kosten voor het maken van ’t
Blaaike te kunnen betalen.
In de begin jaren 70 hebben veel gezinnen ’t Blaaike
gemachtigd om jaarlijks een minimaal bedrag van 12
gulden af te schrijven van hun rekening. Inmiddels
hebben we ruim 600 machtigingen van inwoners van
Wintelre om jaarlijks € 6,-- van hun rekening af te
laten schrijven.
Een beperkt aantal gezinnen die geen machtiging
hebben ingevuld betaald jaarlijks via de bank maar
het overgrote deel van de 160 gezinnen zonder
machtiging krijgen aan het einde van het jaar een van
de medewerkers van ’t Blaaike op bezoek. En in deze
maatschappij waarin vaak zowel de man als vrouw
werken of andere bezigheden hebben valt het voor de
medewerkers niet mee om ieder te bereiken.
Daarnaast vergt het huisbezoek enorm veel tijd (vrije
tijd) van de vrijwilligers die toch al iedere 14 dagen
er zorg voor dragen dat ’t Blaaike weer tijdig bij
iedereen in de bus valt.
U kunt deze week zelf zien of u ’t Blaaike in de loop
der jaren heeft gemachtigd.
De bijdragen voor 2019 wordt namelijk op
11 november van uw rekening afgeschreven.
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Mocht dat niet zo zijn dan vragen wij u vriendelijk om
het machtigingsformulier wat u op de laatste pagina
van dit Blaaike aantreft in te vullen en voor
22 november in te leveren in de brievenbus bij MFA
De Rosdoek.
Door een machtiging (op pag. 16) in te vullen vergeet
u nooit ’t Blaaike te betalen. U bespaart uzelf de
rompslomp van het steeds regelen van de betaling en
u bespaart de vrijwilligers van ‘t Blaaike veel vrije
tijd.
Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u
daar zelf toestemming voor geeft. Vul de machtiging
op de laatste pagina van dit Blaaike volledig in en
breng het naar MFA De Rosdoek.
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het
invullen dan kunt u altijd even bellen naar Cor Tholen
06-34921198.
Stichting dorpsblad ’t Blaaike rekent op uw
medewerking en financiële steun.

Bedankt voor het vertrouwen in uw eigen
dorpsblad ’t Blaaike.
GEVONDEN
Op een bankje aan het einde van het wandelpad achter de
Smidspad heb ik een hondenriem gevonden.
Diegene die het verloren/vergeten is kan deze afhalen bij
Jeanne Roosen, Kloosterstraat 7.
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21-27-28 maart

Agenda
NOVEMBER
14
17
24

Burgemeester maakt kennis
met Wintelre
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint

DECEMBER
7 en 8
13
14
14
25 december/
1 januari
28
31

Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.
JOC-avond
11.00 - 17.00 uur Kunst Om Molen
expositie bij Guus en Riek Wouters aan
de Kerkheide 4.
Pubquiz bij D’n Babbel
Oliebollenkraam Jong Nederland

2020
19 januari
7 & 8 Februari
15 februari
7 maart
14 maart

14 mei
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug
30/31 oktober

Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
JOC-avond
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp,
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

AFVALKALENDER

12 nov.

PMD- GFT- Restafval

26 nov.

PMD- GFT-afval

10 dec.

PMD- GFT- Restafval

24 dec.

PMD- GFT-afval

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Potgrondactie Fanfare/Drumband
JOC-avond
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OUD PAPIER HIER…
9 november
Papier ophalen
14 december Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
29 november
20 december
Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek
Woensdag
Woensdag

20 november
18 december

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
27 nov.

18 dec.

’t Blaaike nr. 22 9 nov. 2019

28

