49e jaargang nr. 24, week 49 (5 dec.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Inschrijfmiddag De Disselboom
 Mien du Poes
 Sint Nicolaas

De volgende uitgave (nr. 25) verschijnt
In week 51 (19 dec.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 11 dec. voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 24

5 dec. 2020

0

’t Blaaike nr. 24

5 dec. 2020

REDACTIE

1

PAROCHIEBERICHTEN

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

In de weekenden van 5/6 december en 12/13 december
zijn er geen vieringen.

MEDEDELINGEN:
Kijk voor meer informatie in de Hint en ook op de website
parochieeersel.nl.
In het volgende Blaaike hopen we weer meer parochienieuws te kunnen vermelden.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

PRIJSWINNAAR T.V. DE MEPPERS
Als eerste willen wij Dorry en Ron Tholen van harte
feliciteren met hun 25-jarig jubileum.
Onze vereniging is erg blij met de door hun opgezette actie
en hoopt dat veel mensen hun kassabon aan onze club
willen doneren.
Op 7 november hebben wij met veel plezier onze club
mogen promoten in de winkel.
Op die dag mocht je raden hoeveel tennisballen er in het
winkelwagentje zaten.
Dit waren er ……….332.
Degene die daar het dichtste bij zat met 334 ballen was
Ideke Smit.
Zij wint hiermee een jaar lidmaatschap bij
T.V. de Meppers!!!!
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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 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: Anny van Asten T. 2051454.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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SINTERKLAAS

GEZOCHT

Hoewel Sinterklaas dit jaar voornamelijk vanuit huis werkt,
hebben hij en zijn pieten de mooie tekeningen in Wintelre
zeker wel zien hangen!

Wij hopen volgend jaar weer als vanouds de Sinterklaastijd
te kunnen vieren. Het Sinterklaas Comité Wintelre is
daarom op zoek naar vrijwilligers: papa’s, mama’s, opa’s of
oma’s die ons Comité wil komen versterken. Lijkt het je
leuk om ons te helpen met de voorbereidingen van één van
de leukste feesten voor kinderen, spreek ons dan gerust
eens aan!
Groetjes Debbie van den Heuvel, Sandra Vos, Geertje van
de Langenberg, Inge Rademakers, Tamara van Gerwen en
Ellen Smits.

Zoals de kinderen van de basisschool op een filmpje hebben
kunnen zien, is de Sint namelijk toch heel even wezen
spieken in Wintelre en in de Rosdoek. De Rosdoek was
maar leeg, volgens Sinterklaas. Hij ziet kinderen lachend en
zingend in de zaal zitten! De school vond hij wel mooi
versierd en alle knutselwerken van de kinderen prachtig!
Gelukkig beloofde de Sint dan ook om op 4 december langs
te komen, zodat hij alle klassen gezellig even kan zien en
de kinderen hem een fijne verjaardag kunnen wensen. Sint
en Piet kijken hier, net als wij allemaal, erg naar uit!
Het filmpje kan terug gekeken worden op onze Facebook
pagina: facebook.com/sinterklaasinwintelre.
Zoals eerder aangegeven, houden wij geen collecte dit jaar.
Wij hebben al verschillende bijdrages op ons
rekeningnummer mogen ontvangen: Heel hartelijk dank
daarvoor!
Mocht je het rekeningnummer gemist hebben en toch nog
graag willen doneren om het Sinterklaasfeest in Wintelre,
hopelijk volgend jaar, weer als vanouds te vieren? Het
rekeningnummer van het Sinterklaas Comité Wintelre is
NL64 RBRB 0929 1850 64.

TE KOOP
Kerstbomen vers van het land.
Nordmann en Omorika.
Harrie Smits, 06-50901763,
Veneind 2, Wintelre.

INWONERS VAN WINTELRE
Vindt U de Griekse Yoghurt van COOP ook zo lekker?
U zou ons een groot plezier doen om de dekseltjes in te
leveren bij:

De spanning stijgt, het heerlijk avondje is nabij! We wensen
alle kinderen van de basisschool op 4 december een heel
fijn bezoekje van Sinterklaas. En natuurlijk voor iedereen
daarna een heel fijne pakjesavond!

René v.d. Velden,
Jos Fonken of
Ad Hoeks.

Namens Sinterklaas Comité Wintelre

Wij kunnen die HEEL goed gebruiken bij WELONS.
Alvast bedankt.
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Wat is een Brede School?
Een Brede School is een school waar meer wordt
aangeboden dan alleen onderwijs. Een Brede School is een
samenhangend netwerk van organisaties die werkzaam zijn
in de sfeer van opvoeding, onderwijs en vrije tijd. In
Wintelre participeert naast de Disselboom ook Nummereen
Kinderopvang in de Brede School. Nummereen biedt het
peuterprogramma aan, verzorgt dagopvang en
buitenschoolse opvang.

INSCHRIJFMIDDAG
BASISSCHOOL
DE DISSELBOOM
DONDERDAG 14
JANUARI 2021
VAN 15.00 TOT
17.00 UUR
Basisschool de Disselboom in Wintelre is een Brede School.
Daarom wordt er normaal gesproken door de school en
partner Nummereen Kinderopvang gezamenlijk een
moment georganiseerd waarop alle ouders en kinderen
welkom zijn.
Helaas is dit door alle huidige corona maatregelen niet
mogelijk.
We willen gezinnen die bekend zijn met onze school vragen
hun inschrijfformulier op te vragen via onze administratie
(h.vanhoutum@veldvest.nl) of deze te downloaden op de
website www.bsdedisselboom.nl.
Gezinnen die nieuw zijn bij ons op school mogen eventueel
een afspraak maken voor een rondleiding op 14 januari via
l.vrijsen@veldvest.nl. We zullen de rondleidingen dan
verdelen in tijdsblokken zodat we ons aan alle huidige
corona maatregelen kunnen houden.
De inschrijfformulieren mogen uiterlijk eind januari
ingeleverd worden. Op deze manier kunnen we tijdig
beginnen met de klassenindeling en de bijbehorende
leerkrachten voor 2021-2022.
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Inschrijven, waarvoor en voor wie?
Peuterprogramma
Kinderen die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2020/ 2021,
kunnen aangemeld worden voor deelname aan het
peuterprogramma. Het is belangrijk dat uw kind wordt
aangemeld voor het peuterprogramma voordat hij/ zij
achttien maanden oud is.
Wat houdt het peuterprogramma in?
Het peuterprogramma is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot
4 jaar. Onder het motto ‘spelen is leren’ stimuleren we de
ontwikkeling van je peuter. Zo zorgen we voor een
toegankelijke opstap naar de basisschool op vierjarige
leeftijd. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold op
het gebied van voorschoolse educatie (VE). Op woensdagen vrijdagochtend van 8.30-12.30 uur bieden we een
peuterprogramma op locatie Wintelre.
Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op
de website van Nummereen: www.nummereen.com
Basisschool
Wanneer uw kind vóór 1 oktober 2022 vier jaar wordt, bent
u van harte uitgenodigd om uw kind aan te melden, als u
dat nog niet gedaan heeft. Om uw kind in te schrijven is het
nodig dat u een officieel document (ID-kaart, paspoort van
uw kind, geboortebewijs van de gemeente of afschrift van
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de persoonslijst van de gemeente) meebrengt waarop zijn
of haar burgerservicenummer staat vermeld.

HOI ALLEMAAL

Voor het schooljaar 2021-2022 wordt de formatieplanning
gemaakt en deze wordt gebaseerd op de daadwerkelijk
ingeschreven kleuters. Mocht u deze middag verhinderd
zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een andere
datum of u kunt het aanmeldingsformulier afhalen bij de
school. Enkele weken voordat uw kind naar school komt,
krijgt u een uitnodiging om kennis te komen maken. Heeft u
nog vragen?
U kunt ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 040 - 205
15 80.

Na een aantal jaar gewerkt te hebben als kapster in een
salon, heb ik besloten om naast mijn studie een aantal
dagen/avonden in de week voor mezelf te beginnen. Ik heb
thuis een leuke salon gemaakt om dit te verwezenlijken.
Je kunt bij mij terecht voor het volgende:
Knippen Heren/Dames
Knippen Kinderen
Kleuren
Föhnen
Extensions
En nog veel meer!

Dagopvang en buitenschoolse opvang
Nummereen Kinderopvang biedt naast het
peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse
opvang (bso) aan in de speciaal daarvoor ingerichte ruimten
in gemeenschapshuis de Rosdoek. De dagopvang is voor
kinderen van nul tot vier jaar. Bij de buitenschoolse opvang
zijn kinderen van vier tot dertien jaar welkom na schooltijd.
De dagopvang is op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag geopend van 7.30 tot 18.30 uur, de
buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag geopend na schooltijd tot 18.30 uur
Aanmelden voor de kinderopvang kan het hele jaar door.
Een kostenberekening maakt u eenvoudig via
https://nummereen.com/kostencalculator/. Voor overige
vragen neem gerust contact op: 0497 – 51 78 14 of
info@nummereen.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de school
www.bsdedisselboom.nl.
en/of de website van Nummereen: www.nummereen.com.
Met vriendelijke groet,
Nummereen kinderopvang en team basisschool de
Disselboom
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Zou je graag een afspraak willen maken? Stuur me dan een
WhatsApp bericht, mijn nummer is 06-48344666 (ik werk
alleen op afspraak)
Wil je op de hoogte blijven van wat ik allemaal doe, wat nog
komen gaat en de leuke acties die eraan komen? Volg me
dan op social media!
AMBiance Beauty
amb_iancebeauty
Ik hoop jullie snel te zien in mijn eigen salon!
Het adres is Kempkesveld 7.
Groetjes,
Amber Bartels

TE KOOP
Kerstbomen
Jan Klessens, Willibrordusstraat 14
0402052190 - 0657733724
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GEEN KERSTDINER MAAR EEN OPROEP!!
Het kerstdiner op kerstavond kan niet op een verantwoorde
en gezellige manier doorgaan door alle maatregelen. Maar
we vertrouwen erop dat we volgend jaar weer gasten
kunnen ontvangen.
Ik doe in plaats van een kerstdiner nu een oproep aan alle
mensen om iets te betekenen voor een ander, maar dan op
een andere manier.
Kijk bij jou in de buurt/familie of er iemand is die (veel)
alleen is of om een andere reden wat extra warmte
verdient. We kennen allemaal wel iemand. Zeker nu veel
kwetsbare mensen veel meer (alleen) thuis zijn. Het idee is
om een kleine attentie met een paar lieve woorden of een
klein gedichtje bij deze mensen aan de deur te hangen.
Een kaartje kan veel mensen al blij maken. Doe het niet
anoniem maar persoonlijk met jouw naam erop. En beloof
(eventueel) zodra de situatie het weer toelaat om een keer
een praatje te komen maken. Echt doen hoor!!
Uiteindelijk gaat het ook hier weer om de gedachte van het
delen. Geen kerstdiner dit keer maar heel veel liefde en
warmte in een kleine attentie of enkele lieve woorden.
Zo simpel is het.
Laten we de hele decembermaand, dus niet alleen de
kerstperiode, uitroepen om jouw liefde te delen en jouw
licht te laten schijnen.
Heb je geen inspiratie? Dit zijn enkele suggesties:
(eigengemaakt) kaartje, kaarsje, kerststukje, bloemetje,
chocoladeletter (Sint is misschien alweer naar Spanje),
andere chocolade, eigen gebakken koekjes, vogelvoer, etc.
Weet je echt niemand in jouw omgeving om te verblijden?
Dan bel me ff (06-43526277 of 040-2052487)
Samen komen we er zeker uit!
Ik wens iedereen een bijzondere, warme en liefdevolle
decembermaand toe.

5 dec. 2020

Het perfecte cadeau voor de feestdagen!
Koop nu een leuk ingepakte cadeaubon voor restaurant Craft om te
geven met de feestdagen. Deze cadeaubonnen kunnen ingeleverd
worden vanaf 4 januari 2021.
Te koop van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur bij
de receptie van Hotel 46.

Let op: alleen pinnen is mogelijk

TE KOOP
KOLONIALE MEUBELS
Tv-meubel 170x55x50 cm 2-deurtjes 1 la en een open vak.
Salontafel 140x70x40 cm met 2 laden.
Hoektafel 60x60x45 cm.
Alles in prima staat Tel. 06-53192001.

GEVONDEN!
Donderdag 19 november, bij 't 'Ouw Meer.
Een kinderjasje maat 92. Donkerblauw met witte stipjes.
Roze rits/biesjes.
Fam. v.d. Langenberg
06-51811676

Anne-Marie Segers
’t Blaaike nr. 24
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ACTIVITEIT IN CORONATIJD

SINTERKLAAS KAPOENTJE

Als alternatieve activiteit in deze lockdown hebben we onze gasten verblijd
met een aantal puzzels. Het 1ste
puzzelboekje hebben we gegeven rond
de datum van de Ziekendag in
september. De puzzels werden
enthousiast ontvangen en velen hebben er veel plezier aan
beleefd.
We hebben er dan ook bijna 30 ingevuld terug gekregen.
Hieronder volgt de uitslag:
De hoogste score is behaald door:
Frans Klessens
89 punten
Een goede tweede:
Leny Wilting
88 punten
Een gedeelde derde plaats:
Nelleke van Mol
Harrie Willems
Sjaan Kuylaars
Ad van den Bosch
Nellie van de Heuvel
Allen met 86 punten.
Het volgende puzzelboekje heeft iedereen inmiddels ook
weer ontvangen.
Namens allen vrijwilligers: Veel plezier en succes met
puzzelen!

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
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Het zijn rare tijden, tijden dat mensen bang zijn van een
onzichtbare vijand. Bang van een virus dat ons leven
beperkt en ons in eenzaamheid en stilte laat wachten op
betere tijden.
Het zijn tijden dat grote groepen mensen klagen dat ze niet
op vakantie mogen naar hun favoriete plekjes of op
wintersport. Dat ze het leven niet luidruchtig kunnen vieren
op dorpsfeesten en festivals. Dat ze met het nieuwe jaar
geen vuurwerk mogen afsteken.
Misschien is het daarom, dat men geen geld aan onnuttige
dingen kon spenderen, dat men dit jaar zo gul is met
Sinterklaas. Want als ik de berichten moet geloven is er
voor dit kinderfeest nog nooit zoveel geld uitgegeven.
Ja de tijd is veranderd, wij moesten het doen zonder
Dieuwertje Blok en het Sinterklaasjournaal. Zonder die
prachtige verhalen rond een kindervriend en zijn onhandige
helpers die gelukkig niet alleen van kleur zijn veranderd
maar vooral van karakter.
Wij werden vroeger niet verwend met mooie
Sinterklaasverhalen op tv.
Nee wij werden eerder bang gemaakt, want alleen brave
kiendjes kregen cadootjes en diegene die stout was kreeg
met zwarte Piet van doen.
Wij waren bang van die pikzwarte man met losse handjes
en een jute zak op zijn rug.
Dus tegen Sinterklaastijd werden zelfs de stoutste kinderen
braaf. En op Sinterklaasavond zette ieder zijn klomp, of
schoen, met een dikke rode wortel voor het paard dat die
nacht over alle daken moest klimmen. Dan baden we ons
avondgebed waarna vader met zijn stoppelbaard langs je
wang streek en van moeders kregen we een zacht mondje.
’t Blaaike nr. 24

5 dec. 2020

13

En ’s anderendaags waren we gelukkige kinderen, spelend
met poppen en bromtollen.
En voor slimme jongens was er de Mecanodoos waarmee
alles te construeren was.
Ik weet nog hoe blij en emotioneel ik was toen ik een pop
kreeg met echte wimpers boven de ogen. Ogen die zich
langzaam sloten als ik ze op haar rug legde.
Die pop, dat kleine Mientje, heeft na al die jaren nog altijd
een plekje in ons huis.
Maar die tijd is niet meer. Nu zien we al wekenlang
reclamebeelden van het beste speelgoed en het lekkerste
snoepgoed wat er is. Reclame zonder zwarte Piet en
Sinterklaas maar met ‘Black Friday’ als een voor mij
onbegrijpelijke aandachttrekker.
Het is alweer een tijd geleden dat ik met kleinkinderen
sinterklaasavond vierde. Ik zie nog hoe die opgewonden
kinderen het ene cadeau, nog maar half uitgepakt, in de
hoek smeten toen hun oog weer op een nieuwe uitdaging
viel. En als ik die overdadigheid zie van wat kinderen en
tieners vandaag allemaal als speelgoed krijgen word ik niet
blij.

NIEUWSBRIEF#146

Dan wordt het kind in mij weer wakker, dan ben ik weer het
meisje dat kleine Mientje zachtjes in haar, door papa
getimmerde, bedje legt.
Dan doet Mientje haar ogen dicht en sluit ze die grote
onbegrijpelijke wereld buiten.
Natuurlijk zijn herinneringen aan mijn echte kinderen veel
sterker. Natuurlijk denk ik vol vreugde nog aan het
gelebber aan mijn borst, aan het eerste woordjes, de eerste
stapjes. Maar toch denk in deze tijd terug aan toen ik kleine
Mientje voor het eerst in de armen sloot.
Nu ik de overvloed in speelgoed zie zou ik willen dat alle
kinderen die dezer dagen iets nieuws krijgen datzelfde
gevoel zullen krijgen.

Nieuws uit de werkgroep verkeer

Zorgen Dorpsraad
De Dorpsraad is ongerust over mogelijke negatieve effecten
die ontstaan door de komst van een pilotgebied in Wintelre
Noord (dit is het gebied ten westen van de Landsardseweg)
voor realisatie van grootschalige zonnepaneelvelden. Het
veld is zo’n 128 ha groot, dat zijn bijna 200 voetbalvelden.
De Dorpsraad zet zich momenteel in om deze (geluids)effecten in ieder geval duidelijk in beeld en
geminimaliseerd te krijgen.
Daarnaast gaat veel van onze aandacht uit naar de
aanstaande herinrichting van het militair oefenterrein
Oirschotse Heide door Defensie en het daarmee
samenhangende aangepaste gebruik door het leger. Wij
vrezen ook hier een toename van overlast.
Wij houden je op de hoogte houden van verdere
ontwikkelingen. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun
je uiteraard altijd contact opnemen met (leden van) de
Dorpsraad.
De werkzaamheden rondom het wildrooster op de
Oostelbeersedijk, voor passage met o.a. honden en
paarden, zijn afgerond.
In de Biemeren worden i.v.m. hinder van overhangende
bomen op de rijweg enkele bomen omgezaagd
Verder kunnen we vermelden dat de snelheidsmeters
verplaatst gaan worden naar inkomend verkeer vanaf de
Biemeren en inkomend verkeer vanaf de Willibrordusstraat.
Daarnaast willen onze eigen inwoners oproepen om ook
zonder deze snelheidsmeters zich te houden aan de 30 km
snelheid.

Mien du Poes
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Werkgroep Zorg en Welzijn heeft vacatures voor
meerdere functies.

DANKJEWEL COOP THOLEN!

De Werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad geeft te
kennen dat haar voorzitter Jan Kruit m.i.v. 1 januari 2021
gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor de Werkgroep,
het Vrijwilligerssteunpunt, de Bibliotheek en de Dorpsraad.

Van juli t/m september was WOW (Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre) het goede doel van de
statiegeldactie bij Coop Tholen.

Mensen die interesse hebben om actief te worden in één of
meer deelgebieden kunnen informatie inwinnen bij Ineke
Neggers T. 0655513495 of Wim ten Boske T. 0652374525.

Bibliotheeknieuws:
Gezien de nieuwe richtlijnen van het kabinet m.b.t. de
coronamaatregelen is onze bibliotheek van Wintelre in
Kempkeshof weer opengegaan op dinsdag 24 november
2020.

WOW is trots en blij dat we samen met Coop Tholen een
steentje kunnen bijdragen aan de toekomst van deze 4
intelligente jongeren. Het volgen van een goede opleiding
betekent betere kansen op een goede baan en dus weg uit
de armoede.

Openingstijd van de bibliotheek blijft hetzelfde. Elke
dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. Komt allen!!

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Donderdag 17 december is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat 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
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De totale opbrengst was maar liefst € 817,80! Daar zijn we
ongelooflijk blij mee!
In samenwerking met Stichting Harapan, in Wintelre al lang
bekend, hebben we een specifiek doel gekozen voor de
opbrengst van deze actie. Het bedrag zal worden besteed
aan het studieproject van weeshuis Pius IX in Pematang
Siantar (Sumatra), en wel voor een bijdrage in de
studiekosten van 4 jongeren gedurende hun studie aan de
hogeschool/universiteit. Deze jongeren hebben geen ouders
meer, of hun ouders zijn te arm om ze te onderhouden, laat
staan studiekosten te betalen.

Zo zie je maar dat alle kleine beetjes helpen: mede door al
die kleine statiegeld-bedragen bij elkaar te verzamelen en
daarbovenop nog eens de verdubbeling van het bedrag door
de Coop hebben de levens van deze 4 jongeren een heel
mooi perspectief gekregen!
Dank aan iedereen voor de steun en vooral aan Ronny en
Dorrie van Coop Tholen voor dit mooie initiatief!
Namens WOW,
Nancy van der Sangen
José van Dinter
Ellen van Aaken
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Namens Stichting Harapan,
Jos van der Heijden
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EEN BLOEMETJE ALS CADEAU
Bent u nog op zoek naar een duurzaam en sfeervol cadeau
voor de feestdagen? Of fleurt u uw huis op met onze
droogbloemen?
Ik, Carolien van Boom Bloom maak graag op maat, voor
elke portemonnee, een prachtig boeket met droogbloemen.
Neem uw eigen vaas mee of
kies er een uit ons atelier.
Naast boeketten verkopen wij
o.a. ook droogbloemwolken
voor de geboorte van een
baby; stoere potten met
droogbloemen en kaars;
kransen en meer.
Bel mij of stuur een bericht op
06-16117362
Mailen kan ook naar carolien@boom-bloom.nl
Of kom vrijblijvend langs op de Kloosterstraat 6 in Wintelre!

Agenda
2021
17 januari
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband
WELONS
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER

Bloemige groet,
Carolien
8 dec

Iedereen die op dit moment corona heeft
of er op een of andere manier mee te
maken:

Heel veel Sterkte!!!!
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PMD-GFT-Restafval

De Gemeente Eersel heeft nog geen nieuwe
afvalkalender bekend gemaakt.
Zodra deze beschikbaar is zorgen wij weer voor een
juiste vermelding in ‘t Blaaike
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OUD PAPIER HIER…
12 december brengen
9 januari ophalen
13 februari brengen
13 maart ophalen
10 april brengen
8 mei ophalen
12 juni brengen
10 juli ophalen
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag 17 december
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