48e jaargang nr. 1, week 1 (5 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 ’t Blaaike bedankt trouwe betalers
 Inschrijfformulier Wenterselse Kwis 2019
 Isabella Donkers schrijft boek
De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt
in week 3 (19 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 10 jan. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 11 jan. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 5 en 6 JANUARI

Namens de parochie willen we iedereen bedanken die er
aan hebben meegewerkt dat alles rondom de feestdagen zo
mooi en netjes was verzorgd en goed is verlopen.

DRIEKONINGEN
Zaterdag 19.00 uur Gezinsviering m.m.v. KIWI
voorganger T. Verschure
Jan v. Gerwen (jgt)
Bert v.d. Bosch (jgt)
Wim v. Loon (mnd)
Deze week is er op donderdagochtend geen H. mis i.v.m.
afwezigheid van de pastoor

MISINTENTIES 12 en 13 JANUARI

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

BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Het lijkt nog ver weg, maar Tonpraoten en carnaval zitten
er weer aan te komen.

Zaterdag 19.00 uur m.m.v. het Gemengd koor
voorganger C. v. Lamoen
Koos en Erik v. Loon
Corrie Swaans - v.d. Vijeijke
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers

Voor het Huppelearke 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
Onze deadline is 14 Januari 2019

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

kokcarnavalskrant@hotmail.com

MEDEDELINGEN
Pastoor T. Verschure is van 7 t/m 11 januari afwezig. We
wensen de pastoor een goede week van bezinning en rust.
Indien nodig neemt Pastoor C. v. Lamoen waar en is te
bereiken op tel.nr. 0497-512235.
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019

Vanaf 1 januari worden de misintenties en de andere
parochieberichten voor de gehele parochie Eersel voortaan
iedere week in de Hint geplaatst. Hier kunt u dus al het
parochienieuws lezen.
Als u wil dat de door u opgegeven misintentie in de Hint
staat moet u zorgen dat deze op tijd ingeleverd wordt in de
brievenbus op het kerkplein.

2

Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Alvast bedankt,
Redactie Huppelearke
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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: Sjaan Dieker T. 2052551
Dagbesteding 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. Nadruk ligt op
handvaardigheid. 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: Elly Leermakers T. 2053823 en 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

HALLO!
In de zomervakantie heb ik een tweede boek geschreven!
Het heet ‘De zonnestralen van Rocinha’ en het is afgelopen
30 november verschenen bij uitgeverij Boekscout!
Ik ben ontzettend trots op het eindresultaat!
Het boek gaat over Camille, een meisje dat woont in
Rocinha, de armste wijk van Rio de Janeiro in Brazilië.
Zij merkt dat vrouwen niks anders doen dan voor het
huishouden zorgen. Als ze erachter komt dat ze later niet
mag studeren omdat dat niet gebruikelijk is, komt ze in
actie. Dit kan zo niet langer. Vrouwen horen gelijk te zijn
aan mannen! Camille laat een protestactie ontstaan die zo’n
succes is dat hij eindigt in een roadtrip dwars door Brazilië.
Stel dat je geïnteresseerd bent, kun je kijken op
www.boekscout.nl/shop
Voor verdere informatie kun je terecht op mijn blog:
www.isabelle.auteursblog.nl
En natuurlijk kun je mij ook bereiken. Dit kan via mijn mail:
ijcdonkers@gmail.com

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

Isabelle Donkers

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760

BEDANKT

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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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St. Kempkeshof bedankt COOP Wintelre voor de
2 memoriespellen die wij hebben ontvangen.
Het eetpunt van St. Kempkeshof bedankt COOP Wintelre
voor het heerlijke toetje dat wij hebben ontvangen voor het
kerstdiner.
Coop Wintelre bedankt.
St. Kempkeshof
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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WINTELRE
Op dinsdag 22 januari houden we een informatiemiddag
onder het thema `Levenseinde`. Hierbij komen allerlei
onderwerpen aan de orde, die te maken hebben met het
ouder worden en de vragen die daarbij gesteld kunnen
worden. Vanuit KBO-Brabant zal een en ander door een
ervaren spreker worden ingeleid.
Verdere informatie voor onze leden volgt in een circulaire
aan huis.
In verband met het nieuwe jaar wordt ook weer de
contributie geïnd voor 2019.
Deze zal in januari worden afgeschreven als men aan KBOWintelre een automatische machtiging heeft verleend.
De andere leden hebben inmiddels een contributienota in
de brievenbus gekregen met een betalingsverzoek.

Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
9.30 uur koersbal
13.45 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

DONDERDAG 10 JANUARI
ALZHEIMER CAFÉ DE KEMPEN

We wensen alle leden weer een gezond en fijn jaar toe en
hopen u op een of meerdere van onze activiteiten te
begroeten.

Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee

Op dinsdag wordt er in de wintermaanden gewandeld.
We lopen hierbij een tocht van ongeveer 12 km., waarbij er
onderweg wordt aangelegd voor een drankje. Iedereen, ook
niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te lopen. Vertrek om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.

Verandering van gedrag bij dementie
Als je dementie hebt, dan verandert geleidelijk je gedrag.
Het kan angst, verwardheid of communicatieproblemen met
zich mee brengen. Maar ook somberheid of gevoelens van
onmacht. Vanavond is Marijke Maas onze deskundige gast.
Met haar bespreken we de mogelijke gedragsveranderingen
en de impact die dat heeft op de persoon met dementie en
zijn/haar omgeving.
U bent van harte welkom.

Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
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Voor meer informatie kunt u mailen naar
info@welzijndekempen.nl of bellen naar 0497-514746
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TONPRATEN 2019

COMPUTERCURSUSSEN

Nieuwe reeks cursussen start weer in januari 2019

Nog enkele weken en dan staan weer de jaarlijkse
Wenterselse tonpratersavonden op het programma.
De grootste ton van "De Kempen" zal binnenkort weer van
stal worden gehaald en plaats bieden aan artiesten van
eigen bodem.
We kunnen met trots verklappen dat dit jaar op het podium
of in de ton zullen verschijnen:
Jelle v d Ven als "Mario de Piccolo"
Mars v d Bruggen als "De Hutse Heks"
"Akkerdeerband" gaat vissen!
Paul, Eric & Frank met "Papier hier!"
Erik v Gestel als "Hendrik Jan de Vurzitter"
De presentatie is in de vertrouwde handen van Karel de
Vooght.
De data van deze Wenterselse kletsavonden zijn vrijdag
15 en zaterdag 16 Februari 2019.
De zaal is open vanaf 19.00u., de avond start om 20.00u.
De voorverkoop is op maandag 4 Februari 2019 van
19.00u. tot 20.00u. in MFA "De Rosdoek".
Kaarten kosten €9,00 per stuk en maximaal 10 kaarten per
persoon. OP = OP!
Dus noteer bovenstaande data, zodat U deze oergezellige
kletsavonden niet hoeft te missen!
K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten

Dorpshuis de Smis organiseert al vele jaren
computercursussen en heeft voor elke leeftijd weer een
aantrekkelijk cursusaanbod in de aanbieding.
Voor diegene die nog geen enkele ervaring hebben met het
werken met een computer wordt er vanaf januari 2019 een
nieuwe cursus aangeboden. Cursus Windows 10 voor
starters. De cursus Windows 10 voor beginners heet nu
Opfriscursus voor Windows 10 en is zeer geschikt voor die
mensen die al vaker met de PC of laptop hebben gewerkt,
maar alles nog een keertje willen opfrissen.
Wij zijn met onze docenten aangesloten bij het
seniorenweb.
Er wordt gewerkt met een beamer, die het beeldscherm van
de docentencomputer op een groot scherm laat zien.
Uiteraard beschikt u over een “eigen” PC, maar u mag (bij
voorkeur) uw eigen laptop meenemen
Dorpshuis de Smis biedt de volgende cursussen aan:
Windows 10 voor starters,
Opfriscursus voor Windows 10
Windows 10 voor gevorderden,
Word en Excel.
Voor de inwoners van de gemeente Eersel wordt in
samenwerking met de bibliotheek de cursus Digisterker
gegeven. In deze cursus leert u omgaan met de websites
van alle overheden.
De cursussen bestaan uit 5 lessen van elk 2 uur en worden
gegeven op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag ’s
middags van 14.00-16.00 uur.
De cursus Digisterker wordt gegeven op dinsdagochtend en
bestaat uit 4 lessen.
Voor meer informatie en informatie

computercursus@dorpshuisdesmis.nl.
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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WIJ ZIJN BLIJ

HEEL ERG BLIJ

DRIES

Stichting Kempkeshof is uitgekozen voor de lokale
statiegeldactie!
Het komende kwartaal van 01.01.2019 tot 31.03.2019
kunnen alle klanten van COOP Wintelre Tholen hun
statiegeld schenken aan
ST. KEMPKESHOF-DAGACTIVITEITEN.
Wij hopen dat het een groot succes wordt.
St. Kempkeshof wenst iedereen een bijzonder,
gelukkig en gezond 2019 toe.

KUNSTENAARS VAN WINTELRE
In 2019 is het vijf jaar geleden dat KKW (kunst kijken
Wintelre) georganiseerd werd vandaar dit oproepje:
Heb je interesse om in 2019 (eerste helft juli) mee te
doen aan KKW meld je aan op
guusriek@hotmail.com
Bij voldoende aanmeldingen willen we in januari de
definitieve datum vast leggen, dus graag voor 10 januari
aanmelden.
Riek en Guus Wouters

DRIEKONINGEN

‘Dries lag in het akkerveld’
is een buurtvereniging
die, het is misschien al rondverteld,
met een weinig eigen geld
samen met ouderen uit eten ging.
En in een ruimte hard en vol
galmde echo’s in het rond
geluiden sloegen wild op de hol
maakte een iemand horendol
die zijn eigen stem belangrijk vond.
Doch in een gemoedelijke sfeer
raakte ieder aan de praat
over koetjes, kalfjes en het weer
och, da doen ouderen wel meer
de hele avond tot soms laat.
Maar ‘Vorm’ van het Akkerveld
noteer me maar voor ’t volgend keer
al wordt mijn ondergang voorspeld
zolang ik niet ben uitgeteld
zien we elkaar dan weer.

Op zaterdag 5 januari vieren we het feest van
Driekoningen. Tijdens de viering van 19.00 uur vertellen
kinderen over de wijzen uit het oosten. Het kinderkoortje
zingt toepasselijke liedjes.
Kom allemaal meezingen, meebidden, kijken en luisteren.

Doe ze op het akkerveldje maar de groeten,
en zeg dat ik Dries zelf ook wel eens wil ontmoeten.

Werkgroep Kindergezinsdiensten

Een tevreden veldbewoner
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Aan de hand van een kaartspel gaan we met elkaar in
gesprek over verschillende godsbeelden.

ALLE COLLECTANTEN VAN
REUMANEDERLAND
(VOORHEEN REUMAFONDS)
Zoals jullie hebben vernomen gaan we dit jaar beginnen
met de Goede Doelen week en zal de collecte zoals we
gewend waren komen te vervallen.
Op 16 januari komt er daarom een bijeenkomst voor alle
collectanten van ReumaNederland uit Wintelre om jullie
voor al die jaren te bedanken.
Ook zullen er jubilarissen worden gehuldigd en zal
Regiocoördinator Nancy van Verseveld aanwezig zijn.
Laat je even weten als je niet aanwezig kunt zijn?
Coördinator Jeanne Roosen-Bartels
Tel: 0402052096
E-mail: rwmmroosen@hetnet.nl

Gespreksavond 3: 30 mei 2019.
Paus Franciscus verrast ons met menige uitspraak.
De paus brengt in zijn nieuwe encycliek “Laudate Si” de
noodzaak naar voren om zorg te dragen voor onze wereld.
Hij schrijft hierin over de vervuiling van het milieu,
de klimaatcrisis, de zorgen over voldoende schoon water,
de teloorgang van de biodiversiteit en de ontbossing.
Hij legt een relatie met de sociaal-economische ongelijkheid
in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven.
Tegenover onverschilligheid plaatst de paus een
globalisering van de barmhartigheid en de solidariteit.
Op deze derde avond zullen we meer kennisnemen van het
standpunt van de paus en hierover met elkaar in gesprek
gaan.
Pastooor Van Lamoen leidt deze avonden en nodigt u allen
van harte uit. De avonden beginnen om 20.00 uur en
eindigen om 22.00 uur.
Ze vinden plaats in het parochiecentrum in Wintelre.

GESPREKSAVONDEN AANMELDEN
vóór maandag 7 januari

(vervolg van artikel vorig Blaaike)

Gespreksavond 1: 28 maart 2019 (zie vorig Blaaike)
Gespreksavond 2: 25 april 2019.
Voor de een is God, iets wat ons overstijgt, voor de ander is
God als een vader of moeder, en voor weer een ander de
oerkracht of liefde. Geloven is ook “niet weten” en aan
twijfel verbonden. Iedereen zal op een eigen manier
geloven en een beeld hebben van God.
Hoe werkt dit godsbeeld door in de manier waarop wij
leven?
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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In verband met de voorbereidingen willen we graag
weten met hoevelen we zijn, daarom een vriendelijk
verzoek om je aan te melden vóór maandag 7 januari
2019 bij onderstaande personen.
Namens de contactgroep
Rond de toren van Wintelre.
Riny Reniers / Sjef Hems.

’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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Hoi!

‘T BLAAIKE BEDANKT TROUWE BETALERS

Vanaf januari ga ik in Wintelre (Willibrordusstraat 45)
starten met mijn eigen praktijk ‘Fit & Fine’. Je kunt hier o.a.
terecht voor een sportmassage, dieetadvies en lifestyle
coaching.

Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2019
toe.
Op 12 oktober 2018 werd bij ruim 650 gezinnen in Wintelre
de jaarlijkse bijdrage van hun bankrekening afgeschreven.
De overige 180 gezinnen kregen de afgelopen maanden
bezoek aan huis van een van de medewerkers van
“t Blaaike.
Vooral op Koemeer (Koemeersdijk, Koemeerskuil,
Koemeershoeve en Groot Koemeer) ging op 28 december
de deurbel in alle vroegte en werd door de nieuwe
bewoners spontaan een machtigingsformulier ingevuld voor
het automatisch afschrijven van een jaarlijkse bijdrage van
€ 6,-. Dankjewel nieuwe Koemeer-bewoners voor alle
positieve reacties. Natuurlijk ook hartelijk dank aan alle
inwoners van Wintelre die op hun eigen manier ’t Blaaike
hebben ondersteund in 2018.

Een sportmassage kan je spieren helpen herstellen van een
inspanning of juist voorbereiden op een zware training of
wedstrijd.
Een sportmassage is echter niet alleen bedoeld voor
sporters. Het is ook aan te raden bij bijvoorbeeld een stijve
nek of rug of ter preventie van blessures.
Denk bij dieetadvies niet alleen aan afvallen. De juiste
voeding kan juist heel veel betekenen bij bijvoorbeeld een
slechte huid, vermoeidheid, stress, maag- en darmklachten,
allergieën en intoleranties.
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je vragen?
Je kunt altijd eerst contact opnemen via
fit.fine@outlook.com of 0621878545 (bij voorkeur per
email).
Op www.fitandfine.nl vind je meer informatie en kun je
(online) een afspraak inplannen.
Hopelijk kan ik je ergens bij helpen,
ik zie je graag in mijn praktijk!

’t Blaaike machtigen is natuurlijk ontzettend gemakkelijk
voor u en onze medewerkers. U vergeet daardoor nooit te
betalen. U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds
regelen van terugkerende betalingen. U hoeft niet naar de
voordeur als een medewerker langs komt en u bespaart
onze medewerkers, die al iedere 14 dagen geheel
belangeloos ’t Blaaike voor u maken, veel tijd.
Vanaf deze plaats een vriendelijk verzoek aan iedereen die
zijn of haar bijdrage over 2018 nog niet heeft overgemaakt
om dit alsnog te doen op bankrekeningnummer
NL76RABO 0158102770.
Of u kunt uw ingevulde machtigingsformulier kwijt in de
brievenbus op Het Aangelag 26. Mochten er toch nog
vragen zijn bel gerust Cor Tholen 06-34921198.

Groetjes, Silke

Medewerkers ’t Blaaike.
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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KERSTWANDELING TREKT 340
WANDELAARS NAAR SPORTPARK
“DE MEREN”
Al vele tientallen jaren organiseert voetbalvereniging DEES
op tweede Kerstdag een kerstwandeling.
Deze traditionele kerstwandeling van DEES komt tot stand
dankzij diverse verenigingen zoals o.a. korfbalvereniging
Winty en Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.
Maar mede Door Eendracht en Samenspel van vele
anderen vrijwilligers komt het succes van deze wandeling
tot stand. De Kerstman mag niet ontbreken, de bouwkeet
moet op zijn plaats staan en een tractor moet daarvoor
beschikbaar zijn.
Ook heel veel mensenwerk om iedereen van een hapje en
een drankje te voorzien tijdens de kerstwandeling.
Daarom vanaf deze plaats allemaal bedankt voor uw
deelname maar vooral ook dank aan iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en de
nazorg van deze succesvolle kerstwandeling.
Voetbalvereniging DEES

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
25
26
26
25

januari
april
juli
oktober

22
31
30
29

februari
mei
augustus
november

29
28
27
20

maart
juni
september
december

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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NIEUWSBRIEF#112
In de eerste nieuwsbrief van
het nieuwe jaar wenst Dorpsraad Wintelre alle inwoners van
Wintelre

Een voorspoedig en gezond 2019
in een Leefbaar Wintelre.

Ook dit jaar houden wij er weer graag de vaart in, voor en
samen met alle inwoners van Wintelre. Dank voor uw steun
voor onze activiteiten in 2018.

Vooraankondiging bijeenkomst vliegveld

Achter de schermen is de sub-werkgroep vliegveld van
Dorpsraad Wintelre volop in beweging. Zij willen de
inwoners van Wintelre dan ook op de hoogte houden van
recente en toekomstige ontwikkelingen wat betreft het
vliegveld.
 Remmen op de wielen van landende vliegtuigen in
de late avond
In de regel zullen vliegtuigen die hier in de late avond
landen en die dag niet meer vertrekken, gaan remmen
op de wielen en niet meer, zoals normaal gebruikelijk,
met veel lawaai op de motoren. Dit idee is afkomstig van
de Dorpsraad Wintelre zal overlast door geluid van
vliegtuigmotoren in de late avond moeten gaan
verminderen.
 Baanvegen is helaas weer terug verplaatst naar de
nachtperiode
Nadat op aandringen van Wintelre in 2015 het dagelijkse
vegen van de start-/landingsbaan door Defensie was
verplaatst van de nachtperiode (vóór 7 u. ’s ochtends)
naar de minder storende dagperiode (ná 7 u. ’s
ochtends), is dit per 1 november weer terug verplaatst
naar de nachtperiode en wel vanaf 6 uur in de ochtend.
Als reden hiervoor is opgegeven dat het baanvegen in de
’t Blaaike nr. 1 5 jan. 2019
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dagperiode qua veiligheid steeds meer conflicteerde met
het steeds toenemende vliegverkeer. Verder wordt nu
niet meer, zoals voorheen, eerst gecontroleerd of vegen
überhaupt wel nodig is, maar wordt de baan in principe
standaard 3 x in de week geveegd en wel op maandag,
woensdag en vrijdag. Dit betekent dus op die dagen
weer vroeger in de ochtend (hoog-tonig) geluid vanaf
het vliegveld.
Nieuwe (doorgaande) vliegroute militaire
helikopters
Om de overlast bij enkele ‘hotspots’ van
overlastmeldingen, waaronder ook Riethoven en Walik,
te verminderen, gaan de militaire helikopters vanaf nu
bij hun verplaatsingen tussen Gilze-Rijen en hun
laagvlieggebieden in de Peel en bij Budel gebruikmaken
van dezelfde routes als het recreatieve vliegverkeer
(zoals de kleine vliegtuigjes van de Eindhovense
AeroClub) van en naar het vliegveld Eindhoven. Dit
betekent dat ook die helikopterroutes dus voortaan ‘via’
het vliegveld gaan lopen, waardoor Wintelre (en dan met
name het noordoostelijk deel) hiervan naar verwachting
extra overlast zal ervaren. Aangezien dit bovenop de al
bestaande opstapeling van vliegveldoverlast komt, heeft
de Dorpsraad hierover een aantal kritische vragen
gesteld aan Defensie en gevraagd om een nader overleg.

Verder is de Dorpsraad momenteel nauw betrokken bij het
overleg en de discussie over mogelijke toekomstige
ontwikkelingen van Eindhoven Airport. LeoJan Velthoven
heeft hiervoor namens Wintelre zitting in de zogenaamde
Challenge Group Proefcasus Eindhoven Airport o.l.v. Pieter
van Geel. Cees Beemer, die namens de overige dorpen van
de gemeente Eersel ook in de Challenge Group zit, en
LeoJan hebben in samenspraak met de gemeente Eersel
een klankbordgroep opgericht waarin elk dorp van onze
gemeente een vertegenwoordiger heeft. Dit om zo de
inwoners van de kernen van Eersel zoveel mogelijk te
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betrekken bij de informatie en de besluitvorming m.b.t. de
ontwikkelingen van Eindhoven Airport. Daarom zal de
klankbordgroep op een nader te bepalen datum in januari
een informatiebijeenkomst organiseren voor de
inwoners van de gemeente Eersel. Wij vragen jullie om
daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn en, net zoals tijdens
de gedenkwaardige en zeer goed bezochte bijeenkomst in
september 2015 in de Rosdoek, massaal aanwezig te zijn
om nogmaals duidelijk te maken dat meer overlast voor
onze Kempendorpen en zeker ook voor Wintelre, op geen
enkele wijze acceptabel is. Verder staan wij uiteraard altijd
open voor vragen, opmerkingen en suggesties.
De subwerkgroep wenst jullie in 2019 een gezonde lucht en
weinig (vliegveld)lawaai. LeoJan Velthoven, Henk Bartels,
Kees Dankers

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre 2019.

Op de volgende data zullen onze reguliere maandelijkse
vergadering gehouden worden, telkens om 20.00uur in de
Rosdoek. U bent als toehoorder van harte welkom tijdens
deze bijeenkomsten.
Maandag
21 januari
Dinsdag
19 februari
Woensdag 20 maart
Donderdag 18 april
Maandag
20 mei
Dinsdag
18 juni
Donderdag 22 augustus
Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Agenda
JANURARI
20
25
26
30

Vlooienmarkt
Brabaretavond m.m.v. Björn v.d. Doelen
D’n Babbel
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

7 en 8 december

Presentatieviering vormelingen
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Eerste Communie
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

FEBRUARI
2
3, 9, 10
15 – 16
23
27

5 april
6, 12 en 13 april
19 mei
14-15 en 16 juni
22 juni
25 t/m 28 juni
19, 20 en 21 juli
25 augustus
17 november

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)

AFVALKALENDER
8 jan.

PMD- GFT- en Restafval

22 jan.

PMD- GFT-afval

MAART
2 t/m 5
17
23
27
29

Carnaval
Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering
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5 febr.

PMD- GFT- en Restafval
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OUD PAPIER HIER…
12 januari
9 Februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli

Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
10 augustus
Papier brengen
14 september
Papier ophalen
12 oktober
Papier brengen
9 november
Papier ophalen
14 december
Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Maandag
21 januari
Dinsdag
19 februari
Woensdag 20 maart
Donderdag 18 april
Maandag
20 mei
Dinsdag
18 juni
Donderdag 22 augustus
Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december
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