48e jaargang nr. 6, week 11 (16 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
 Landelijke opschoondag
 Water actueel
 Toneelvereniging de Vriendenkring speelt
De volgende uitgave (nr. 7) verschijnt
in week 13 (30 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 21 maart voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 22 maart voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Maandag, dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES 16 en 17 maart

Vrijdag 19.00 uur Plechtige eucharistieviering m.m.v. het
koor Florence uit Knegsel.
In deze plechtige eucharistieviering zal onze Bisschop
G. de Korte uit Den Bosch 16 jongeren uit onze parochie het
H. Vormselviering zal toedienen.

2E WEEKEND VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Presentatie eerstecommunicanten
Zaterdag 19.00 uur kindergezinsviering
m.m.v. KIWI, voorganger T. Verschure

Harry Kuijlaars, opa v. Lobke

Harrie Das (mnd)
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen
fam. v. Hest)
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Maria v.d. Broek - Coolen (jgt)
Jan, Cato en Piet v.d. Ven

MEDEDELINGEN:
*We nodigen u allen uit om aanwezig te zijn bij de
presentatieviering van de eerstecommunicanten op
zaterdag 16 maart.
Iedereen is ook heel welkom bij de plechtige Vormselviering
op vrijdag 29 maart waarbij onze Bisschop G. de Korte de
jongeren zal vormen. We wensen iedereen een hele mooie
viering.
Alle jongens en meisjes gefeliciteerd. Ook de werkgroep die
de voorbereidingen heeft gedaan gefeliciteerd en bedankt
voor alle tijd die jullie daarvoor hebben vrijgemaakt.
*Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

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

MISINTENTIES 23 en 24 MAART
3E WEEKEND VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

VOGELHUISJES

Zaterdag 19.00 uur
m.m.v. Gemengd koor voorganger T. Verschure

Welke foto’s zitten er dit jaar in de vogelhuisjes?
Je kunt dat zien op zaterdag 16 maart om 19.00uur tijdens
de presentatieviering van de 16 communicanten uit
Wintelre.
De foto’s van de communicanten uit Vessem hangen in
Vessem in de kerk.
Iedereen is van harte welkom tijdens deze viering.

Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Overleden familie Bartholomeus - Snelders
Harrie v.d. Heijden
Hannes en Anna v. Asten en kinderen
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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

OPEN HUIS BUIKHEIDEHUYS
Afgelopen januari zijn wij begonnen met het
verbouwen van het kamphuis. Bij een nieuwe
uitstraling hoort een nieuwe naam!
Mocht iemand het leuk vinden om te komen
kijken, dan ben je bij deze van Harte Welkom!

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
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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WANDELEN OVER WATER
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse Vastenactiepelgrimstocht. Voor de negende keer staat de 3-daagse
pelgrimage op het programma: op 11, 12 en 13 april 2019
gaan we wandelen rondom Weesp. We pelgrimeren ter
bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld
bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie.
De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOVgroep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en
Muiderberg in samenwerking met Vastenactie.
‘Water verandert alles' is het thema van Vastenactie
2019. Water is de belangrijkste bron van leven. In 2019 zet
Vastenactie vijf waterprojecten in de schijnwerpers, te
weten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en
Congo.
Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en
Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de
omgeving van Weesp.
We lopen met een groep van onze parochie met deze
wandeling mee. Je bent van harte welkom om met ons mee
te lopen, ook als je één of twee dagen wilt aansluiten
We hebben als groep een actiepagina aangemaakt bij de
Vastenactie onder de naam “Samen Willibrordus”; hierop
kunnen de sponsorgelden worden overgemaakt.
Het is een sponsortocht. Als je meeloopt hopen we dat je
één of meer sponsors zoekt of zelf een bijdrage stort via
onze account.
Ook als je niet meeloopt word je uitgenodigd onze
wandelaars te sponsoren.
Ga naar
www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht2019,
dan naar: Steun een persoonlijke actie, klik aan: Samen
Willibrordus en ga naar doneren.
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Aanmelding en kosten
Je kunt jezelf opgeven via internet bij:
www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht2019
De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Je hebt de
mogelijkheid om te overnachten in de buurt en om gebruik
te maken van de lunchpakketten en het avondeten. De
organisatie heeft twee arrangementen samengesteld. Als je
andere wensen hebt, kunt je contact opnemen.
Je kunt je via het formulier op de website aanmelden en als
je een van de twee standaardarrangementen hebt gekozen,
kunt je deze meteen betalen via de webshop. Let op:
wanneer je via de webshop betaalt, vergeet dan niet het
formulier ook in te vullen.
Je kunt je ook opgeven via onze groep bij:
Arnold Becx, Het Groen 50 5511 AE Knegsel, telefoon 040
2051564 of 0621652935, emailadres:
arnoldbecx@icloud.com of bij Toon van de Ven, Stevert 5
Steensel, telefoon 0497516614, emailadres
toonvandeven@telfortglasvezel.nl.
Als je jezelf opgeeft via de website stellen we op prijs dat je
ons ook even informeert zodat we weten wie er in onze
groep meelopen.
MOV-groepen van Samen Willibrordus.

VERLOREN
In de week van 18 februari ben ik mijn fietstas kwijtgeraakt
op de Koemeersdijk ter hoogte van het paadje naar de
Mostheuvel. Heeft iemand deze fietstas gevonden? Kleur
zwart met als inhoud een wollen pet met oorwarmers,
handschoenen, wanten en een haaks-inbussleuteltje.
Hebt u deze tas of de inhoud gevonden, dan graag contact
opnemen met Frans Huijbregts tel: 040-2051262
Alvast bedankt!!!!!
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WATER VERANDERT HET LEVEN!
Dat is het aandachtsveld van De Vastenactie 2019. Deze
vindt plaats in de weken tussen carnaval en Pasen, en
binnen onze parochie en gemeente heel concreet tijdens de
Goede Doelen Week. Tijdens de campagne worden fondsen
geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden
te steunen. In deze periode zetten in heel Nederland alle
parochiële MOV-groepen – dus ook die van onze Samen
Willibrordusparochie - zich in voor dit goede doel.
“Water” is dus dit jaar het centrale thema. Even je handen
wassen, ’n glas water pakken of ’n flesje, de wc doortrekken
of koffie of theezetten: we staan er in Nederland nauwelijks
bij stil wat ’n luxe het is dat we kranen in huis hebben waar
altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld
is water kilometers ver weg en vaak ook onveilig. Meestal
moet het door kinderen en vrouwen worden aangehaald
met simpele, soms al lekkende jerrycans. Paus Franciscus
noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek
Laudato Si’ “’n wezenlijk, fundamenteel en universeel recht
van de mens, omdat dit het overleven van mensen bepaalt
en daarom ’n voorwaarde voor het uitoefenen van de
andere rechten van de mens is”.

met 18 april aanstaande. Posters en flyers zullen in onze
kerkgebouwen u er nog eens aan herinneren mee te doen.
Zo mag deze Vastentijd dus ’n tijd zijn van bezinning én
uitdaging!

CONCERT VELDHOVENS MANNENKOOR
I.S.M. ZÙRG DÈ GE D'R BÈ BAND
Op zondag 24 maart kun je in MFA de Rosdoek een
bijzonder optreden meemaken. Het Veldhovens Mannenkoor
zal het podium betreden samen met de eigen
Wenterselse Zùrg dè ge d'r bè Band. Zowel het Veldhovens
Mannenkoor als de Zùrg dè ge d'r Band zullen een
gevarieerd en vooral ook verassend programma ten gehore
brengen. Een muzikale kruisbestuiving van 2 verschillende
muzikale werelden.

Het concert start om 14.30 uur.
De toegang is gratis

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Hoe kunt u helpen?
De kosten voor ’n waterfilter bedragen 15 euro per persoon.
Voor 35 euro kan ’n gezin ’n watervoorziening krijgen.
Voor 90 euro kan ’n gemeenschap ’n training krijgen voor
onderhoud van ’n watervoorziening.
Voor 150 euro kan er ’n urinoir geplaatst worden…

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com

Omdat we geloven, dat ieder mens waardevol is en omdat
we vinden dat we best iets – ieder uiteraard naar eigen
draagkracht – van onze rijkdom kunnen delen wordt u
beleefd verzocht mee te doen.
Dat kan door in te tekenen op het formulier, dat u wordt
aangereikt tijdens de Goede Doelen Week van 14 tot en
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG

WINTELRESE FILMERS PRESENTEREN:

23 Maart is de landelijke opschoondag, natuurlijk doet
Wintelre weer mee.
Als je interesse hebt om mee te doen, wij schonen op van
9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.
De gemeente verzorgt de benodigde materialen.
Meld je dan aan (voor 18 maart) bij

Bruisend Wintelre 2017-2018

Joke Hoeks.
Tel: 040-2051760 / 0623876302

Datum:

22 maart 2019

Plaats:

De Rosdoek

Tijd:

18.00 uur - 20.15 uur
(2 keer dezelfde voorstelling)

Toegang: natuurlijk gratis
Maar je komt niet voor niets

LEDEN VAN DE VvW
Maandag 18 maart: Workshop memobord maken met
Wilma van Son.
MFA de Rosdoek, aanvang 19.30 uur.
O.l.v. Wilma van Son gaan we een memobord maken.
Wilma zorgt voor alle materialen.
Kosten € 20.- deze op de avond zelf met Wilma afrekenen.
Maandag 1 april: Modeshow bij Stappaerts in Hapert.
Stappaerts Hapert, aanvang 19.30 uur.
We gaan bij de firma Stappaerts uit Hapert de
voorjaarscollectie bekijken.
Onze eigen leden zullen de voorjaarscollectie showen en de
andere leden mogen kijken onder het genot van een hapje
en een drankje.
Er mogen ook introducees mee naar Hapert. Wel even
aanmelden als je iemand mee wil nemen want vol =vol.

Voorproefje kunt u zien op:
www.wintelre.info
Er staan vooral veel mensen op de film, want Wintelre is
een dorp van mensen, die samen buurten, samen feesten
en samen vieren. Het is bij ons in het dorp altijd fist
Zo lijkt het wel als je deze film bekijkt. Maar kniezen en
zeuren moet je maar in een ander dorp of stad gaan doen.
Mocht je in de film dingen zien, die je liever niet wilt zien,
dan hebben we graag dat je dat even aangeeft na afloop
aan de organisatie, de avondwandelvierdaagse, via de mail
j-vandesande@chello.nl
Dan kunnen we de film verbeteren en beelden eruit halen.
We hopen jullie te ontmoeten in de Rosdoek.
Avondwandelvierdaagse Wintelre

Het bestuur.

Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com
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DE VRIENDENKRING SPEELT EEN
HILARISCHE KLUCHT

GARAGESALE WINTELRE

Na drie succesvolle uitvoeringen van ‘De IJsprinses’ is
toneelvereniging de Vriendenkring druk bezig met de
voorbereiding van de klucht:

‘Diagnose: Niet meer te redden’.
Wie een avondje wil lachen moet zeker naar deze
voorstelling komen kijken!
Het speelt zich niet af in een huiskamer of café. Deze keer
wordt je meegenomen naar een niet al te florissant
ziekenhuis, waar de charmante dokter Hunk de scepter
zwaait.
Het stuk wordt geregisseerd door Henk van de Ven en de
spelers zijn:
Jo Aarts, Mars van der Bruggen, Sanne van Gerwen,
Karin van Genugten, Riet van Hall,
Elsbeth Harting, Maria Klessens,
Peter Stafleu, Jan van de Ven en Jelle van de Ven.
Diny van den Bosch is souffleur.
Diagnose: niet meer te redden is 6, 12 en 13 april te zien in
MFA de Rosdoek om 20 uur. Kaarten kosten € 8,- en zijn te
verkrijgen via vriendenkringwintelre@gmail.com of
040 205 3711. Voor meer informatie kun je ook op onze
vernieuwde site kijken; www.de-vriendenkring.nl .
Let op! De leden van Rabobank Eindhoven/Veldhoven
krijgen korting via de site van de Rabobank;
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/eindhovenveldhoven/uw-lidmaatschap/
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Op zondag 15 september 2019 van
09.00 - 13.00 uur is het weer zover.
Buurtverenigingen Kat & Hondstraat,
Heiligenhoek en Bluumkesbuurt
organiseren in hun straten voor de 3e keer een garagesale
in Wintelre.
Ben je woonachtig buiten deze buurtschappen, ben je
natuurlijk vrij om je spullen te verkopen bij een kennis in
deze buurtschappen.
Opgeven kan door een e-mail te sturen aan:
GaragesaleWintelre@gmail.com
(graag o.v.v. naam, straat, telefoonnummer en emailadres).
De opgegeven adressen worden verzocht om 3 ballonnen
ter herkenning in de voortuin te hangen en worden
gekenmerkt op de plattegrond die op alle invalswegen van
Wintelre beschikbaar is.
Wij hopen op veel aanmeldingen!
Kat & Hondstraat – Heiligenhoek - Bluumkesbuurt

VORMSELVIERING WINTELRE
Na maanden van voorbereidingen, bijeenkomsten, een
leuke kerkrondleiding en een uitstapje naar de Sint Jan in
Den Bosch is het op vrijdag 29 maart dan zover.
Om 19.00 uur zal in de St. Willibrorduskerk te Wintelre de
vormselviering plaatsvinden met zestien jongens en meiden
uit Wintelre.
De liedjes zullen gezongen worden door het koor Florence
uit Knegsel.
Mgr. G. de Korte is de Vormheer en gaat samen met
pastoor Verschure deze viering verzorgen.
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WINTELRE

Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!

In 2018 is er een nieuwe film gemaakt over Wintelre,
waarin het verenigingsleven centraal staat. Ook activiteiten
van KBO-Wintelre uit dat jaar zijn op de film gezet.
Onder de titel “Bruisend Wintelre” is de rolprent te zien op
vrijdag 22 maart a.s. om 18.00 uur en om 20.15 uur in de
MFA De Rosdoek. Ook onze leden worden hierbij van harte
uitgenodigd.
Vanaf dinsdag 26 maart wordt er weer gefietst Omdat
het de eerste keer is na de winterpauze houden we dan een
gebruikelijke fietstocht. Onderweg wordt er gewoontegetrouw aangelegd voor een drankje, iedereen, ook nietleden, wordt uitgenodigd om mee te rijden. Vertrek om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
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.
KBO, afdeling Duizel organiseert op vrijdag 21 juni een
dagtocht naar Thorn (L) en het rosarium Luc van Esser in
Kinrooi (B). Vertrek om 8.15 uur vanaf de kerk in Duizel. De
kosten voor deze busreis zijn € 67,00 per persoon. Hierbij is
inbegrepen koffie met gebak, bezoek rosarium, lunch,
rondrit in Thorn en een uitgebreid diner.
Aanmelden en voor verdere informatie kan men terecht bij
Frans Mollen, v Tuijlhof 2.
Tel. 0497-516291 of per mail: kboduizel@gmail.com
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Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.30 uur volksdansen
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

MUZIKALE MIDDAG
HOEVE DE NACHTEGAAL
Nog geen plannen voor zondagmiddag 17 maart? Kom dan
gezellig naar Hoeve de Nachtegaal voor een middag
livemuziek! Vanaf 13.30u zullen Hanneke Lunenburg, Mieke
Klessens en Sylke van Hest een gevarieerd aanbod aan
liedjes ten gehore brengen, dus voor ieder wat wils.
De entree bedraagt 5 euro per persoon voor volwassenen
en kinderen vanaf 12 jaar. Voor kinderen onder de 12 jaar
is de bijdrage vrijwillig. Er worden gedurende de middag
wat lekkere hapjes geserveerd, de overige consumpties zijn
voor eigen rekening. Met uw komst steunt u ook nog een
goed doel, want de gehele opbrengst van de entree komt
ten goede aan het team van handbikers van Libra
Revalidatie&Audiologie, locatie Blixembosch in Eindhoven.
Onder hen ook Sylke van Hest; samen met dit team gaat zij
in juni met de handbike een beklimming van 20 km maken
in Oostenrijk, puur op armkracht!
Om een inschatting te maken van de opkomst, vragen we u
om even een email te sturen naar
info@hoevedenachtegaal.nl met het aantal personen
waarmee u komt.
We zien u graag op zondag 17 maart, om er samen een
mooie middag van te maken!
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TROTS OP KLEPBROEKENBULT!!!

UITSLAG TREKKING STEUNBONNEN 2019

Wat was het weer een prachtig dorpsfeest! Wij kijken vol
trots terug op een gedenkwaardige Carnaval 2019!
We hebben met zijn allen genoten van een prachtige
optocht met deelname van alle buurtschappen, een intense
ochtend schoolcarnaval en een mooie en ook zeer grappige
kinderoptocht met opnieuw een gigantisch aantal
deelnemers, twee gezellige kindermiddagen met genietende
kinderen en hun ouders, een sfeervolle 55+middag met
meer dan 125 deelnemers en natuurlijk van 6 prachtige
groepen dansmarietjes met prachtige creaties.
Het Huifnarrenpaleis zat vier dagen vol enthousiaste
carnavalsvierders! Aan de vrolijke mensen en de stralende
gezichten was het plezier af te lezen.
Carnaval in Klepbroekenbult leeft, dat is duidelijk!
Wij willen iedereen die op welke manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan Carnaval 2019 enorm
bedanken!!! Zonder iemand te willen vergeten is een
speciaal woord van dank voor alle wagenbouwers, bestuur
en beheerders/medewerkers van De Rosdoek, De
Babbelaarsjes, de JOC, het KOK, DJ Jelle en natuurlijk alle
enthousiaste carnavalsvierders zeker op zijn plaats!
Wij kijken nu alweer uit naar Carnaval 2020!
Prins D’n Busser, Adjudant Huib en CV De Huifnarren
De prijzen van onze jaarlijkse loterij zijn gevallen op
de lotnummers:
758 – 2252 – 1261 – 1563 – 2311 – 1404 – 2006 –
1842 – 1816 – 1498 – 1694 – 2760 – 1831 – 1574
De prijzen zijn af te halen in De Rosdoek. (0402051444)
Hartelijk dank voor uw deelname!
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008435 - 010561 - 011218 - 011376
Indien je een van deze nummer hebt, kun jij je melden bij:
Ben van den Berk 06-51598958

UITSLAG VAN DE GEWELDIGE OPTOCHT
2019.
WAGENS
1 Drieslagintakkerveldje
Wentersel gaat los in het kabouterbos
2 Vreemdelingenhoek
Carnaval geeft ons energie
3 Mostheuvel
Super buurtsuper
4 Bijsterveld
Wij hoeve nie te winnen, de prijs is binnen
5 Kekkenkreiltsemerendijk
Wij hebben ballen

531
508
500
467
456

LOOPGROEPEN
1 Kat en Hondstraat
Bij Welons lekt het (n)ergens op
526
2 de Hut
Als wilde zwijnen in de Hut verschijnen
498
3 Heiligenhoek
Meej carnaval vegen wij ok ouw straatje schon 459
4 Bluumesbuurt
Ons idee is afgezaagd
437
Publieksprijs
1 Drieslagintakkerveldje
Wentersel gaat los in het kabouterbos
Individuele
1 Hein van den Bosch
Een weekendje Wenen
’t Blaaike nr.6

16 mrt 2019

18

UITSLAG KINDEROPTOCHT

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
29
26
26
25

maart
april
juli
oktober

31 mei
30 augustus
29 november

28 juni
27 september
20 december

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
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NIEUWSBRIEF#115

WATERBEHEER VAN DE TOEKOMST

OPROEP!

Waterschap De Dommel is er om te zorgen dat onze
inwoners en bedrijven ‘droge voeten’ houden. Het
waterschap voert tal van maatregelen uit om
wateroverlast binnen de bebouwde kom te
voorkomen. Aan de ene kant weten we waar nu al
wateroverlast kan optreden maar we maken ook
steeds meer gebruik van computermodellen om
wateroverlast te voorspellen. Door de
klimaatveranderingen neemt de kans op meer
extreme buien toe en daar moeten we ons op
voorbereiden.
Tijdelijk parkeren van water en waterkeringen
Een van de oplossingen is het inrichten van gebieden waar
het waterschap het teveel aan water tijdelijk kan ‘parkeren’.
Dit noemen we waterbergingsgebieden. Een waterberging
zorgt bij langere tijd van veel regen voor minder
wateroverlast. In 1995 stond het Bossche Broek vol water,
de A2 liep onder en het scheelde niet veel of ook Den Bosch
was ondergelopen. Het Bossche Broek is naast natuurgebied
ook een waterbergingsgebied. Een andere aanpassing tegen
het hoge water is het aanleggen van waterkeringen om
laaggelegen gebieden binnen de bebouwde kom te
beschermen tegen hoog water.
Natuurlijke oplossingen
Beken stromen door de laaggelegen gebieden in de
Dommelvallei. Door in deze gebieden de beken weer te
laten meanderen, breder te maken en de oevers af te
vlakken, zorgen we voor meer ruimte voor water én
herstellen we de unieke natuur en landschap in de
Dommelvallei.
Groen schoolplein
De Dommel steunt het initiatief ‘groene schoolpleinen van
de toekomst’. Groene schoolpleinen zijn gezond,
aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, en
maken de leefomgeving klimaatbestendiger.

Lange tijd heeft de Vrijwilligerspool van het
Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VsW) alle aanvragen die er
waren in het verleden redelijk goed weten in te invullen.
Echter de laatste tijd komen er steeds meer aanvragen.
De functie van de Vrijwilligerspool: Het ondersteunen van
inwoners met een beperkt sociaal netwerk en/of het
ontlasten van mantelzorgers, kunnen we nauwelijks meer
aan.
Vandaar dat we de vraag aan Wintelre willen voorleggen of
er nog mensen zijn die tijd en zin hebben om zich voor
anderen in te zetten. Op dit moment zoeken we vooral
mensen die mantelzorgers kunnen ontlasten. Vaak gaat het
om een dagdeel per week. Echter, als er zich meerdere
personen melden kan het ook gaan om een dagdeel per 2 of
3 weken.
We hopen dat meerdere kandidaat vrijwilligers zich
geroepen voelen om op deze oproep te reageren!!
Informatie opvragen en/of aanmelden kan bij Jan Kruit
Telefoon 2052132.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



20 maart om 20.00 uur is onze volgende reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.
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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We hopen dat in 2020 minstens een kwart van alle
schoolpleinen in Noord- Brabant een groene oase is om in
te spelen, van de natuur te genieten en bijdraagt aan het
vasthouden van water in natte periodes.
We mogen weer stemmen!
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het
algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn
tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale
Staten. Er spelen verschillende belangen op gebied van
bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er
valt wat te kiezen, u stemt toch ook? Stemhulp
dommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te
maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen
vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen

OUD PAPIER HIER…
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

’t Blaaike nr.6

16 mrt 2019

23

Agenda
MAART
16
17
22
23
27
29

Kaartavond Gilde bij "den Babbel"
Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Film “Bruisend Wintelre 2017-2018”
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

5
6
6, 12 en 13
8 t/m 14 april

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen Gilde
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Goede Doelen Week

5
19
24 en 25
26

Wentersels Lentefeest
Eerste Communie
ELE-rally.
Afscheid Pastoor Verschure

APRIL

MEI

10
14-15 en 16
22
25 t/m 28
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JUNI

Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
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6 en 7 juli
19, 20 en 21 juli
25 augustus
9 september
28 september
20 oktober
2 november
17 november
7 en 8 december

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 8
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Teerdag gilde
Oud ijzer ophalen Gilde
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

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

AFVALKALENDER
19 mrt.

PMD- GFTafval

2 apr.

PMD- GFT-Restafval

16 apr.

PMD- GFTafval

30 apr.

PMD-GFT-Restafval
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