49e jaargang nr. 19, week 39 26 sept.
Met in deze uitgave onder meer:
 De Bosschuur opent haar deuren weer
 Geplande activiteiten onzeker cq afgelast
 Griepvaccinaties 2020
De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt
in week 41 (10 oktober)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 1 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 2 okt. 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
040-2052587
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Het pastorale team heeft haar beleid afgestemd op 6
geloofsgemeenschappen en in de nabije toekomst met 3
kerkgebouwen. Dit houdt in dat in de kerken die op korte
termijn gesloten zullen worden het aantal vieringen wordt
teruggebracht tot één viering per maand.

MISINTENTIES 26 en 27 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastor Verschure
Jan Rijnen
Overleden leden van het gilde van onze Lieve-Vrouw en de
H. Willibrordus
Jan Tholen (namens "Vreemdelingenhoek ")
Piet v.d. Ven en overleden familie
Gerardus en Toon Beerens (namens kinderen fam. v. Hest)
Overleden ouders Bles - Bierings
Sien de Haas - Bakermans

MISINTENTIES 3 EN 4 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken G. Jansen

Verder stelt het pastorale team het op prijs om in de
geloofsgemeenschappen meer zichtbaar aanwezig te zijn.
Bij belangrijke gebeurtenissen in een dorp of bij jubilea bij
verenigingen, stelt het pastorale team het op prijs om hier
van op de hoogte te worden gebracht.
Het pastorale team is zich ervan bewust dat veranderingen
en aanpassingen pijn kunnen doen, maar beschikbare
pastorale man/vrouw kracht laten geen andere keuze toe.

Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Henk v.d. Bosch (namens K.B.O. Wintelre)
Fons v.d. Sande (verjaardag)
Sien de Haas - Bakermans
MEDEDELINGEN:
De oktobermaand is de Mariamaand. We kunnen in deze
maand een keer een extra kaarsje in de kapel laten
branden. De siergroep zal in deze maand extra aandacht
schenken aan de versiering bij het Maria altaar.
Op donderdagavond 10 september was het volledige
pastorale team te gast in onze kerk. Aan een kleine 30
belangstellende parochianen werd het pastorale beleid naar
de toekomst uitvoerig toegelicht.
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De overige kerken zullen als "gastheer en /of gastvrouw”
optreden voor de geloofsgemeenschappen, die straks hun
kerkgebouw moeten gaan missen. Vanaf 2021 zal er voor
de hele parochie één gezamenlijke Eerste Communieviering
zijn. Hetzelfde geldt voor het Vormsel.
Wat betreft het dopen is het de bedoeling om in een
bepaalde periode (hangt af van het aantal dopelingen) één
gezamenlijke doopviering te houden. Op deze manier komt
de voorbereiding en nazorg beter tot zijn recht. Bovendien
moeten we het doopsel ontvangen niet zien als een
familiegebeurtenis, maar meer als een parochiegebeuren.
Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de
parochiegemeenschap.

3

In onze parochiegemeenschap is op 85-jarige leeftijd
overleden Sien de Haas Bakermans. Echtgenote van Huub
de Haas. Sien woonde op de Oirschotsedijk op nr. 48.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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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 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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‘NIKS DAARVAN;
HET IS VERDORIE GEEN KERMIS.’
Dat zei ons moeder vroeger als wij, snotneuzen van
kinderen, teveel zeurden.
Maar in Wentersel was het wel kermis. Ene kermis zoals het
eigenlijk altijd bedoeld was, zeggen ze; voor de kinderen.
En het gemeenschapshuis bleef gesloten, zelfs de toiletten.
Nog niet zo heel lang geleden maakte ik met broers en
zussen een kroegentocht. Nou ja kroegentocht, wat eens
begon met vier kroegen bleef de laatste tijd beperkt tot
één.
Maar bij het gemeenschapshuis kon je vanaf het terras de
kleinkinderen mooi in de gaten houden. Maar dat kon deze
keer schijnbaar ook niet.
Ik hoorde dat De Rosdoek wel in overleg geweest was met
de JOC om iets voor jongeren te organiseren. En dan vraag
ik me als eigenzinnige senior af, of er soms ook overleg is
geweest met ouderen om iets rond de kermis te
organiseren. Want kermis mag dan wel een kinderfeest zijn,
het is toch ook een traditie dat familie en vrienden bij
elkaar aanschuiven, en niet alleen thuis bij de krentenmik
en een borreltje. Maar dat kon dit jaar dus niet.
Nee, mèn hoorde nie klagen hoor, er zijn ergere dingen in
deez wereld. En ik ben de laatste maanden wel gewend om
thuis te zijn met weinig bezoek over de vloer.
Maar toen ik nog een snotneus was en in Wentersel geen
kroeg vanbinnen, zelfs geen discotheek, had gezien.
Toen las ik in de Zondagskrant en andere huis-aanhuisbladen uit die tijd, dat Wintelre een actief
verenigingsleven kende en er veel te doen was. En toen ik
hier, toch alweer een tijdje geleden een thuis vond, toen
stond het met grote letters in dit Blaaike;
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‘In Wentersul is altijd wa te doen’. Nou, da kunde vandaag
toch nie zegge wel?
Ik weet ook wel dat niet alles kan in deze tijd, en ik heb ook
een hekel aan ontkenners, aan die mensen die roepen dat
ze zelf wel uitmaken hoe en waar ze hun vrije tijd besteden.
Maar ik had echt gedacht, en verwacht, dat er clubs of
verenigingen zouden zijn die iets zouden verzinnen wat kan,
mag, en toch leuk zou zijn met Wentersel kermis. Mooi niet
dus.
Ja ons moeder zei het al; Het is wa ’t is…en we zien wel wa
‘t wordt
Dus ik wil er verder niet over zeuren. Laat ons er dan maar
voor zorgen dat Corona in Wentersel gene voet aan de
grond krijgt.
Mien du Poes

BESTE BILJARTERS
Dit jaar geen Kempkeshof toernooi.
Helaas heeft het bestuur van de biljartverenging moeten
besluiten dat er dit jaar geen toernooi kan worden
georganiseerd.
Dankzij de aanhoudende pandemie (het coronavirus) is het
niet mogelijk om met de huidige maatregelen een toernooi
te organiseren.

2020 is een heel bijzonder jaar voor ons. In 1995 namen
wij, Familie Tholen, de Spar supermarkt over van Fam. van
der Velden.
Inmiddels 25 jaar geleden, en daarom vieren we dan ook
dit jaar ons zilveren supermarkt jubileum.
U bezoekt ons al vele jaren zeer trouw en dat waarderen we
enorm.
Vorig jaar hebben we onze winkel flink verbouwd om een
nog ruimer assortiment te kunnen bieden. Ook is een
zelfscankassa toegevoegd.
Prettig winkelen door brede gangpaden is in deze tijd een
must.
Daarnaast kunt u gratis parkeren, geld pinnen in de winkel,
zelf brood snijden, verse jus d'orange tappen,
cadeaukaarten kopen, pakketten en post versturen en
hebben we een stomerijservice.
En dit alles kan allemaal 7 dagen per week.
Bij een 25-jarig jubileum horen cadeaus, en dat is wat wij
als Coop Tholen, Wintelre dan ook graag willen geven!
Mede door de Corona zijn bij vele verenigingen en
stichtingen de inkomsten drastisch teruggelopen.
Daarom bieden we een unieke kans om extra geld in te
zamelen:

WE GAAN MAAR LIEFST
VIJFDUIZEND EURO
WEGGEVEN!!!

Wij hopen u volgend jaar weer te verwelkomen.
Met vriendelijke groet, BC Kempkeshof '
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COOP THOLEN GAAT SAMEN MET DE
VERENIGINGEN HET VERSCHIL MAKEN IN
WINTELRE!
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Wat kunt u doen?

Welke data zijn belangrijk?

Meld uw vereniging/stichting aan bij ons. Graag ontvangen
we uw aanmelding per e-mail: tholen.wintelre@coop.nl
In de aanmeldingsmail graag de volgende onderwerpen te
beantwoorden:
-Hoe draagt u bij aan het verenigingsleven, de
gemeenschap ofwel de leefbaarheid binnen Wintelre.
-Het bankaccount van de vereniging (geen
privérekening).
-Wat is het doel waar uw vereniging/stichting het
geld aan gaan besteden.

Inschrijven mogelijk tot: 09-10-2020

Tijdens de actie vragen we om 2 ambassadeurs van uw
vereniging inzetten, die op een vrijdag of zaterdag uitleg
komen geven in de winkel of op ons parkeerterrein, over de
vereniging.
(Dit mag bijv. een voetbalclinic zijn, een kraam met tekst
en uitleg enz., mits het voldoet aan de corona regels.)
En wat vragen we alle inwoners van Wintelre?
Steun de Wenterselse verenigingen, koop zoveel
mogelijk lokaal, lever uw kassabon in bij het doel
naar keuze, en maak samen met ons het ultieme
verschil!
Wat voor werk hebben Ron en Dorry Tholen dan?

Publicatie deelnemers via Facebook
en in 't Blaaike:
21-10-2020
Looptijd actie:

26-10-2020 t/m 13-12-2020

Bekendmaking en
uitreiking cheques:

19-12-2020

Samengevat:
Geen ingewikkelde toestanden, maar direct
boter bij de vis!
Hoe enthousiaster en actiever de vereniging is,
hoe meer kassabonnen in de inzamelton, hoe
meer geld erbinnen komt!

Zo maakt uw vereniging en Coop
Tholen samen in Wintelre het verschil!

Die gaan alle bedragen van alle kassabonnen per vereniging
optellen. Daarna gaat we kijken wat het totaalbedrag is,
van alle ingezamelde bonnen tezamen.
Vervolgens wordt er gekeken naar hoeveel procent aandeel
elke vereniging heeft.
Naar rato percentage wordt de VIJFDUIZEND! EURO over
alle verenigingen verdeeld door Coop Tholen te Wintelre.
’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020
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WINTELRE

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!
Het is al zo ver! Dankzij alle mensen die bij mij kleding
bezorgden, kan ik op zaterdag 17 oktober een carportsale
houden. Tussen 10.00u en 14.00u ligt alles uitgestald en
ben je van harte welkom om te shoppen. Wil je eerder
komen of rustig shoppen, maak dan een afspraak.
De verkoop gaat volgens het DANA-principe; je geeft wat je
het waard vindt of kunt missen. Graag gepast contant
betalen.
Misschien houd je van duurzaam kleren kopen of heb je een
andere maat dan even geleden, of wilt een item dat nieuw
behoorlijk prijzig is? Kom langs; wie weet zit er iets voor je
bij, er zijn zoveel mooie spullen binnen gekomen die nog
gemakkelijk een ronde mee kunnen!
Vooral veel dameskleding in alle stijlen en maten, maar ook
wat heren- en kinderkleding. Volop kleine dames maten,
dus ook voor de tieners voldoende aanbod! (spijker-)
broeken, shirts, truien, vesten, jasjes, jurken, rokken. Voor
ieder wat wils!
Graag tot 17 oktober, Slikdijk 3, Wintelre.
Groet van Winanda van de Sande 0657286351.
PS: inleveren van kleding mag nog steeds.
Geef dit door aan iedereen met een kleine beurs.

DE BOSSCHUUR IS WEER ELKE ZONDAG
OPEN

Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de Kempen en/of de Meierij. We vertrekken
om 13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er
gestopt om er iets te drinken. Op de laatste dinsdag van de
maand, rijden we onze zogenaamde lange route. Dat is
komende week op dinsdag 29 september. Zorg voor een
lunchpakket voor onderweg! We vertrekken al om 10.00 uur
Op vrijdag 25 september a.s. staat onze muziekavond
gepland. Deze vangt aan om 20.00 uur in MFA De Rosdoek.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijdrage voor deze
supergezellige avond is € 5,00 per persoon. Hiervoor krijgt
men bij binnenkomst een kopje koffie of thee en tijdens de
pauze een consumptie aangeboden.
Troubadour Tonny Wijnants uit Deurne verzorgt de avond
met leuke verhalen en voor ons senioren herkenbare
muziek uit de vorige eeuw. Een avond, die je niet wilt
missen!
Aanmelden kan tot 24 sept. bij Ella Fonken, Margrietlaan 33
door daar een briefje met je naam en telefoonnummer in de
brievenbus te doen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!

Wij zijn geopend van 10.30 uur tot 14.30 uur.
Natuurlijk zijn wij Corona proef ingericht en houden wij ons
aan alle RIVM-regels.
Tot ziens in de Bosschuur.

Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
-13.45 uur volksdansen
Het koersballen willen we op korte termijn, indien mogelijk,
ook weer gaan opstarten

Bestuur de Bosschuur

KBO-Wintelre, Marcel van Hest, voorzitter.
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STEM JE OOK OP DE DORPSZESKAMP
TIJDENS DE RABO CLUBSUPPORT?

KABOUTERWEEK

In de periode van 5 oktober tot en met 24 oktober 2020
kun je je stem uitbrengen tijdens de Rabo ClubSupport.
Steun jij ons ook? Je vindt ons onder de D van
Dorpszeskamp. De dorpszeskamp staat garant voor een
feestweekend voor iedereen. Met op vrijdag de inmiddels
beroemde, maar vooral overheerlijke Dorpsbbq,
zaterdagavond de traditionele Quizavond en op zondag de
Zeskamp! Ook organiseren wij jaarlijks als mooie afsluiter
de Kermisdinsdag.
Afgelopen jaar hebben we helaas niets kunnen organiseren
door Corona, maar volgend jaar is de bedoeling dat we er
samen weer een topweekend van maken.
Dus wil je volgend jaar ook van de partij zijn, noteer 6, 7 en
8 augustus 2021 dan alvast in je agenda.

De kabouters van de bosschuur de meren vinden het echt
ontzettend jammer dat ze de kabouterweek van 2020 niet
door kunnen laten gaan.
Het Corona virus houdt de kabouters thuis. Ze willen niet
ziek worden en ze willen ook niet dat papa, mama, opa en
oma ziek worden. Heel verdrietig zijn ze daar over en ze
vinden het erg jammer jou dit jaar niet te kunnen zien.
De kabouters hopen jou volgend jaar weer te kunnen
ontmoeten.
Geniet van jullie herfstvakantie.
De Bosschuur kabouters

WEINIG saldo?
Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:

LEDEN VAN DE VVW
Dinsdag 6 oktober 2020 Moederdagviering aanvang
19.30 uur MFA de Rosdoek
Op dinsdag 6 oktober vieren we onze jaarlijkse
moederdagviering. We beginnen met een gebedsdienst, de
huldiging van 2 jubilarissen die 50 jaar lid zijn. Daarna gaan
we lekker genieten van een optreden van Duo Vrolijk.
Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje.
Doordat het Coronavirus nog steeds rondwaart, willen we
jullie vragen om je aan te melden voor deze avond bij een
van de bestuursleden. Dit kan tot 30 september 2020.
Willen degene die geen machtiging hebben ingeleverd de
contributie ad € 25,- overmaken op reknr.
NL89RABO0107122634.
Het bestuur.
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*Het verschil weten tussen een courgette en een
komkommer
*Handig zijn met de pc
*Houden van groeien en beter worden
*In zijn voor een lolletje
*De handen uit de mouwen willen steken
*Samen het verschil willen maken!
Voor de:
Dinsdagmiddag/avond
Donderdagmiddag/avond

Iets voor JOU?
Dan horen we dat graag!
Vraag in de winkel naar Ron of laat je gegevens
achter bij de kassa.
’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020
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DE BOSSCHUUR EN BUITEN SPELEN

NIEUWSBRIEF#141

De Bosschuur heeft een hele grote zandbak waar kinderen
graag vertoeven.
Nu zoeken we gebruikt zandbak speelgoed wat niet stuk is.
Je mag dit brengen naar Ans Schennink, Kloosterstraat 53.
Ik zal zorgen dat het bij de bosschuur terecht komt.
Alvast heel erg bedankt namens de Bosschuur.
Bestuur de Bosschuur

HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM
Dr. v Bommel
Dr. van de Wouw

Griepvaccinaties 2020

Het is zover. Hier is ons plan om de lucht in Wintelre iets
schoner te krijgen. We hebben geld gevraagd bij Stichting
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE) voor
luchtzuiverende planten in ons dorp. Als er minimaal 700
Wintelrese huishoudens meedoen dan worden er per gezin
maximaal 3 planten geschonken. We hebben een aantal
planten geselecteerd die de lucht zelfs extra goed zuiveren.
Als er geen plaats is in uw tuin voor een of meerdere
planten is er een beperkte mogelijkheid om toch mee te
doen en deze planten in de openbare ruimte
(gemeentegrond) te planten. Ook is er een zeer beperkte
mogelijkheid om de planten af te staan aan de buren. Dit
moet uitdrukkelijk aangegeven worden op het
inventarisatieformulier.
Het is natuurlijk bijna ondoenlijk om dit huis aan huis te
gaan vragen. Daarom doen we dat met dit bericht in het
Blaaike met verwijzing naar onze webpagina
http://www.wintelre.info/home/756-luchtzuiverendebeplanting-in-wintelre alwaar u een invulformulier kan
downloaden Het is de bedoeling dat u op het formulier uw
keuze aankruist voor een maximum van totaal drie planten.

De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 5
oktober verwachten.
Wilt u bij verhindering contact opnemen? U kunt dan een
afspraak maken voor een ander tijdstip.
Tel: 0497-591486

Om het overzichtelijk te houden willen we het verder per
buurtschap organiseren. Dat bevordert meteen ook de band
met de buurt.

E-mail: assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl

’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020

Luchtzuiverende beplanting in Wintelre
Beste Inwoners van Wintelre.
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Het formulier graag dus per omgaande inleveren bij
onderstaande mensen;
Bluumkesbuurt
Twan van Gerwen (Margrietlaan
13)
De Hut
Wilma de Haas (Oirschotsedijk 1)
’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020
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Heiligenhoek

Anja de Koning (Kloosterstraat 54)
of Jan-Wim van de Sande (Kloosterstraat 2)
Drieslaginhetakkerveldje Audrey Velthuisen (Dries 3) of
Wim Wilting (Biezenvelden 10)
Mostheuvel
Annemarie Segers (Mostheuvel16)
of Jan-Wim Kerkhofs
(Koemeersdijk 15)
Vreemdelingenhoek
Marianne Huijbers (Biemeren 2A)
of Karin van Esch (Groenstraat2A)
Bijsterveld
Jet van Kroonenburg (Slikdijk 4)
of Winanda van de Sande (Slikdijk
3)
Kat en hond
Ineke Neggers (Everstraatje 6)
Henk vd Heijden
(Willibrordusstraat 4)
Kekkenkreieltsemerendijk
Sandra van Gerwen (Kekkeneind 10)

En we tonen daarmee ook meteen dat we samen in staat
zijn om dit allemaal te organiseren.

Herfstwandeling
Zoals al vele evenementen in Wintelre vanwege het Corona
virus werden afgelast, heeft ook de organisatie van de
Herfstwandeling gemeend dit evenement niet op een
Corona veilige manier te kunnen organiseren. Vandaar dat
we hebben besloten om ook hiervoor vooralsnog een jaartje
over te slaan
Jammer, maar hopelijk begrijpen we dit besluit allen.

Repair-cafe gaat weer open!
Eindelijk gaat het repair-cafe weer
open. De eerstvolgende reparatie-dag
is woensdag 30 september van 9 tot
12 uur in de Rosdoek. Alles met
inachtneming van de corona-regels.

Of bij de Rosdoek in de brievenbus.

Uiterste inleverdatum: 9 oktober.
WINTELRE

Het is bedoeling dat de planten op enig moment per buurt
worden afgeleverd zodat niet het hele dorp in een keer
bevoorraad moet worden.
Vervolgens moeten de planten door u zelf in de eigen tuin
geplant worden. Natuurlijk kunnen we vanuit de buurt of
vanuit de leverende hovenier hulp bieden bij het planten.
En dat doen we ook, maar in principe staat
zelfwerkzaamheid wel voorop.
En als je geen tuin hebt is er op het balkon mogelijk wel
een plaatsje voor een plant.





Dinsdag 27 oktober 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

U doet toch ook mee voor een
schoner leefmilieu in Wintelre?
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HARAPAN: RIJST VOOR ARMEN EN
GEHANDICAPTEN OP WEST-TIMOR
In september 2019 was Harapan voorzitter Jos van der
Heijden op West-Timor. Samen met rehabilitatiecentrum
Hidup Baru vrijwilliger Nico Eijkmans bracht hij toen bij een
aantal arme/gehandicapte mensen zakken rijst en fruit.
Dit was het begin van de rijstactie: een pak voor een zak.
Vanwege corona kon de geplande actie in de Plus
supermarkten in Best in maart niet doorgaan. De voorraad
pakken rijst werd geschonken aan de Voedselbank. Dankzij
een aantal donaties kon stichting Harapan door met de
rijstactie doorgaan.
Begin april zou Nico Eijkmans opnieuw naar West-Timor
vertrekken om zich daar weer 3 maanden in te zetten voor
het centrum Hidup Baru en voor de vele armen en
gehandicapten op dit eiland. Vanwege corona mocht hij niet
gaan. Op afstand regelt Nico met de zusters van het
centrum in Atambua allerlei zaken waaronder het bezorgen
van de zakken rijst. Als gevolg van het coronavirus is de
hulp nu extra hard nodig. Onlangs werden daarom weer
zakken rijst beschikbaar gesteld. Die moeten nu vanwege
corona voor zover mogelijk worden opgehaald op het
centrum Hidup Baru.
Als dat niet mogelijk is nemen de zusters de rijst mee
tijdens hun veldwerk in de diverse kampongs..
UW STEUN BLIJFT WELKOM:
Een zak rijst van 20 kg. kost ± € 15,--.
Uw donatie is welkom op NL29 RABO 0177 0622 66
Harapan met vermelding: rijstactie
’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020
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CARNAVAL 2021
Beste mensen, aangezien het coronavirus nog steeds onder
ons aanwezig is, neemt dat veel onduidelijkheid met zich
mee met het oog op de toekomst en dus ook voor Carnaval
2021.
De commissie Tonpraten van het K.O.K. is onlangs in
beraad gegaan en stoeit met vele vraagtekens maar een
besluit is tot heden nog niet genomen.

Agenda
13 november
15 november

Afsluittoernooi TV de Meppers
Intocht van Sinterklaas

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

2021

Wij als K.O.K. willen graag na het breed overleg van 3
November a.s. met de Gemeente Eersel en alle
carnavalsverenigingen, een bijeenkomst organiseren met
alle buurtschappen van Wintelre, carnavalsvereniging K.V.
“De Huifnarren”, “De Babbellaarsjes”, horeca
en de meest geëigende personen om te kijken naar de
mogelijkheden voor Carnaval 2021.

AFVALKALENDER
We weten allen dat de huidige richtlijnen ons ertoe dwingen
dat we een andere invulling aan Carnaval zullen moeten
geven, maar laten we positief blijven en kijken naar
originele, misschien wel vernieuwende alternatieven, voor
Carnaval 2021 conform de richtlijnen.

15 sept

PMD-GFT-Restafval

Na bovenstaand overleg hopen we U allen spoedig
duidelijkheid te kunnen geven betreffende Carnaval 2021.

29 sept

PMD-GFT-afval

13 okt

PMG-GFT-Restafval

Let goed op U zelf en tot horens !
K.O.K. Wintelre
’t Blaaike nr. 19 26 sept. 2020
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OUD PAPIER HIER…
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
30 sept.

28 okt.

25 nov.

30 dec

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
27 oktober
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december
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