50e jaargang nr. 8, week 14 (10 april)
Met in deze uitgave onder meer:
 Geen JN-Koningsdagviering
 Ik kan het niet alleen!!
 H. Willibrorduskerk 90 jaar

De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
In week 16 (24 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 16 april voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN VAN 10 EN 11 APRIL EN 17
EN 18 APRIL.
Voor deze twee weekenden zijn er vanuit de parochie geen
berichten te vermelden.
In de kapel kunt altijd terecht voor een gebed en voor het aansteken
van een kaarsje.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00

DONDERDAG 15 APRIL IS HET ZOVER!
SJAN MET PENSIOEN
Destijds begonnen bij bakkerij Groenen, (Karin en Mark),
en na een korte pauze weer gestart bij bakkerij Driessen’
zit het er nu na ruim 15 jaar op.
Het is nu tijd om te GENIETEN.
Sjan, langs deze weg wil ik je bedanken voor je inzet en
gedrevenheid waarmee je je altijd hebt ingezet, zoals je zelf
altijd zegt in “mijn winkel “.
Geniet van je vrije tijd, samen met Nol, je kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden.
Namens iedereen van bakkerij Driessen, bedankt en geniet.
Groeten Gudo.
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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: Hannie Vosters T. 2052526
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.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com
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Van maandag 12 april t/m
zaterdag 17 april is in de
gemeente Eersel de
jaarlijkse collecte voor 20
goede doelen.
Tussen 5 april en 10 april
brengen onze collectanten de
enveloppen rond.
We willen u vragen op de lijst
aan te geven hoeveel u wilt
doneren, en aan welk doel. Doe
het totaalbedrag in de envelop en plak hem dicht. Of u kunt
de machtiging op de achterkant van het formulier invullen.
Het bedrag wordt dan binnen een aantal weken van uw
rekening afgeschreven. Zet de envelop klaar voor onze
collectant.
In verband met Corona; doe de envelop zélf in de
collectebus. Er is op deze manier geen fysiek contact
nodig; veilig voor u en voor onze collectant.
Bij voorbaat dank voor uw gift.
Heeft u nog vragen, of wilt u ook een paar uurtjes per jaar
vrijmaken voor de Goede Doelen Week, dan kunt u zich
melden via email:
Jet.kwinten@xs4all.nl
Erna.kleijn@gmail.com

TROTS OP POSITIEF RESULTAAT
INWONERSPEILING!
Afgelopen oktober/november zijn er brieven rondgestuurd
met daarin een link naar een digitale vragenlijst: de
inwonerspeiling. Hier doet onze gemeente iedere twee jaar
aan mee zodat we direct van onze inwoners te weten
komen hoe zij over verschillende dingen denken.
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In totaal hebben 1319 inwoners, waarvan 178 uit Wintelre,
de vragenlijst ingevuld. Ik wil jullie hiervoor danken want
daaruit kunnen wij als gemeente Eersel, maar ook de
Dorpsraad veel informatie halen.
Léon Kox, jullie dorpswethouder, is trots op de behaalde
resultaten. Nagenoeg alle onderwerpen zijn hoger
gewaardeerd dan in 2018, maar zelfs ook hoger dan
gemeenten van vergelijkbare grootte. Ook ikzelf ben
enthousiast over de uitkomsten. De inspanningen van
iedereen om met elkaar samen te werken, naar elkaar te
luisteren en rekening met elkaar te houden zijn niet
onopgemerkt gebleven en dat doet me goed!
Overal in onze gemeente is het percentage van inwoners
die vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met
elkaar omgaan gestegen. Buurtbewoners staan meer dan
voorheen voor elkaar klaar. Ook wordt aangegeven dat
inwoners en organisaties meer ruimte hebben gekregen om
ideeën en initiatieven te realiseren. Dit zie je dan ook weer
terug in de hoeveelheid inwoners die aangegeven hebben
dat de leefbaarheid in hun buurt vooruit is gegaan.
Dit soort berichten lees ik, als medewerker
Dorpsparticipatie, natuurlijk erg graag! Vooral het gedeelte
waaruit de waardering blijkt dat wij als gemeente
initiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteunen en
dat jullie, onze inwoners, van mening zijn steeds meer
betrokken te worden bij de aanpak van de leefbaarheid in
jullie buurt, doet mij goed. Ik durf wel te beweren dat we
SAMEN een goede weg ingeslagen zijn en wat mij betreft
blijven we deze vervolgen.
Ik schrijf het woord ‘samen’ hierboven bewust met
hoofdletters want dat is wat mij betreft het sleutelwoord.
Wat jullie samen in Wintelre kunnen bereiken moet je niet
onderschatten! Ik ben ervan overtuigd dat iedere kern
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beschikt over mensen met
vaardigheden/ambachten/kunde/kennis waardoor bijna
alles realiseerbaar is. En wanneer het dan gaat om
initiatieven die ten goede komen aan de sociale
betrokkenheid en leefbaarheid in Wintelre bestaat ook
participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil nog om
‘het bootje mee van de kant te duwen’.
Wil je nu meer weten over de inwonerspeiling? Of over de
mogelijkheden van Dorpen Maken Het Verschil? Op onze
website www.eersel.nl kun je meer informatie vinden. Je
mag natuurlijk ook contact met mij opnemen via
telefoonnummer (0497) 5531 300 of emailadres
a.wouters@eersel.nl. Houd daarnaast ’t Blaaike in de gaten.
Zodra het weer mogelijk is zal ik maandelijks in De Rosdoek
aanwezig zijn om met je in gesprek te gaan. Wie weet waar
we SAMEN toe in staat zijn!
Arian Wouters, Medewerker Dorpsparticipatie

GEEN JN-KONINGSDAG DIT JAAR
Hallo dorpsgenoten,
Elk jaar organiseren wij van Jong Nederland Wintelre een
Koningsdagactiviteit voor alle kinderen uit Wintelre, dit jaar
kan dit helaas niet doorgaan in verband met de corona
maatregelen. De normale jeugdavonden mogen gelukkig op
dit moment weer doorgaan, deze vullen we op dit moment
in door om de week voor elke schoolklas een
buitenactiviteit, zoals een speurtocht te organiseren.
Wij als leiding hopen dat we volgend jaar weer een leuke
activiteit voor de kinderen mogen organiseren!
Een fijne koningsdag gewenst,
Leiding JN Wintelre
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Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre/ Harapan:
Actie EEN PAK VOOR EEN ZAK:
Rijst voor armen op West-Timor
Op een van de armste eilanden van
Indonesië komt veel armoede voor, er
wordt hongergeleden, de gezondheidszorg en hygiëne laten
dikwijls te wensen over. Er is op veel plaatsen sprake van
slechte huisvesting en gebrek aan schoon (drink)water. Het
belangrijkste middel van bestaan is landbouw. Door de
maandenlange droogte is het verbouwen van goed en
voldoende voedsel heel moeilijk. In het noorden vestigden
zich tijdens en na de zeer bloedige strijd met het huidige
zelfstandige Oost-Timor, eind van de vorige eeuw, veel
vluchtelingen die daar in pure armoede in het grensgebied
een nieuw bestaan probeerden op te bouwen. In 2007 zijn
de zusters van de Congregatie FCJM naar Atambua
gekomen om hulpbehoevenden te gaan helpen.
Zij stichtten het rehabilitatiecentrum Hidup Baru voor
dubbelgehandicapte kinderen. Tijdens hun huisbezoeken
nemen de zusters vaak rijst en andere levensmiddelen mee
voor de allerarmsten.
In september 2019 was Harapan voorzitter Jos van der
Heijden op West-Timor. Hij bracht daar samen met Hidup
Baru vrijwilliger Nico Eijkmans zakken rijst bij armen en
gehandicapten. Om nog meer mensen te kunnen helpen is
door de stichting Harapan de actie Een Pak voor een Zak
opgezet. Er worden vanaf begin april door de Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre pakken rijst verkocht voor
€ 1,50. Het betreft pakken van 400 gr. zilvervlies- en
snelkookrijst. Van de opbrengst worden op West-Timor
zakken rijst gebracht bij arme gezinnen. Een zak van 20 kg.
kost in Indonesië ± € 15,--.
U kunt rijst bestellen bij:
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Ellen van Aaken, Akkerweg 28, tel. 2053114/ 06 –
20843172. (bestellingen worden in Wintelre bezorgd)

HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
VERWACHT TOENAME ARMOEDE IN DE
KLAS DOOR CORONACRISIS EEN
UITLAATKLEP VOOR KINDEREN IN
ARMOEDE IS VAN GROOT BELANG

U kunt ook een gift storten op
NL29 Rabo 0177 06 22 66 met
vermelding:
Rijstactie Stichting Harapan is een
ANBI, giften komen in
aanmerking voor belastingaftrek.
Informatie over de actie vindt u
op https://harapan.dse.nl/
www.facebook/StichtingHarapan
(gift overmaken kan ook met
QR-code)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht dat de
coronacrisis leidt tot een toename van het aantal kinderen
in de klas dat opgroeit in armoede.

*Op onze webstie https://harapan.dse.nl staat het
uitgebreide jaarverslag 2020
*In het bericht over onze actie ADOPTEER EEN
VERGETEN INDISCHE NEDERLANDER staat een klein
foutje:

IDR 600.00,-- (€ 35,--) moet zijn IDR 600.000,-- (€ 35,--)

In de vandaag gelanceerde campagne ‘Elk Kind Kan!’ wil het
fonds leerkrachten, gymdocenten en andere medewerkers
in het basisonderwijs bewustmaken van de hulp die het
fonds kan bieden. De campagne maakt duidelijk dat alle
kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur.
Geldzorgen hoeven geen drempel te zijn voor ouders. Het
belang van samen voetballen, turnen, dansen of muziek
maken voor kinderen is het afgelopen jaar tijdens de
coronacrisis extra duidelijk geworden.
Toch schiet dit er door de maatregelen sneller bij in.

Met vriendelijke groet, bestuur stichting Harapan
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Het fonds baseert die verwachting onder meer op
berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat
voorspelt dat het aantal mensen in armoede in Nederland
na de coronacrisis met 28% toeneemt. Dat betekent dat
ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclubs
en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen
betalen. En dat terwijl kinderen die thuis te maken hebben
met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een
uitlaatklep.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook deze
kinderen mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur in
Noord-Brabant.
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Uit recente cijfers van NOC*NSF blijkt dat 67% van de
kinderen minder sport en beweegt sinds de invoering van
de tweede lockdown. Gelukkig zijn buitensporten zoals
voetbal, hockey en atletiek mogelijk en sinds deze week
mogen kinderen weer naar zwemles. Maar ook nu er weer
wat meer mag en kan, is sport en cultuur niet voor ieder
kind een gegeven.
Dat mag én hoeft niet zo te zijn, vindt het Jeugdfonds Sport
& Cultuur. In haar nieuwe campagne, gericht op
medewerkers in het basisonderwijs, laat het fonds weten
dat zij voor kwetsbare kinderen klaarstaat. Ook in NoordBrabant. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt advies,
ondersteuning en tools aan leerkrachten om armoede bij
kinderen in de klas te herkennen en zo makkelijk mogelijk
een aanvraag te doen voor sport- of cultuurdeelname. Elk
Kind Kan! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur doet met de
campagne ‘Elk Kind Kan!’ een beroep op medewerkers in
het basisonderwijs: van leerkrachten tot intern begeleiders
en gymdocenten.
Een belangrijke groep voor het fonds, want zij kunnen als
betrokken professional een aanvraag indienen voor een
gezin dat het financieel moeilijk heeft. Het fonds betaalt dan
de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur, zodat elk
kind mee kan doen.
Jeugdfonds Sport Brabant Ook het Jeugdfonds Sport
Brabant doet mee met deze actie! Samen met onze lokale
ambassadeurs Stijn Brokx en Marc Lammers. Scholen
kunnen meedoen met de win-actie die aan de campagne Elk
Kind Kan hangt. De klassen kunnen een meet en greet
winnen met één van deze ambassadeurs voor hun klas.
Misschien winnen ze wel een panna-toernooi voor hun klas!
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TE ZIEN BIJ KEMPENTV
Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid
Omgaan met de patiënt als naaste
Op 7 april wordt besproken hoe om te gaan met de patiënt als
naaste. (afl. 5)
‘Naaste’ is een sociale term waarmee meestal personen worden
aangeduid die dicht bij iemand staan. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan je partner, familie, vrienden en
aangenomen/aangetrouwde familie, waar een goede band mee
is. Tja, daar sta je dan: je naaste vertoont ander gedrag dan
voorheen (afl. 1), de test en diagnose bevestigen je vermoeden
van dementie (afl. 2), de zorgtrajectleider is ingeschakeld (afl. 3)
en nu ben je mantelzorger (afl. 4) waar je niet om gevraagd
hebt. Maar je weet nu tenminste wat er aan de hand is en waar
je staat, eindelijk is er duidelijkheid.
Er komt rust en aanvaarding na veel onbegrip.
Maar wat nu? Hoe kun je menswaardig omgaan met je partner,
vader of moeder, je vriend die aan dementie lijdt?
In deze aflevering komen betrokkenen aan het woord die praten
over hun beleving met een dementerende.
Ze spreken over de aanpassingen, verandering in geheugen,
karakter, wat kan/ weet een dementerende nog wel, hoe ga je
met die veranderingen om, hoe is de dagindeling etc.
Advies: probeer positief te blijven. Leer schakelen. Pak de
momenten dat iets wel kan.
Een passende uitspraak die we te horen kregen: “Als iets niet
kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!”
Wanneer en waar zijn de afleveringen te zien?
De afleveringen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op
de lokale zender en via een online stream op
https://www.kempentv.nl/
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HALLO DORPSGENOTEN

IK KAN HET NIET ALLEEN!!!

In deze donkere coronatijd is het bruisende Wintelrese
verenigingsleven zowat tot stilstand gekomen, en daarmee
ook de gezelligheid en het sociale samenzijn van de vele
clubs, buurten en verenigingen. De daarbij horende
“inkomsten” zijn er ook niet of nauwelijks….
Daarom zijn wij ontzettend blij met het fantastische
initiatief van onze plaatselijke COOP-supermarkt!!!!
De STATIEGELDACTIE; Achter in de winkel vindt U de
flessen en kratten retour automaat. Het bonnetje wat hier
uitkomt nadat U de lege flessen ingeleverd hebt kunt U (als
U wilt) doneren in het doorzichtige boxje. Na drie maanden
wordt het totaalbedrag van al die bonnetjes door de Coop
verdubbeld!!!!!! Ron en Dorry wij vinden het geweldig en
fantastisch mooi dat jullie dat voor de Winterselse
verenigingen willen doen!!!!
Hartelijk dank hiervoor!!!! (en niet alleen namens de Guld)
Dus mensen lege flessen inleveren!

BEDANKT
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten
die wij hebben mogen ontvangen en de kaarsen die
door vele mensen zijn aangestoken tijdens het ziek zijn en
overlijden van

Giel van Hoof
Hij heeft het corona-virus helaas niet kunnen overwinnen.
De betrokkenheid en medeleven waren hart verwarmend.

2021

Met en door corona ligt veel stil. Maar door de manier van
voorbereiden op dit optreden kan je thuis, juist nu, veel
doen (muziek maken, met een doel). En uiteindelijk een
leuke avond met medemuzikanten neerzetten.
Dus... haal je gitaar van zolder, stof je drumstel af, smeer
je stembanden; Het is tijd om iets te ondernemen!
Het idee: Wij zijn bezig een bandavond te organiseren in de
Rosdoek. Je krijgt de mogelijkheid om een paar nummers te
gaan spelen in een pop/rock band van steeds wisselende
samenstelling.
De uitvoering: Je kunt je opgeven als individuele
muzikant/zanger (laat dan ook even weten welk instrument
je speelt en evt. hoogte (achtergrond)zang).
Het maakt niet uit hoe oud je bent (eigenlijk wel een klein
beetje, want het kan wel eens laat worden, dus 16 vinden
wij de minimumleeftijd...) en of je een ervaren of iets
minder ervaren muzikant bent; het doel is eigenlijk gewoon
een leuke avond neer te zetten.
Als je je opgegeven hebt, komen we eerst een keer bij
elkaar (als het kan fysiek, anders digitaal) om het een en
ander af te spreken.
Ieder oefent daarna zijn eigen partijen thuis. Een
voorwaarde is wel dat ieder voor zichzelf de partijen uit
moet/kan (laten) zoeken!
En tegen de tijd dat het optreden gepland staat, komen we
nog zo'n 3 keer bij elkaar om te kijken hoe alles samen
staat.
En dan krijg je, als het goed is, een superleuk optreden
door en voor Wentersel!
Na een bandoptreden hoort ook een "afterparty"!

Willy van Hoof, Kinderen en kleinkinderen
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We zoeken voor na de optredens van de bands ook een
aantal DJ's. Lijkt het je leuk om een setje van ongeveer een
half uur in elkaar te draaien, dan willen we ook jou de kans
bieden dit op deze avond te doen (de lengte van de setjes
zal afhangen van het aantal gegadigden).
Je hebt niet veel ervaring nodig, een computer zal tot je
beschikking staan.
Wij zijn al zo brutaal geweest om een datum te prikken
voor de bandavond, namelijk 24 juli 2021. Maar dit is
natuurlijk onder voorbehoud. Ook gedurende de organisatie
naar deze avond toe, zullen we ons aan de dan geldende
corona maatregelen houden. En mocht deze avond niet op
de geplande datum door kunnen gaan, dan plannen we een
nieuwe datum voor verderop in het jaar.
We hebben Stichting Dorpsfeesten bereid gevonden om
mee te helpen met dit plan en daarnaast is de organisatie
mede in handen van de Rosdoek.
Voor opgave en/of evt. vragen kun je mailen naar adres:
hlunenburg@hotmail.com
Hanneke Lunenburg en Franka van Loon.

TE KOOP
Trampoline, doorsnee 1.70m met net en trapje € 45,-Zelf uit elkaar halen a.u.b.
Tel. 06-43747895
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LENTE
Een nieuwe lente een nieuw geluid
het klinkt als het gefluit
dat ik vroeger hoorde in de zomer nacht
in het dorp waar ik mijn jeugd doorbracht.
Dat donkere huis die stille straat
waar het schemerlicht des ’s avonds laat
als een gouden blanke schijn
binnenviel door het raamkozijn.
Zo begon Herman Gorter bijna honderdvijftig jaren geleden
aan het gedicht; Mei.
Een woordenstroom van meer dan drieduizend versregels.
Eén lange jeugdherinnering vol ontroering, of andersom,
een ontroering vol herinneringen.
Ik moest aan dit gedicht denken toen hoeve de Nachtegaal
de staldeuren opende.
Iedereen mocht komen kijken hoe de koeien het voorjaar in
buitelden.
In mijn jeugdherinnering staan in elke wei roodbonte
viervoeters met uiers die als meelzakken tussen de
achterpoten hangen. Die met hun snuit traag over het
grasland vegen en met een scherpe tong het gras afsnijden.
Die je loom en met grote ronde koeienogen aankijken alsof
je een buitenaards wezen bent.
Maar nu zijn koeien in een wei een zeldzaamheid, en hun
eerste sprongen in de vrije voorjaarsruimte een
bezienswaardigheid geworden.
Vroeger moesten schoolkinderen meehelpen om koeien
over te plaatsen naar een ander weiland waar het gras
malser en groener was. ‘Overschoren’ noemde men dat.
Waar is die kindertijd gebleven dat we op blote voeten door
verse koeienstront dansten.
We maakten een aanloop om door zo’n malse vlaai te
slibberen, alsof het ijs was.
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Als ik nu terugdenk aan dat zalige gevoel als die dunne
warme stront tussen je tenen kriebelt, dan word ik weer
vochtig tussen mijn tenen.
Nee dan waren de jeugdherinneringen van Herman Gorter
toch van een ander soort.
Voor mij heeft het begin van deze lente wel een bijzondere
betekenis. Het begin voor een beter en gezonder leven voor
mij en mijn omgeving. Want ik heb hem gekregen, die spuit
die ons moet beschermen tegen die enge ziekte corona.
Ja er zijn in onze gemeente zo’n vierhonderden vijftig
mensen die een partij ondersteunen die vindt dat corona
slechts een griep is. En dat we banger moeten zijn voor de
manier van bestrijden inclusief vaccinatie.
Maar ik zie andere dingen, ook in mijn eigen buurt. Zo zie ik
die flinke man met die vrolijke paardenstaart met zijn hond
door onze straat struinen…en zo is hij er niet meer.
Dus deze dame was blij dat ze aan de beurt was.
Indrukwekkend wat er allemaal bij zo’n massale inenting
komt kijken aan organisatie en personeel.
En dan te bedenken dat dit gedoe over de hele wereld
gaande is.
En hebben jullie vorige week ook gezien dat groepen
mensen door ons dorp doolden en nieuwgierig rondkeken?
Ze waren duidelijk op zoek naar iets.
Achteraf hoorde ik dat mensen van de toneelclub een soort
kwis hadden uitgezet.
En alle leden trokken met familie en vrienden massaal op
onderzoek uit.
Ik had geen tijd maar ik zal toch eens wat navraag doen bij
die club.
Intussen zijn we in de zomertijd beland maar die
vermaledijde avondklok blijft.
Maar nu de koeien buiten zijn zien we uit naar de volgende
Winterselse happening.
Mien du Poes

BESTE FOTOLIEFHEBBERS
Onze jaarlijkse expositie van fotoclub “De Gender”, in de
vorm die iedereen van ons kent, kon helaas in het jaar
2020 geen doorgang vinden. Lange tijd dachten we dat het
toch nog ging lukken maar plots was het al 2021. Daarom
gaan we nu voor een digitale expositie met de werken die al
klaar stonden voor de 2020 expositie. Deze expositie
vervangt op geen enkele wijze onze 2021 expositie die we
in het laatste weekend van november van dit jaar zullen
organiseren.
Dit jaar doen 19 exposanten mee aan de digitale expositie,
zij laten een grote variëteit aan foto’s zien. Niet alle foto’s
zullen op een beeldscherm zo tot zijn recht komen als
wanneer ze groot geprint en mooi uitgelicht in een zaal
hangen, desalniettemin zijn de foto’s de moeite waard om
te bekijken.
Wij wensen u alvast veel kijkplezier en hopelijk kunnen we
elkaar weer fysiek ontmoeten tijdens onze expositie in
november.
Vanaf zondag 4 april 12:00 uur is de expositie geopend via
onderstaande link en te vinden onder de kop “expositie
2021”. Bij de fotografen kunt U op een foto klikken waarna
de foto’s van die fotograaf zichtbaar worden en met de pijl
erboven gaat u terug naar het overzicht. Door op een foto
te klikken ziet u de afbeelding op groter formaat en kunt U
alle foto’s bekijken.
Terug door op het blokken symbool boven de foto te klikken
gaat U terug naar het overzicht.:
https://www.fcdegender.nl/expositie-2021/
met vriendelijke groeten,
Toon Mouws
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NIEUWSBRIEF#151
Bijeenkomst Regionaal Meetnet
De Regiegroep van het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid
nodigt u graag uit voor een digitale regiobijeenkomst De
Kempen op woensdag 21 april, van 14.00 tot 16.30 uur.
PROGRAMMA:
BLOK 1, van 13.50u - 15.00u
inlog online
WELKOM
14.00 uur
OPENING
Introductie-programma
Uitleg digitale spelregels
Presentatie Regionaal Meetnet
• Voorgeschiedenis, stand van zaken, doorkijk naar de
toekomst
• Uitvoering en uitrol
 Ruimte voor vragen
BLOK 2, 15.00u - 15.45u
Korte pauze
Drie flitspresentaties
• Gezondheid en omgeving
• AiREAS
Multidiciplinaire participatie en mindset transitie
• Presentatie AiREAS Eersel
Participatiemodel en dashboard
• Ruimte voor vragen
BLOK 3, 15.45u - 16.30u
Korte pauze
Interactief programma
Tips & tops
Info over vervolgbijeenkomst, korte evaluatie en afsluiting
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Over het Regionaal Meetnet
Het Regionaal Meetnet is sinds begin 2020 actief in de regio
Zuidoost-Brabant. Inmiddels zijn 20 gemeenten
aangesloten en een aantal gemeenten hebben deelname
nog in beraad. In totaal gaan circa 50 meetkasten ‘realtime’
stikstofdioxide en fijnstof meten. De focus ligt daarbij op
stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het
buitengebied met veel veehouderij. De gemeten data
worden ontsloten op een dataportaal, dat voor iedereen
toegankelijk wordt. Op deze manier legt het Regionaal
Meetnet een unieke basis om inzicht en kennis te krijgen
van onze directe leefomgeving.
Over het doel van de bijeenkomst
Het Regionaal Meetnet is een samenwerkingsverband
tussen verschillende partijen, met elk hun eigen expertise
waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen. In
deze bijeenkomst praten wij u bij over de huidige stand van
zaken rondom het operationele proces van het Regionaal
Meetnet. Daarnaast gaan we dieper in over wat het Meetnet
voor u kan betekenen op het gebied van participatie en
gezondheid. Omdat deze bijeenkomst de eerste in de reeks
is, horen we ook graag van u: waar kunnen wij u helpen.
Over deelname aan de bijeenkomst
Deelname is gratis voor geïnteresseerden vanuit de
Kempengemeenten. Mocht u interesse hebben om deel te
nemen, dan ontvangen wij graag uw aanmelding (uiterlijk
16 april) per e-mail naar meetnet@odzob.nl. In de week
voor de bijeenkomst ontvangt u van ons de vergaderlink,
samen met het definitieve programma.
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Vacature analysegroep gemeente Eersel
Er wordt een extra vrijwilliger gezocht voor de analysegroep
voor het analyseren en duiden van de meetgegevens van de
diverse meetkasten van het luchtkwaliteit- en
geluidmeetnet in de gemeente Eersel. Omdat het om
analyse van technische gegevens gaat is een technische
achtergrond op universitair of hogeschool-niveau een pré.
Eenmaal per maand wordt er overleg gevoerd (1 – 2 uur)
en tussendoor worden er door de groep analyses van de
meetgegevens gemaakt, waarbij wordt getracht om de
achtergrond van de meetgegevens te verklaren.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Cees Beemer
(cees.beemer@outlook.com). Ook voor vragen dit
aangaande kan men zich tot hem richten.
Achtergrondinformatie over het meetnet is ook te vinden
op: www.eersel.nl/meetnet en op:
https://regioonline.nl/regio-eindhoven/regionaal-meetnetgeplaatst/

Project Luchtzuiverende planten gaat door.
Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




De Dorpsraad vergadert online tijdens de lockdown.
Onze eerstvolgende maandelijkse vergadering op
donderdag 22 april om 20.00 uur is zeer
waarschijnlijk nog steeds via de digitale weg. Wilt u
hierbij zijn? Stuur dan een mail naar de dorpsraad.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Onlangs hebben we een positief besluit ontvangen van
Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven over de
subsidieaanvraag voor ons project van de luchtzuiverende
planten.
Onze inspanningen zijn niet voor niets geweest. Helaas
zullen we nog even geduld moeten hebben voordat ons
dorp een beetje groener en fleuriger wordt. Het is nu te laat
in het seizoen om te planten. We gaan ons best doen zodat
jullie komend najaar de gekozen planten en bomen een
plaatsje kunnen geven.

Contact Dorpsraad Wintelre,

Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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1931-2021
H. WILLIBRORDUSKERK WINTELRE
90 jaar
Op 1 augustus 1929 werd Antonius van der Heijden uit
Vught benoemd tot pastoor in Wintelre. Hij nam het
initiatief tot het bouwen van een nieuwe kerk. De in 1822
gebouwde kerk was veel te klein, er werd gezegd: “als ze er
ingaan, gaan ze er niet in, als ze er niet ingaan, gaan ze er
wel in.” De ingang van deze kerk was via de in 1858
gebouwde toren, op de plaats waar nu de Pietà staat. De
kerk werd aan de bestaande toren gebouwd. Op 5
december 1930 was de aanbesteding voor fl. 42.450. -- (€
19.262,97 !!). Architecten waren de heren Vermeulen uit
Nijmegen en van der Heijden uit Vught, aannemer van
Gerwen/Veraa uit Eersel. De Wintelrese boeren verrichtten
het grondwerk in de periode 9 december tot maart 1931. In
totaal werd 1000m3 zand uitgegraven en 1500m3 zand
ingereden. Het zand werd gehaald door transportbedrijven
Piet van Loon en Harry Heijmans voor fl. 975,-- vooraan in
Vessem. Op 14 april 1931 werd officieel de eerste steen
gelegd. (zit vooraan links in de kerk).
De kerk zou in eerste instantie zonder gewelf worden
gebouwd. Omdat de parochianen dat niet zo mooi vonden
schonk Jan Mollen fl. 1900,-- om een gewelf te kunnen
aanbrengen. De uiteindelijke kosten bedroegen inclusief
meerwerk fl. 59.181,89. Voor de bouw van de kerk werd
nog ontvangen:
1. van de hele parochie fl. 20.000,--, 2. Jan Mollen
fl. 10.000,--, 3. Frans Lathouwers fl. 7.000, --,.
Verder nog van Jan Mollen fl. 1.400,-- voor 2
communiebanken, fl. 210,-- voor 6 koperen kandelaars en
fl. 500,-- voor de Pietà. Piet Oosterbosch betaalde de
doopvont fl. 800,--. Het raam van Christus Koning werd
geschonken door de Eerw. Heer Goyaerts, regent van het
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klein seminarie. Verder nog een extra financiële bijdrage
van Piet Oosterbosch, Jan en Hendrik van de Ven.
Het Anglusklokje werd geschonken door de aannemer. De
kerk werd ingezegend op 8 december 1931 en
geconsacreerd op 4 juni 1934. De oude kerk werd
afgebroken in 1932, de linker sacristie bleef staan en is nu
in gebruik als kapel. (bron: boekje EEN VIJFTIG JARIGE
KERK; een kijkje in haar voorgeschiedenis 1981 door Jo van
de Biggelaar en Jos van der Heijden. Krantenberichten:
Koninklijke Bibliotheek/Delpher/Kranten)

Agenda
12 t/m 17 april
13 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

Goede Doelen Week
MTB-toertocht.
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER
13 apr
24 apr

PMD-GFT-afval
PMD-GFT-Restafval
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11 mei

PMD-GFT-afval

OUD PAPIER HIER…
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 22 april
Maandag 17 mei
Dinsdag 22 juni
Donderdag 23 september
Maandag 18 oktober
Dinsdag 16 november
Woensdag 22 december
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