50e jaargang nr. 18, week 36 (11 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 18 September Nationale Opschoondag
 EHBO Cursus gaat niet door
 Burger Koning(in) schieten
De volgende uitgave (nr. 19) verschijnt
in week 38 (25 september)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 17 september voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 18 11 september 2021

1

REDACTIE

’t Blaaike nr. 18 11 september 2021

2

Per tel. aan Sjef Hems 040 205 1720 of per mail aan
jphhems@gmail.com of aan Tonnie v. Gestel tel. 040 205
1777 of per mail tonnievangestel@hetnet.nl. Of door een
briefje in de brievenbus op het kerkplein.

MISINTENTIES WEEKEND
VAN 11 EN 12 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Schevers

In onze parochiegemeenschap is op 86-jarige leeftijd
overleden Frans Huijbregts, echtgenoot van Betsie
Huijbregts- Klessens. Frans woonde in de Kloosterstraat op
nr. 43

Cato v. Ham
Pastoor Ton Verschure [mnd]
Gerry v. Hest - Schellekens
Jan Reniers
Martien v. Erp [namens K.B.O. Wintelre]
Jan Tholen [namens familie Tholen]
Frans Huijbregts

In Tilburg is op 29 augustus op 86-jarige leeftijd overleden,
Zuster Marianne v.d. Ven. Ze was lid van de Congregatie
Zusters van Liefde. Voordat ze intrad woonde ze op het
Kekkeneind.

Maandag 13 september 9.30 uur Woord en
Communieviering vanwege Teerdag van Gilde van O.L.V. en
de H. Willibrordus
Voorganger: Diaken v. Olmen

MISINTENTIES WEEKEND
VAN 18 EN 19 SEPTEMBER

18 SEPTEMBER IS WEER DE
NATIONALE OPSCHOONDAG !

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor v. Lamoen
Frans Huijbregts
Overleden leden van Gilde van Onze Lieve Vrouw en de H.
Willibrordus

MEDEDELINGEN:
Vanaf het weekend van 4/5 september worden de
misintenties weer afgelezen.
U kunt nu de misintenties die zijn opgegeven vanaf 17
oktober 2020 t/m 1 september 2021 en niet zijn afgelezen
weer doorgeven.
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Natuurlijk zorgen wij er weer voor dat Wintelre schoon
blijft.
Wij lopen van 10.00 tot ong. 12.00 uur.
Samenkomst bij "de Rosdoek"
Na afloop staat de koffie klaar.
Gemeente Eersel zorgt voor de nodige materialen.
Voor de kinderen is er weer een attractie.
Aanmelden tot 12 september bij Joke Hoeks
Tel.: 06-23876302
Mail.: joke.hoeks70@gmail.com
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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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WENTERSEL VRUUGER: OPROEP VOOR FOTO’S
In 1983 werd onder auspiciën van de stichting Dorpsfeesten
mijn fotoboek “Wentersel Vruuger” uitgegeven. In dit boek
heel veel foto’s van de periode 1895 tot ± 1960. De laatste
maanden plaats ik regelmatig foto’s met info op de
facebookpagina “Wintelre zoals het was”. Deze publicaties
worden gedeeld door Wintelre-info. Hoewel ik heel veel
foto’s van genoemde periode heb, ontbreken er toch nog
een aantal. Hieronder de onderwerpen waarvan ik graag
foto’s zou willen.
U kunt deze sturen naar jos-ellyvanderheijden@onsmail.nl
of even bellen 06-18618903. Alle foto’s komen uiteindelijk
terecht bij de Heemkundevereniging de Hooge Dorpen. Ze
zijn dan ook in de toekomst voor iedereen ter beschikking.
Families die niet zijn opgenomen in fotoboek Wentersel
*Vruuger
*Kermis
*Schaatsen/ zwemmen op het oude meer
*Winterpret/ ongemak
*Koninginnedag
*Paardenschatting
*Vee-fokdagen
*Pakhuis C.A.V./ eierbond
*Oogsten/ dorsen
*Loonwerkers (van Eeten, van Aaken, Reniers, Stroosma
etc.)
*Winkels (Willem de Vooght, Marinus van de Velden, Frans
van Loon, Frans van Hoof)
*Smederij van Hoof
*Venters (Pietje Thijsen, van Woerkum, Weber, Walraven,
Marietje van Kemenade, Frans van der Heijden etc.)
*Slachten
*Concours hippique
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KUNSTZINNIGE VERRASSING
Het was die vrijdag, 27 augustus, niet zo’n best wandelweer
maar we wilden toch even rond het ‘Ouw meer’ lopen. Al
snel zagen we iets raars, ongewoons, een hand met vijf
wuivende vingers stak boven het water uit. En iets verderop
stond een mannenfiguur in het water. Volgens een
beschrijving zou ie moeten omkijken naar wat eens was,
maar ik zag hem toch meer kijken naar wat komt.
Inmiddels hadden we het wel begrepen; dit was LandArt,
een kunstroute door de natuur.
En als kunst en natuur samenvallen zijn wij niet te houden,
dan willen we alles zien, laten inwerken en beleven. Dus
deze twee oudjes liepen daar even vijf lange kilometers
door een bekende omgeving met onbekende kunstwerken.
Pas op het einde stond een bank, of nee, dat was eigenlijk
het begin, maar dat hadden we gemist.
Dus doodvermoeid stapten we na drie en een half uur lopen
de auto in.
Bij een van de werken op deze LandArt-route is een
passend gedicht te lezen, dat zou voor mij meer mogen.
Want kunst, in welke vorm dan ook, doet je nadenken, je
geest verruimen en soms zelfs wegdromen in prachtige
fantasieën. Er zijn mensen die deze fantasieën kunnen
omzetten in taal. En voor mensen die graag met teksten
werken geeft deze LandArt-route, hoe vermoeiend ook, een
berg aan inspiratie. Komend weekend organiseert men in
Valkenswaard een atelierroute waar schrijvende hobbyisten
kunstwerken met mooie teksten begeleiden. Zoiets zou hier
ook prima hebben gekund.

Zie hoe gebogen eikentakken met elkaar zijn verbonden tot
een enorme spin, een duizendpoot die op haar tenen door
dit bos sluipt.
Zie hoe auto’s als symbolen van onze welvaart, de zware
gevolgen van de natuurlijke vernietiging op hun daken
dragen.
Zie een groep mensen van allerlei soort en afkomst
rondkijken. Zie ze uitkijken over de wereld, over het vlakke
land waar mensen maar dwergen zijn om met Jack Brell te
spreken. Of zijn het ontheemden, vluchtelingen die je
verwachtingsvol aanstaren?
Kijk naar jutte zakken die aan takken hangen. Enorme
cocons voorstellend waarin het leven zich ontwikkelt. En
denk terug aan de baarmoeder waar uw eigen bestaan is
begonnen.
Ga op de enige bank zitten die je tegenkomt en probeer te
zien wat de eigenheid is, of juist de verbinding, tussen de
zes dorpen van onze gemeente.
En sluit je ogen niet voor de natuur maar kijk met
bewondering naar dode berken vol met elfenbanken, of een
dikke eik die zich op een meter hoogte ineens splitst in twee
afzonderlijke bomen.
Och, er is nog zoveel meer te zien in deze omgeving, hier
raak je nooit uitgekeken.
De route is lang, te lang zou ik zeggen, en in tegenstelling
van wat er in de krant stond ook niet rolstoelvriendelijk. Die
dat schreef heeft nooit een rolstoel kilometers over een
zandpad geduwd. Maar zoals de KBO haar leden liet weten
is de route wel te fietsen. Dus wat let je?
Mien du Poes

Niettemin is deze route een absolute aanrader. Laat
gedachten door deze omgeving dansen, laat ze meevoeren
over afstand, verbondenheid en de onontkoombare
vergankelijkheid.
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ONLINE DORPSKWIS MET PRIMEUR
WENTERSELSE MASKED SINGER!
Zoals in het vorige Blaaike al vermeld organiseert de
Organisatie van de Wenterselse Kwis op 11 september om
20.00 uur een online variant van de dorpskwis. Een
gezellige avond in wat kleiner gezelschap met leuke vragen
en grappige opdrachten. Zo hebben we een aantal bekende
Wintelrenaren bereid gevonden om in de huid te kruipen
van een Masked Singer. Mocht je mee willen doen aan deze
kwis, laat dit dan weten door een mailtje te sturen
naar wenterselsekwis@gmail.com of een appje aan 0625042347. Vermeld hierin de Teamnaam en het aantal
personen. Een team is zo gevormd, want al met 2
personen kun je meedoen!! (Richtlijn 2-5 personen).
Opgeven kan tot 11 september 18.00 uur. Wij hopen jullie
online te mogen verwelkomen. Uiteraard staat er voor de
winnaars een leuke prijs klaar verzorgd door Coop Tholen.
Als je aanmeldt krijg je een uitgebreide 'technische' uitleg,
zodat je ook mee kunt doen als je wat minder handig bent
met computers.
De organisatie van de Wenterselse Kwis

EURO MODE
Op woensdag 29 september 14.00 uur,
Is er weer een 55+ modeshow in "de Rosdoek"
Deze is georganiseerd door de KBO Wintelre mmv.
Modehuis EURO MODE. Alle 55-plussers zijn hierbij
uitgenodigd. OOK Niet leden KBO.!!!
De koffie staat klaar!!

Een van de meest gestelde vragen, die ook vaak benoemd
is in enquêtes, is de wens om boodschappen thuis te laten
bezorgen.
Doen jullie dat nou eigenlijk nog?
En hoe zit dat dan precies?
Vanaf heden kan u uw boodschappen online bestellen
via www.coop.nl
Als u onze vestiging (Wintelre-Tholen) selecteert, krijgen
wij de bestelling vanuit Coop bij ons in de winkel
aangereikt.
Deze bestelling wordt dan verzamelt in uw eigen
supermarkt, waarbij u dus een bekend gezicht aan de deur
krijgt bij aflevering.
(En niet een vrachtwagentje wat van ver weg moet komen,
hetgeen het milieu en de kwaliteit van de boodschappen
niet ten goede komt.)
Als er producten zijn die u mist in de webshop, kan u deze
invullen in het opmerkingen vakje.
Betaling kan enkel direct bij aflevering, per pin. Minimale
bestelbedrag is 40 euro. Vanaf 70 euro bezorgen we geheel
gratis!
Dus, ook hiervoor, hoeft u niet meer 'online' het dorp uit!

FLESSENACTIE COOP TBV STICHTING
AVONDWANDELVIERDAAGSE
Zorg dat je erbij bent bij de vierdaagse moet je zijn en
lever nog deze maand je lege flessen in bij COOP ten
behoeven van de vierdaagse van Wintelre.

Joke Hoeks (namens KBO)
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POMPOENMARKT BIJ DE COOP!

OUD IJZER - GILDE NIEUWS - OUD IJZER

Vorig jaar een groot succes, dus ook dit jaar gaat Sjan weer
los!

Op zaterdag 25 september 2021 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het
Gilde van Onze lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit
Wintelre.
Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Accu’s mogen wel meegegeven worden.
In verband met de coronaregels graag alles aan de weg
leggen
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen
en die je toch
mee wilt geven laat het dan even weten op een van de
nummers:
06-30083496 of 06-22929780 of 06-51598958
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee
te geven,
deze kan men gratis afleveren bij de milieustraat in Eersel.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 september:
Volop pompoenen en herfstbloeiers te koop tijdens onze
pompoenmarkt bij de entree van de winkel.
de sfeer proeven en haal wat moois voor de komende
herfstdagen in huis!

BURGERKONING(IN) SCHIETEN
Op zondag 19 september 2021 kan iedere persoon uit
Wintelre, boven de 21 jaar meedoen aan het
burgerkoning(in) schieten bij het gilde.
Uitgezonderd de gildebroeders van ons gilde. Er wordt
geschoten op een houten vogel en wie het laatste stukje
naar beneden haalt is de nieuwe koning of koningin. Wie
wordt de opvolger van Mieke Klessens?
Het schieten begint om 14:30 uur en men kan zich
inschrijven vanaf 14:00 uur. Er zitten geen verplichtingen
aan. Je kan een jaar lang de titel dragen en men krijgt ook
nog een mooi aandenken.

MEDEDELING EHBO VESSEM WINTELRE
EN KNEGSEL
De geplande cursusdagen op 8 en 9 september in MFA de
Rosdoek komen te vervallen.
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Het gilde dank u nu al voor uw medewerking.

PRIJSWINNAARS BIJ DE COOP!
Mevr. M. Sebregts
Tapas schalen set

Lays Duyvis

Mevr. I. v.d. Ven
Picnic Grill

Calve

Dhr. M. Van Eeten
XL Parasol

Bavaria
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LET OP LET OP LET OP
Mijn naam is Sabina en ben hondentrimster.
Ik ben in Wintelre komen wonen, en heb mijn
hondentrimsalon meeverhuisd.
Ik kan nog aardig wat klanten gebruiken dus!
Van harte welkom op onderstaand adres:

Als Linda de Mol in haar populaire spelshow aandacht zou
besteden aan 1971, dan zou het gaan over Jacques Herbs
grootste hit Manuela, het kabinet Biesheuvel, de eerste
druk van Annie M.G. Smidts ‘Pluk van de Petteflat’, het
wereldrecord achteruit zwemmen, het overlijden van
The Doors frontman Jim Morrison en bijna het belangrijkste
(tenminste, voor sommige onder ons) de Europacup 1 winst
voor Ajax.
Of ze de eerste editie van ‘t Blaaike in haar programma zou
aanhalen, valt te betwijfelen.

Kreiel 3a
5513nw
Wintelre
0633528292
Wel eerst even bellen
voor een afspraak

Wat vast ook niet de televisieshow haalt, is een andere
belangrijke gebeurtenis van dat jaar. Het huwelijk van

WIVAK WEER TERUG

Jos en Ella Fonken

Afgelopen week heb ik tot mijn vreugde kunnen zien, dat
WIVAK ( Wintrelre Vakantieweek ) weer terug is.
In een vorige editie van ’t Blaaike vroeg iemand zich af of er
in Wintelre nog wel mensen waren die nog eens iets konden
organiseren. Nou ze zijn er nog!!!
Vrijwilligers, die er afgelopen week voor hebben gezorgd
dat ruim HONDERD kinderen in de laatste week van hun
vakantie een paar leuke, inspannende en creatieve dagen
mochten beleven. Het enige wat jammer genoeg ontbrak
was de gezellige avond-afsluiting met kinderen, ouders en
organisatoren. Maar dat mocht niet vanwege Corona.
Hopelijk volgend jaar weer, maar dit was alvast weer mooi
om te zien!!
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Vandaar dat wij dit hier onder de aandacht brengen.
Want de snelle rekenaar heeft al door, dat dit betekent dat
Jos en Ella dit jaar hun gouden bruiloft vieren.
Wij zijn ontzettend dankbaar en blij dat wij dit op 24
september kunnen vieren.
Mark en Femke
Stan en Norah
Jeroen en Angelique
Tess en Lieza
Patrick en Linda
Roan, Lonne en Tyge
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AGENDA
11
18
19
25
29

september
september
september
september
september

6 november
16 oktober
18 december

2022

26 maart
1 en 2 april
9 april
20 april
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
10 /11 december

EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00

Online dorpskwis
Landelijke opschoondag
Burgerkoning(in)schieten
Oud ijzer ophalen
Modeshow 55+ in Rosdoek

24 september
29 oktober
26 november

Luchtzuiverende planten verdelen.
Bandavond Nieuw Wentersels Peil
Pubquiz Den Babbel

Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Eerste Heilige communie
Dickens Festijn.

Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

AFVALKALENDER

14 sept.

PMD-GFT-Restafval

28 sept.

PMD-GFT-Afval
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Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23 september
18 oktober
16 november
22 december

REPAIR CAFÉ
Woensdag van
9:00 uur tot 12:00 uur:
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december
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