50e jaargang nr. 20, week 40 (9 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Uw stem wordt gevraagd voor de Rabo Clubsupport
 Nieuw Wentersels peil eindelijk van start?
 Een droom die uitkomt….
De volgende uitgave (nr. 21) verschijnt
in week 42 (23 oktober)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 15 oktober voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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In de oktobermaand nodigen we u allen uit om een keer
extra naar de Mariakapel te gaan voor het opsteken van
een kaarsje en voor een moment van rust en bezinning.

MISINTENTIES WEEKEND
VAN 9 EN 10 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastor Schevers

In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
Op 63-jarige leeftijd is overleden Riky v. Loon - v. Mol,
echtgenote van Gert v. Loon. Riky woonde in de Molenweg
op nr. 3

Petronella Bartels
Pastor Ton Verschure (mnd)
Martien v. Erp (namens buurtschap " Bijsterveld ")
Piet v. Haaren (namens K.B.O. Wintelre)
Riky v. Loon - v. Mol
Giel v. Mol en zijn broer Tinus v. Mol
Anny van Asten-Tholen

Op 69-jarige leeftijd is overleden Annie v. Asten - Tholen,
echtgenote van Henk v. Asten. Annie woonde in de
Steenoven op nr. 2
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein., kosten € 10,-

MISINTENTIES WEEKEND
VAN 16 EN 17 OKTOBER

50 JAAR DORPSBLAD ’t BLAAIKE
STEM OP ONS

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Jan en Marian Cremers
Jan Reniers (namens K.B.O. Wintelre)
Giel v. Hoof (namens K.B.O. Wintelre)
Ad v. Oosterhout (jgt en trouwdag)
Sien v. Ham - v. Mol (eerste jgt en overleden familie)
Nellie v.d. Berk - Beerens (verjaardag)
Jan en Anna ten Brink - Wilting en overleden familie
Annie v. Asten - Tholen

MEDEDELINGEN
In de oktobermaand zal de siergroep extra aandacht
schenken aan de versieringen bij het Maria-altaar.
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Eind dit jaar verschijnt ’t Blaaike al 50 jaar huis-aan-huis in
geheel Wintelre. Een halve eeuw hebben een groot aantal
vrijwilligers iedere 14 dagen zich ingezet om ’t Blaaike te
maken naar de wensen en verwachtingen van de Wintelrese
verenigingen en haar lezers/leden. Op dit moment weten
we nog niet hoe we samen dit gouden jubileum gaan
vieren.
Wat we zeker weten is dat in die 50 jaar het
verenigingsleven in Wintelre heeft geprofiteerd van de
mogelijkheden die ’t Blaaike biedt. ’t Blaaike doet daarom
dit jaar mee met de Rabobank ClubSupport en wij hopen
dat alle lezers stemmen op het dorpsblad. De medewerkers
van ’t Blaaike van vroeger en nu verdienen een felicitatie.
Stem op ’t Blaaike en laat daardoor zien dat u de inzet van
de medewerkers waardeert.
Alvast bedankt en tot wederhoren.
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STICHTING HARAPAN, 20 JAAR
ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS.

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle
inwoners van Wintelre die daar een beroep op
willen doen. CP=Contactpersoon):

*overzichtstentoonstelling in Cultuurspoor Best*

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:???.
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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Op 23 april 2001 werd de Stichting Harapan opgericht. De
stichting zet zich in om de leefomstandigheden van
kansarmen in Indonesië te verbeteren, en wil de mensen
hoop en vertrouwen geven op een betere toekomst. Sinds
2001 wordt er een brug geslaan tussen de inwoners van
Best, Eindhoven, de Kempen en ver daarbuiten en
hulpbehoevenden in Indonesië. Juist door de kleinschalige
aanpak slaagt men er in het verschil te maken. De
afgelopen twintig jaar heeft Harapan op veel plaatsen een
steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
kansarmen. Veel aandacht ging uit naar het
rehabilitatiecentrum Harapan Jaya en het weeshuis Pius IX
op Sumatra, de zes kindertehuizen van Yayasan Nativitas
op Flores, het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru op WestTimor, gezinsadoptie, ondersteuning van arme gezinnen op
West-Timor en Sumatra, aandacht voor vergeten Indische
Nederlanders. Harapan kent een studiefonds voor jongeren
om het volgen van voortgezet/ universitair onderwijs
mogelijk te maken en een school-uniformenfonds voor
armen gezinnen. Harapan kwam ook in actie als zich in
Indonesië rampen voordeden. In 2020 en 2021 werd er
extra beroep gedaan op Harapan vanwege de enorme
problemen n.a.v. de corona-pandemie.
Overzichtstentoonstelling 20 jaar Ontwikkelingswerk aan de
basis.
Om u te informeren over alle projecten en activiteiten is er
van 4 oktober tot 1 november een grote
overzichtstentoonstelling in Cultuurspoor Best. U kunt de
tentoonstelling bezoeken op maandag t/m vrijdag van
10.00u tot 17.00u en op zaterdag van 10u tot 15.00u. Elke
woensdagmiddag van 14.00u tot 16.00u is er iemand van
het Harapan bestuur aanwezig die u graag nader wil
informeren over hetgeen op de tentoonstelling te zien is.
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HALLO WINTELRE

NIEUWE CAMPAGNE

Onze school in Oostelbeers dreigt te gaan sluiten in 2022.
Dan moeten ongeveer 100 kinderen naar een andere
basisschool. Dat vinden wij niet lief, want er is nu nog geen
goed alternatief. Wij willen gewoon een eigen school in ons
dorp, net als bij jullie in Wintelre!

KIES EEN CLUB!

Een van de alternatieven is om een eigen school op te
richten in ons dorp. Daarom wordt kindcentrum de Beuk
opgericht; een moderne, openbare basisschool van groep 1
t/m 8. Natuurlijk zijn ook kinderen uit andere dorpen
welkom.
Hier hebben we wel jullie hulp bij nodig. Om de school te
kunnen starten hebben we namelijk 94 ouderverklaringen
nodig van ouders van kinderen die op 1 november van dit
jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn en in o.a. Wintelre wonen.
Natuurlijk komt een groot deel van de ouderverklaringen uit
Oostelbeers. Maar onvoldoende om aan deze eis te voldoen.
Wij hopen daarom op steun van ouders uit omliggende
dorpen zoals Wintelre.
Met een ouderverklaring geef je bij de overheid (duo) aan
dat je het initiatief van kindcentrum de Beuk steunt. Deze
digitale krabbel is geen inschrijving, je zit nergens aan vast.
Wil je meer weten, of wil je de ouderverklaring
ondertekenen? Kijk dan op www.kcdebeuk.nl of neem
contact op via info@kcdebeuk.nl.
Heel erg bedankt namens de Oostelbeerse kinderen en
actiegroep onderwijs Oostelbeers

Op 6 september lanceerde het Jeugdfonds Sport & Cultuur
de campagne Kies een club. Nu alle sport- en cultuurclubs
weer open zijn, willen we zoveel mogelijk kinderen bij
aanvang van het nieuwe sport- en cultuurseizoen de kans
geven lid te worden van een club. In de campagne geven
we ouders uit de doelgroep de mogelijkheid contact met ons
op te nemen via een speciaal 088 telefoonnummer of
website kieseenclub.nl. Vervolgens worden ouders en
intermediairs direct met elkaar in contact gebracht.
Hiermee hopen we ouders te ondersteunen en meer
kinderen daadwerkelijk aan het voetballen, dansen of
kickboksen te krijgen.
Ook het Jeugdfonds Sport Brabant doet aan deze campagne
mee. Coördinatoren Monique Valk en Peter Overeem staan
klaar voor nieuwe aanmeldingen.

LEDEN VAN DE VVW
Dinsdag 19 oktober hebben we onze jaarlijkse
Moederdagviering. De avond begint om 19.30 uur
In Mfa de Rosdoek. Deze avond is er ook een gezellig
optreden van Duo Vrolijk.
Opgeven kan bij één van de bestuursleden.
Het bestuur
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TONEELVERENIGING
“DE VRIENDENKRING” IS WEER IN VOLLE
GANG EN VRAAGT UW STEUN.
De repetities zijn afgelopen maand weer van start gegaan.
De leden hebben er zin in om weer een heerlijke klucht voor
u te spelen. De voorstellingen zullen op 26 maart en 1 en 2
april 2022 plaatsvinden. Noteer deze data alvast in de
agenda.
Verder zijn we volop bezig met een nieuwe activiteit die
voor jong en oud interesse biedt. Hierop volgt later meer
informatie.
Om ons hierin financieel te kunnen ondersteunen, heeft de
Rabobank een mooi initiatief. De Rabo-Club-Support geeft
u, als lid van de Rabobank de keuze om te stemmen op de
verenigingen, waarvan u vindt dat zij een financiële
ondersteuning verdienen. We willen u daarom erop
attenderen, uw stem niet verloren te laten gaan, dus: stem
op de Vriendenkring.
We zien jullie weer graag komend voorjaar tegemoet tijdens
onze voorstellingen.
Toneelvereniging “De Vriendenkring”.

GEROOKTE PALING
Zaterdag 16 oktober breng ik voor de liefhebbers paling
thuis.
Bestellen kan tot 13 oktober.
Prijs: € 18 per pond.
Bel of app naar 06-23332442.
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HALLO LEUK DORP

TONPROATEN BIJ D’N BABBEL

Sinds vorige maand woon ik in het mooie Wintelre op het
Aangelag 30. Ik ben bezig met een hbo-opleiding holistisch
therapeut en ondertussen mag ik al behandelingen geven in
mijn praktijkruimte aan huis. Ik werk met Reiki,
klankschalen en de Chakra's.
Als holistisch therapeut kijk je naar het geheel van een
probleem. Dat wil zeggen dat we kijken op lichamelijk,
psychisch, energetisch, emotioneel en spiritueel gebied. Zo
pak je een disbalans aan op dieper niveau met
bewustwording waardoor klachten minder worden of geheel
verdwijnen. Ben jij nog wel in balans?
Voor meer informatie kun je op mijn site kijken

(Zaal open 19.00 uur)

Hans Keeris
Frans Bevers
Arian Compen
Erik Mulder
Hans Verbaarschot
Presentator Jeroen van Nunen
Kaarten €10, — per stuk

www.shifthappenscoach.nl
Je kan me ook altijd bellen voor
een afspraak 06-22525261.
Ik help je met alle liefde!

STEM JE OOK OP DE DORPSZESKAMP
TIJDENS DE RABO CLUBSUPPORT?

Groetjes Fanny Roest
Psst… gun jij iemand anders een
momentje voor zichzelf?
Je kunt bij mij een cadeaukaart kopen met elk gewenst
bedrag als tegoed.

RABOBANK CLUBSUPPORT
Geef ook uw stem aan Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre.

’t Blaaike nr. 20 9 oktober 2021

20 november tonproaten
Aanvang 20.00 uur

10

In de periode van 4 oktober tot en met 25 oktober 2021
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! Tevens 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 5, 6 en 7
augustus 2022 dan alvast in je agenda.
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HIJ KOMT, HIJ KOMT!
~ SAVE THE DATE ~

BESTE MENSEN
Zoveel kaarten, bloemen en cadeaus, de buurt, de fanfare drumband en de Rosdoek, voor ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was een prachtige dag.

Afgelopen jaar heeft de sinterklaasintocht helaas niet door kunnen gaan
vanwege de corona-maatregelen.
Dit jaar heeft de Sint aangegeven weer
naar Wintelre te zullen komen, en wel
op zondag 14 november!

BEDANKT !!!!!!
Jos en Ella Fonken.

Noteer deze datum op de kalender en houd het volgende
Blaaike en onze Facebookpagina in de gaten voor meer
informatie!
Groetjes,
Sint Nicolaas Comité Wintelre

7 OKTOBER CONCERT IN DE
ST LAMBERTUSKERK IN VESSEM
Op donderdag 7 oktober komt Laurens de Man de belofte
om een concert te komen spelen na, die hij al in 2018
maakte na het ontdekken van het Loret-orgel in St
Lambertuskerk in Vessem. Op het programma staan pianoen orgelwerken van Bach, Mozart, Liszt en Franck (Prelude,
Choral en Fugue).
In de kerk zijn vijfenzeventig plaatsen beschikbaar.
De toegang is gratis. Graag een bijdrage na afloop van het
concert.
Aanmelden voor het concert kan via
behoudlambertuskerk@gmail.com.

RABO CLUBSUPPORT 2021
Laat uw stem niet verloren gaan
Leden van de Rabobank die zelf niet kunnen stemmen
kunnen hun kaart inleveren, met daarop de verenigingen
waarop ze willen stemmen, bij Ineke Neggers, Everstraatje
6 of in de brievenbus in Kempkeshof.
Dan zorg ik dat er namens u gestemd wordt.
Steun de verenigingen van Wintelre

BEDANKT
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en
medeleven de afgelopen tijd en na het overlijden van ons
Riky.
Het is fijn dat er zoveel lieve mensen zijn die met ons
meeleven.
Dank ook voor de vele kaarten en bloemen die we hebben
mogen ontvangen.
Gert, Geran en Rick

’t Blaaike nr. 20 9 oktober 2021

12

’t Blaaike nr. 20 9 oktober 2021

13

NIEUW WENTERSELS PEIL

"Een bandavond door Wintelrese muzikanten en DJ's"
- Nieuwe datum: 16 oktober - Rosdoek Helaas was het vorige Blaaike te kort dag om een stukje te
kunnen leveren waarin ik alle juiste informatie kon zetten.
Maar bij deze...
Het ziet er naar uit dat Nieuw Wentersels Peil eindelijk door
kan gaan en wel op 16 oktober.
Na lang wachten weer een leuke avond met livemuziek door
Wenterselse muzikanten.
We hebben een programma kunnen maken dat past binnen
de nieuwste maatregelen.
Want omdat de horeca nog steeds om 0.00u moet sluiten,
gaat de avond iets eerder van start.
Zaal open:
Band set 1:
DJ-set 1:
Band set 2:
DJ-set 2:

19.00u
19.30u
20.30u
21.30u
22.30u

-

20.30u
21.30u
22.30u
23.30u

Om binnen te kunnen komen zijn een entreekaartje,
coronatoegangsbewijs en gezondheidscheck verplicht. De
prijs van het kaartje is € 5,- (1 consumptiebon
inbegrepen).
De voorverkoop van de entreekaartjes start maandag 4
oktober. En de kaarten zijn te reserveren via mail en
verkrijgbaar bij de Rosdoek (mail info@rosdoek.nl). Er zijn
maximaal 5 kaartjes per persoon te reserveren.
Door de nieuwste versoepelingen mag 75% van de reguliere
capaciteit binnen.

EEN DROOM DIE UITKOMT!!
Op zaterdag 9 Oktober zal de bekende ELE-rally weer
verreden worden.
De start op het podium vindt dit jaar plaats in Son en
Breugel op het kerkplein en het serviceterrein is gesitueerd
op het terrein bij aqua Best. (Gratis toegang)
Ook in Wintelre zijn we weer van de partij met een mooie
landelijke klassementsproef die 2x verreden wordt en finisht
in Oerle.
Verder worden ook Spoordonk, legerbasis Oirschot, St.
Oederode en Ekkersrijt aangedaan.
Dit jaar niet alleen Piet met neef Sander van Hoof aan de
start met zijn Mitsubishi Lancer evo 4, maar ook zoon Jari
van Hoof zal samen met navigator Max Jacobs uit Oerle zijn
debuut maken.
Een jongensdroom die uitkomt om in een grote Brabantse
thuisrally te mogen rijden.
Piet zal met startnummer 5 de rallypaden onveilig maken
terwijl Jari met zijn Opel Adam met startnummer 27 voor
spektakel gaat zorgen.
De wedstrijdleider van dit prachtige evenement is Niels
Leermakers een voormalig navigator van Piet.
Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we
er met z'n alle weer een prachtige dag van kunnen maken.
Veel kijkplezier!
Hopelijk tot 9 Oktober

COOP BEDANKT

Tot 16 oktober in de Rosdoek!

De gasten van het het eetpunt bedanken de COOP voor het
heerlijke dessert.

Groetjes Hanneke

Eetpunt Kempkeshof
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ALLEEN
Vandaag ben ik alleen op pad, zelfs onze brave Bassie is
thuis. Vandaag wil ik alleen zijn, de stilte opzoeken. En stil
is het hier rond het ‘ouw’ meer. Er spelen geen kinderen, er
staan geen mensen langs de kant die stokjes in het water
gooien die honden weer terugbrengen. Honden die vlak bij
me staand hun natte vacht uitschudden. Maar vandaag is er
niemand te zien, zelfs geen hond. Het is dan ook
hondenweer, donkere wolken drijven door de lucht en af en
toe valt er ook een spatje regen. De herfstwind laat de
bomen ruisen en het water rustig kabbelen. Verder is het
stil, doodstil.
Het doet me denken aan een gedicht dat ik ooit uit het
hoofd kon opzeggen maar dat ik nu bijna ben vergeten. Het
ging over een stilte die men kan horen ademen, stilte die de
ruimte vult en klinkt als muziek. Stilte die je soms vindt in
een glimlach of een begripvolle blik.
Niets klinkt mooier dan de stem van de stilte die doordringt
tot het diepste van je ziel en je een zalig en blij gevoel
geeft.
En zo kan ik nog wel even doorgaan, dat ik die stilte hier
door de ruimte hoor zingen, over het water de hei, de
struiken en het bos. Dat ze de ruimte vult met gezang en
prachtig klinkende woorden.
Ach ja, op papier kan de stilte prachtig worden verwoord.
Maar hoe men werkelijk de stilte ervaart is van veel
factoren afhankelijk. Van dingen die wij zelf nauwelijks in de
hand hebben.
Vanmorgen was het geen muziek of klinkende woorden die
me wekten maar het steeds repeterende geluid van sirenes.
Even dacht ik nog dat ik droomde, tot ik nog half slapend
het geluid van een ziekenwagen herkende.
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Het heeft nog tot na de middag geduurd voordat ik wist wat
er gaande was. En nu, in deze stilte denk ik aan een
dorpsgenoot, een kennis, een jongere vrouw als ik, die zo
uit het leven is weggerukt. Ik denk aan een man zonder
vrouw, aan jonge mannen zonder moeder. Aan een nieuw
nest dat met veel inzet en enthousiasme is gebouwd. Een
huis dat nu voor de helft wordt bewoond door een stille
leegte.
Opnieuw zien en ervaren we hoe hard en meedogenloos het
leven zijn kan. We zijn overgeleverd aan ons lot hoe grillig
en oneerlijk ook. We kunnen enkel proberen om zo nodig er
voor elkaar te zijn.
We zijn een dorpsgemeenschap die elkaar ondersteunen in
lief en leed. Een samenleving, soms luidruchtig, soms
ingetogen.
We heffen samen het glas en proosten op het leven, het
geluk. En we luisteren naar de stilte en leven mee met de
dramatiek van een ander.
Kom Bassie, we gaan weer terug naar de bedrijvigheid van
de dag. Och nee, Bassie is er niet, was ik even vergeten.
Maar er zijn dingen die we nooit vergeten, die we koesteren
een leven lang.
Mien du Poes

OPPAS NODIG!!!!
Ik ben Kaat van Mol (bijna 13 jaar) en pas graag op jullie
kind(eren) als jullie eens een avond of dagje weg willen.
Vergoeding in overleg.
Bel me gerust om eens kennis te maken.
06-14506344
’t Blaaike nr. 20 9 oktober 2021
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Deelname Rabo Clubsupport
2021 door Repair Café

NIEUWSBRIEF#157
Herfstwandeling

Op zondag 31 oktober organiseren, op initiatief van de
werkgroep Recreatie van de Dorpsraad samen met
vertegenwoordigers van wandelgroep De Kleppers, KBO,
het Gilde en Avondwandelvierdaagse, voor de zesde keer de
herfstwandeling in Wintelre.
Het succes van de eerdere edities herfstwandelingen waren
zo overweldigend dat de organisatoren de ingeslagen weg
willen blijven continueren, resulterend in een vaste activiteit
op de Wintelrese evenementen jaarkalender.
Helaas moesten we in 2020, vanwege Corona, een keer
overslaan, maar vooralsnog denken we dat het nu weer
mogelijk moet zijn. Door dit recente besluit heeft u dan ook
niet eerder aankondigingen hiervan gezien.
In de volgende editie van het Blaaike houden we jullie
verder op de hoogte van deze sportieve herfstwandeling.
Reserveer de laatste zondag van oktober, voor een
sportieve wandeling door de mooie natuur van Wintelre en
haar directe omgeving.
Namens organisatie
Herfstwandeling Wintelre;
werkgroep Recreatie van
Dorpsraad Wintelre,
Wandelgroep De Kleppers,
Katholieke Bond van Ouderen,
Gilde van Onze Lieve Vrouw en
de Heilige Willibrordus en
Stichting
Avondwandelvierdaagse.
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Ook het Repair Café doet mee met
de Rabo ClubSupport actie van de
Rabobank.
Steun het Repair Café met uw
stem als lid van de Rabobank. Met
uw stem kan het Repair Café haar
nuttige bijdrage aan de samenleving
in Wintelre blijven continueren!

Watertappunten in Wintelre
Velen van u zullen de nieuwe watertappunten in ons dorp al
gezien hebben, een op dorpsplein Den Dries en een bij de
inrit naar ons Ouw Meer.
Rond het 50-jarig bestaan van Rotary Club EindhovenKempenland werd een ambitieus project ontwikkeld:
tappunten plaatsen voor gratis en veilig drinkwater ten
behoeve van liefhebbers van het buitenleven, wandelaars,
fietsers en ruiters in de Kempische natuurgebieden.
Belangrijke doelstelling hierbij is natuurlijk ook het
terugdringen van het gebruik van plastic flesjes die mede
verantwoordelijk zijn voor de plastic soep in de oceanen.
Ook het belang van meer water drinken voor een gezondere
leefstijl telt.
De tappunten zijn geen reclamezuilen. De objecten zijn
voorzien van decoraties en gedichten aangeleverd door een
2-tal Wintelrenaren en uitgerust met een sensor, en dus
hygiënisch en coronaproof. Dorpsraad Wintelre zocht naar
de meest geschikte locaties. Waterleidingbedrijf Brabant
Water was bereid de tappunten gratis aan te sluiten en
levert daarnaast ook gratis het nodige water. De tappunten
’t Blaaike nr. 20 9 oktober 2021

19

zijn gesponsord door Stichting Leefbaarheidsfonds
Luchthaven Eindhoven (SLLE).
Het is de bedoeling dat ook in andere Kempengemeenten
deze watertappunten gaan verschijnen.
Rotary Club Eindhoven-Kempenland zorgt voor het
onderhoud van de vandalisme resistente waterfonteinen. In
de winter zullen ze worden afgesloten of verwijderd.

Chauffeurs gevraagd voor Vervoersdienst.
De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen
vervoer kunnen regelen naar o.a. ziekenhuis, arts of andere
zorgverleners.
Graag zouden we ons groepje willen uitbreiden met enkele
chauffeurs, zodat we de ritten wat meer kunnen verdelen.
Je bent dan ongeveer éénmaal per maand aan de beurt om
te rijden, zodoende blijft het voor iedereen haalbaar en
wordt het geen te grote belasting.
Zou je ons willen helpen, bel dan even naar Mars van der
Bruggen 040 - 205 15 21

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Maandag 18 oktober om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. 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

NIEUWS BOND
VOOR OUDEREN
Op woensdag 15 september hebben we fijn kunnen
wandelen en daarna heerlijk geluncht. Er waren 53
deelnemers, die enorm hebben genoten. Daarvoor
bedanken we de leden van werkgroep, die alles weer
piekfijn geregeld hadden. Ook een woord van dank aan het
Gilde, die hun accommodatie voor ons ter beschikking
stelde
Op 29 september was de gebruikelijke modeshow on de
MFA De Rosdoek. Hiervoor kwamen 30 dames opdagen. Zij
hebben hun garderobekast weer kunnen aanvullen. Ook
deze middag is een prima sfeer verlopen.
Op 27 oktober vindt onze ledenvergadering plaats. Hiervoor
hebben alle leden reeds een uitnodiging gekregen. De
vergadering zal ongeveer een uur in beslag nemen. Na de
pauze zullen er een paar films over Wintelre vertoond
worden. Onder het genot van een hapje en een drankje
kijken we dan samen nog eens terug in die “goeie ouwe
tijd”. We rekenen op een goede opkomst van onze leden!
Op 15 december staat de Kerstviering gepland. Noteer deze
datum alvast in uw agenda, zodat u hierbij zeker aanwezig
kunt zijn!
Op dinsdagmiddag is bij droog weer de gebruikelijke
fietstocht. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de kapel bij de
kerk. Onderweg wordt er gestopt bij een terras om iets te
drinken. IEDEREEN, ook niet-leden, zijn welkom om
mee te rijden.
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.
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VACATURE:
“BEHEERDER GEMEENSCHAPSHUIS
DE ROSDOEK”
Sinds kort zijn veel activiteiten in De Rosdoek gelukkig weer
hervat. Er is echter nog ruimte voor veel meer en dan is er
ook in ons personeelsbestand uitbreiding mogelijk met een
extra beheerder voor de Rosdoek.
We zoeken iemand voor de functie “beheerder in de
Rosdoek” (voor max 20 uur).
Ben jij de man/ vrouw/ student, die energiek is en
enthousiast wordt van een dynamische organisatie. Wil je
een bijdrage leveren aan het beheer van het
gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre en hier diverse
verenigingen, groeperingen en andere gebruikers van dienst
zijn. Ben jij degene die oog heeft voor Klantgerichtheid,
flexibel is, bereid om niet –routinematige- schoonmaak
werk te verrichten en speciale activiteiten zoals kermis en
carnaval mede inhoud te geven.
Ook is het mogelijk dat er mensen zijn die een aanvulling
zoeken op hun maandelijkse budget en een beperkter
aantal uren willen werken. We denken hierbij aan studenten
of mensen die willen combineren met een andere parttime
baan.
Daarnaast zijn wij op zoek naar collega’s die onze “oberpoule” willen versterken.
Heb je belangstelling meld je dan op info@rosdoek.nl of
bel secretaris Noud Moeskops op 06-41291817.
Een vriendelijk groet,

STATIEGELDACTIE BIJ COOP VOOR DEES
De komende drie maanden steunt COOP voetbalvereniging
DEES. Samen kunnen we door eendracht en samenspel van
deze statiegeldactie een succes maken voor zowel COOP als
voetbalvereniging DEES.
Koop daarom bij de COOP en doneer jouw fles voor
voetbalvereniging DEES. Alvast bedankt en wij komen
binnenkort met nieuws over meer beweegmogelijkheden,
natuurbeleving en natuureducatie op en rondom sportpark
“De Meren”.
Eersel is trots op haar Krachtige Kernen. Afgelopen week
hebben wij een idee ingediend bij de gemeente Eersel hoe
we samen door eendracht en samenspel met alle bewoners
uit ons dorp de saamhorigheid in Wintelre kunnen
versterken.
Zaterdagmiddag 16 oktober hopen wij ons initiatief te
mogen presenteren op het dorpsplein. Zorg dat je daarbij
aanwezig bent.

RABO CLUBSUPPORT 2021
"Wintelre.info"

Bestuur de Rosdoek
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BLAASKAPEL DIE STALLFREUNDE DOET
MEE AAN RABO-CLUB SUPPORT.
Een mooi initiatief van de Rabobank om alle verenigingen
een steuntje in de rug te bieden.
Als lid van de Rabobank krijgt iedereen vanaf 4 oktober tot
25 oktober de mogelijkheid om te stemmen op jouw
favoriete club.
Muziek verbindt mensen.
Blaaskapel Die Stallfreunde uit Wintelre is sinds 1989 actief.
Naast Tsjechische volksmuziek gebracht in originele kledij,
speelt de blaaskapel pittige populaire en toegankelijke
blaasmuziek met veel solistische inbreng.
De blaaskapel wil, naast op een zo hoog mogelijk niveau
muziek maken een vereniging zijn waar de leden zich in alle
opzichten thuis voelen en dit ook tijdens de optredens
uitstralen naar ons publiek en supporters.
Wij verzorgen regelmatig binnen en buitenoptredens, zowel
in binnen als buitenland, o.a. voor de KBO, senioren,
festivals, gehandicapten en andere blaasmuziek liefhebbers.
Tijdens de lock down periode is de blaaskapel actief
geweest met audio en video opnames die te bewonderen
zijn op de You Tube en Facebookpagina’s van Blaaskapel
Die Stallfreunde.
https://www.youtube.com/results?search_query=blaaskape
l+die+stallfreunde
https://www.facebook.com/BlaaskapelDieStallfreunde/
Ons Doel
Het verzorgen van voor het publiek en voor ons
aantrekkelijke blaasmuziek op een hoog niveau met een
regelmatig wisselend en verrassend repertoire en zo ons
publiek mooie muzikale momenten te bezorgen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN LECOBA
Vanaf 1 oktober 2021 heeft LeCoBa B.V. gewijzigde
openingstijden. Om u voortaan nog beter van dienst te
kunnen zijn, hebben wij besloten de openingstijden op
doordeweekse dagen te verruimen. Daarnaast gaan wij per
deze datum het winterseizoen in. Onderstaand treft u een
overzicht van onze gewijzigde openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

07.00u – 18.00u

Zaterdag (Oktober – Maart)

08.00u – 12.00u

Zaterdag (April – September) 08.00u – 15.00u
We hopen iedereen graag snel weer te zien aan de Slikdijk
10 in Wintelre. Voor onze Oisterwijkse collega’s gelden
overigens dezelfde openingstijden, voor meer informatie
daarover kunt u terecht op:
www.vanierseltuinenpark.nl en
www.vanierselbouwenindustrie.nl.

RABO CLUBSUPPORT 2021
Stem op Kempkeshof.

Help clubs en verenigingen in jou buurt en laat uw stem
niet verloren gaan!
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AGENDA

BESTE DORPSGENOTEN,
Vanaf 4 tot en met 25 oktober kunt u stemmen op
Jong Nederland Wintelre bij de Rabo ClubSupport. Alle
leden van de Rabobank kunnen stemmen en elke stem is
geld waard voor onze club! Lid worden van de Rabo
ClubSupport is gratis en hoeft geen klant te zijn bij de
Rabobank ;)
Wilt u ons steunen door te stemmen?

16 oktober
31 oktober
6 november
6 november
14 november
20 november
18 december

Alvast bedankt namens de leiding en de kinderen!

2022

Dankjewel,

26 maart
1 en 2 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
17–18–19 juni
5, 6 en 7 augustus
10 /11 december

Met vriendelijke groet,
Demi van de Ven – Jong Nederland

REPAIR CAFE
Woensdag van
9.00 uur tot 12.00 uur:

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
Welons
Dorpszeskamp
Dickens Festijn.

AFVALKALENDER

27 oktober
24 november
29 december

12 okt.
26 okt.
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Bandavond Nieuw Wentersels Peil
Herfstwandeling
Luchtzuiverende planten verdelen.
Kermis 2.0 met artiesten D’n Babbel
Intocht Sint
Tonproaten m.m.v. Jeroen van Nunen
en paar toppers. D’n Babbel
Pubquiz Den Babbel

26

PMD-GFT-Rest-afval
PMD-GFT-afval
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EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
29 oktober
26 november
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…

9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag
Woensdag

18 oktober
16 november
22 december
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