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51e jaargang nr. 15, week 32 (13 aug.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Knotsgekke Krazy Kermisrace
 Dag dartliefhebbers
 Beste allemaal

De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt
in week 34 (27 aug.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 19 aug. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 13 EN 14 AUGUSTUS

Als er nog mensen zijn die graag een gedachtenisprentje
van pastoor Vissers willen, dan kan je dit afhalen na een
viering in de kerk in de sacristie. We hebben nog enkele
exemplaren.

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur
Woord en communieviering m.m.v. het Herenkoor Duizel
Voorganger: Diaken v. Olmen

Op de zaterdagen 1 en 8 oktober is er in Wintelre géén
viering.

Janus en Maria Adriaans-van Dooren (vanwege verjaardag
Janus)
Pastoor Verschure
Jan Wilting (trouwdag)
Piet van de Sande (verjaardag) en overleden familieleden
Jo van de Sande-Snelders (namens K.B.O. Wintelre)
Domien van Oeffelen (verjaardag)
Frans en Anna van Loon-Vervoort, kleinzoon Frank,
schoonzoons Bert, Leo, Piet, Toon en Jan

We wensen iedereen die nog vakantie heeft een mooie
ontspannende tijd.
De medewerkers van het Blaaike wensen we, na een korte
onderbreking, weer een heel succesvol jaar toe.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,00
Opiniestuk bisschop Gerard de Korte.

Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 20 EN 21 AUGUSTUS

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om
de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de
maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van
de veestapel met 30 procent in de komende jaren.

Zaterdag 20 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Lamoen
Frans Huijbregts (eerste jaargetijde)
Theo Kapteijns (verjaardag) en overleden familieleden
MEDEDELINGEN :
Op 8 juli overleed Mieke Beerens-Trouwen op 74-jarige
leeftijd, echtgenote van Harrie Beerens. Mieke woonde op
Bijsterveld nr. 8.
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Na de Tweede Wereldoorlog is in Europa ingezet op een
efficiënte en intensieve landbouw.
Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de
oorlogsjaren moesten schaarste en honger definitief worden
uitgebannen. Dit Europese project, waarbij terecht de naam
van Dr. Sicco Mansholt wordt genoemd, is uitermate
succesvol geweest.
In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge
kwaliteit, relatief goedkoop en met een hoge veiligheid.
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Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen
doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of
nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren
dankbaar voor zijn.
(Voor het hele verhaal zie www.bisdomdenbosch.nl)

BESTE ALLEMAAL
Langs deze weg willen wij iedereen die, op welke wijze dan ook,
een bijdrage heeft geleverd aan het mooie afscheid van pastoor
Vissers bedanken.
Wij, de fam. Vissers, Sjan Klessens en Riny Reniers, hebben
daar enorm veel steun aan gehad.
Dit mooie en warme afscheid was de wens van “onze Pastoor”.
Het uitstapje met de wens ambulance heeft ook heel veel indruk
op hem gemaakt, hij heeft daar nog veel over gepraat en van
kunnen nagenieten!
Nogmaals bedankt voor de bezoekjes, kaartjes en bloemen die
wij hebben ontvangen.
Fam. Vissers
Sjan Klessens
Riny Reniers.

WINTELRESE ZAPPERS IN ACTIE VOOR
GEHANDICAPTE- EN WEESKINDEREN IN
INDONESIE.
Een enthousiaste groep vrijwilligers, de zg. ZAPPERS (Zwerf
Afval Pakkers) houden Wintelre schoon. Al wandelend door
het dorp en de omgeving rapen ze zwerfafval op. U heeft ze
beslist wel eens gezien.
De gemeente Eersel ondersteunt de groep door het ter
beschikking stellen van materialen: zwerfvuilgrijpers,
zakken, handschoenen en gele hesjes met opdruk
Vrijwilliger. De coördinator, Joke Hoeks van der Heijden,
vatte het idee op om (plastic) statiegeldflesjes apart te
houden en de opbrengst daarvan te bestemmen voor een
goed doel. Er werd gekozen voor de stichting Harapan. Alle
gevonden flesjes worden ingeleverd en de opbrengst gaat
naar gehandicapte- en weeskinderen binnen de projecten
van deze stichting. Harapan organiseert voor ditzelfde doel
in ruim 50 supermarkten statiegeldacties. Er worden nu 2
doelen bereikt: Wintelre schoon en steun aan stichting
Harapan / gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.

DAG DARTLIEFHEBBERS
Dirk en Thomas zijn voornemens om weer een dart
competitie op te richten bij Café d’n Babbel.
Maar om dat te kunnen doen zijn wij uiteraard opzoek naar
deelnemers. Dus heb jij zin en tijd om op vrijdagavond een
pijltje te gooien en ook nog competitief bezig te zijn, stuur
dan een berichtje naar Dirk Das (06-31282898) of Thomas
Tholen (06-34921199). Wij willen starten op vrijdag 16
september. Het verdere hoe of wat is ook voor ons nog niet
helemaal duidelijk omdat we eerst moeten weten wie er
allemaal mee willen doen.
Met Sportieve groet, Dirk en Thomas
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KNOTSGEKKE KRAZY KERMISRACE

KERMIS IN DE ROSDOEK

Dol op plezier en lol, zin in een lekker potje rennen en ben
je een echte doorzetter? Doe dan mee………………..
Voor alle jongens en meiden uit Wintelre van groep 1 t/m 8
staat er een knettergekke, krankzinnig leuke route klaar
over het kermisterrein bij de Rosdoek. We starten op
maandag 5 september om 15.00 uur.
We verwachten veel fanatieke deelnemers. Je geeft je op
door een mail te sturen naar stratenloopkermis@gmail.com.
Vermeld je naam en de klas waar je na de zomervakantie
naar toe gaat. Je kunt je opgeven tot en met zondag 28
augustus.
En vergeet niet om al je enthousiaste fans op te trommelen
om je aan te komen moedigen.
Tot snel bij de Knotsgekke, Krazy, Kermisrace!

Zoals het ernaar uitziet kan de KERMIS in Wintelre in het
eerste weekend van september weer als vanouds plaats
vinden.
Niet alleen de kermisattracties zullen aanwezig zijn, maar
ook het familieterras bij De Rosdoek wordt weer opgetuigd.
Het programma bij de Rosdoek ziet er als volgt uit:
Kermis Wintelre, 3-4-5-6 september

SAVE THE DATE
De tijd vliegt en voor degene die het niet weten;
Gemeenschapshuis DE ROSDOEK bestaat alweer 12½ jaar
in zijn huidige bouw. Dat mag gevierd worden en wel met
jullie, alle Wintelrenaren.
Noteer de datum alvast in uw agenda en reserveer de tijd
om deel te nemen aan leuke activiteiten!
30 september:
Schuimparty in samenwerking met J.O.C.
1 oktober:
Kinderfeest in “LAS ROSDOEKOES” (in de middag)
1 oktober:
Feestavond m.m.v. ‘Vintage’ en ‘Perfect Dialect’
2 oktober:
55+ borrel en muziek middag
U hoort weer van ons,
Een vriendelijke groet namens de activiteiten commissie
van de Rosdoek
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Zaterdag 3 september
 Opening Kermis 18.30u
“Borrel-terras” met DJ Rob
Zondag 4 september
 Kermis & Groot familieterras vanaf 14.00u
Met DJ Dave Bullens en Live vertier
Maandag 5 september
 Tik een eitje ontbijtje om 11.00u
 Traditionele stratenloop door schoolkinderen,
startschot 15.00u
 Kermis & familieterras met DJ Joey
Dinsdag 6 september
 Kermis met terras
Graag hopen wij eenieder te ontmoeten en om er samen met u
gezellige dagen van te maken.
Tot ziens bij ‘De Rosdoek’.
Gegroet Beheerders en Bestuur
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NIEUWSBRIEF#171
Laatste fase plan Koemeersdijk.

Oorspronkelijk was het streven om nog voor de
bouwvakvakantie een informatiebijeenkomst te organiseren
over de laatste fase van plan Koemeersdijk en dan met
name het inmiddels bouwrijp gemaakte deel aan de
Koemeersloop (zijstraat Koemeersdijk).
Dat is helaas niet meer gelukt. Inmiddels is de gemeente
zover dat we in oktober deze informatiebijeenkomst wel
kunnen inplannen. In die bijeenkomst komt informatie over
de te bouwen woningen, de manier van inschrijven en
toewijzen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen.
De exacte datum wordt te zijner tijd via een van onze
volgende nieuwsbrieven bekend gemaakt.
Het is lang proces geweest, maar uiteindelijk komt het
begin van de bouw dan toch in zicht.
Werkgroep Wonen.

Initiatief Project Seniorenwoningen

In Wintelre wonen, evenals in het gehele land, relatief veel
oudere mensen. Gezien de leeftijdsopbouw zal dat aantal de
komende jaren alleen maar groeien. Nu al, maar zeker ook
in de naaste toekomst, wonen ouderen in een voor hen te
grote woning. En vaak ook nog met (te)veel tuin. Als
ouderen uit de te grote woningen gaan verhuizen, komen
deze weer beschikbaar voor bijvoorbeeld de ‘doorstarters’.
En de starterswoningen komen dan weer beschikbaar voor
de nieuwe starters. Door dit ‘domino-effect’ halen meerdere
leeftijdsgroepen voordeel uit het plan en werken we dus ook
aan de toekomstbestendigheid van Wintelre. Bij het project
denken we aan een plan waarin ook het sociale contact
(buurtgevoel) is opgenomen; een belangrijk aspect als de
leeftijd toeneemt. Enkele inwoners van Wintelre hebben het
initiatief genomen om te onderzoeken of we op projectbasis
meerdere woningen kunnen realiseren voor senioren.
Het plan staat in de kinderschoenen, maar een eerste
’t Blaaike nr. 15

13 aug. 2022

8

aanzet is hierbij gegeven. Wat we in deze opstartfase nodig
hebben is een stuk grond en mensen die geïnteresseerd zijn
om mee te bouwen (letterlijk en figuurlijk) aan dit plan.
Voor het stuk grond gaan we bij de gemeente aankloppen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat een particulier
(groot)grondbezitter zich meldt. Voorwaarde is een ligging
binnen de bebouwde kom (dicht bij de centrale
dorpsvoorzieningen). Het aantal geïnteresseerden om mee
te doen met dit plan willen we peilen met dit eerste bericht.
Als je geïnteresseerd bent in het bouwen of huren van een
senioren- of levensloopbestendige woning in dit plan, stuur
dan een mailtje naar advanmol@hetnet.nl of bel 0613817000. Een briefje in de brievenbus (Willibrordusstraat
7) mag ook.
De initiatiefnemers:
Werkgroep Wonen van Dorpsraad Wintelre met de leden
Jan Heuveling, Guido Schenning, Henk van der Heijden en
Jan Luttikhold en Ad van Mol hierbij aangesloten vanuit de
KBO.

Snelheidscontroles

De politie heeft een aantal snelheidscontroles gehouden in
de gemeente Eersel. Zo ook in de Willibrordusstraat in
Wintelre op 7 juli.
Hier werden toen een 7-tal snelheidsovertreders bekeurd.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Donderdag 22 september om 19.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering.
LETOP: aanvang is een uur eerder als gebruikelijk
Iedereen is welkom. De koffie staat klaar.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen zijn
te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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ENVELOPPENKRAAM OP DE KERMIS
Zoals ieder jaar zullen De Zonnebloem en Stichting
Jeugdbelangen/Jong Nederland aanwezig zijn op de kermis
om enveloppen te verkopen.
De fanfare drumband komt op zaterdag 3 september om
18.30 uur de kermis openen.
We hebben dit jaar weer vele leuke prijzen waaronder een
super hoofdprijs.
De trekking hiervan is om dinsdag 6 september om 21.00
uur.
De opbrengst zal door De Zonnebloem besteed worden aan
hun vaste activiteiten en Stichting Jeugdbelangen/Jong
Nederland zal het geld besteden aan het onderhoud van het
jeugdhuis.
U bent van harte welkom op de kermis en we hopen dat u
ons komt steunen. Alvast bedankt.
De Zonnebloem en Stichting Jeugdbelangen/Jong Nederland
Wintelre

VROUWEN VERENIGING WINTELRE
Het nieuwe programma.
Dinsdag 30 augustus
Kinderuitstapje
Opgeven bij Wilma de Haas.
Kosten € 5.- per kind.
Dinsdag 20 september
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur.
In MFA De Rosdoek
Groetjes Tilly
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TERUG OP HET OUDE NEST
De vakantie zit erop en zoals zovelen kijken we nu via foto’s
en appjes terug en laven ons aan zoete herinneringen.
Wij hebben geen herinneringen aan lange wachtrijen op
vliegvelden of treinperrons, en ook geen duurbetaalde
benzine verreden op overvolle snelwegen.
Deze ouwetjes hebben drie dagen en nachten doorgebracht
in een herkenbare omgeving maar met een totaal andere
beleving.
Elke dag hoorden we een getjilp en getjatter van vogels.
Vlugge vogels die dingen riepen die niemand verstond, of
waar niemand naar scheen te luisteren.
Och ja, een nieuwe omgeving, een nieuw geluid, een eigen
dialect.
Zelfs de duif die ons elke morgen weer met dezelfde riedel
wekte klonk anders. Deze riedel klonk zeker twee oehoes
langer. En dan zal ik het maar niet over de toonhoogte
hebben
En de klokken in de verte die de traag voorbijtrekkende tijd
in uren vertaalde, klonk anders.
Dus toen ik vanmorgen de Wenterselse kerktoren hoorde
slaan voelde ik me weer thuis en gelukkig, ook al was het
pas vijf uur in de ochtend.
Voorlopig geen vermoeiende wandelingen meer over
struinpaden die door een prachtige omgeving gaan maar
voor rolstoelen en rollators onbegaanbaar.
Vandaag kijk ik weer naar ons eigen woeste tuintje waar
ondanks de droogte de planten welig tieren, planten die
zomaar zijn komen aanwaaien en door menigeen als
onkruid en vuiligheid worden bestempeld.

Ik kijk naar een jonge merel die zich van de tuinmuur op
zo’n uitgebloeide vluchteling laat vallen waar ze
minutenlang wiebelend lijkt te genieten als een kind in een
draaimolen.
Pas later ontdek ik dat het om het zaad te doen is dat nog
in die wilde bloemen zit.
Intussen heb ik weer genoten van tv-beelden uit Frankrijk,
landerijen en bergen waar jonge meiden doorheen fietsen
als ware het schooluitjes, heb ik gezien dat voetballen al
lang geen sport meer is voor enkel jongens en ben ik door
buurtgenoten en familie weer bijgepraat. Want mensenlief
wat kan er in een dag of vijf veranderen in een leven.
We kennen de verhalen van hen voor wie de hereniging en
terugkomst naar het oude nest steeds meer vervaagd tot
onmogelijk wordt. En we kennen het verdriet van hen die
het oude nest juist noodgedwongen moeten verlaten.
We kennen ook de verhalen van jongeren voor wie een
bevredigend toekomstbeeld steeds moeilijker blijkt te
worden. Jongeren die elkaar opdrijven tot dingen die niet
kunnen en niet mogen. En we lezen hoe politie, gemeenten,
scholen en verenigingen de handen ineenslaan om samen
met deze jongeren aan de toekomst te werken.
En ik vraag me als ouwe zeurpiet af… Waar zijn die ouders
dan?... En de buurt?
Ja, sorry, ik liet me weer even gaan. Ik weet het, ik moet
nadenken over wat ik zeg of schrijf.
Misschien dat ik het beter bij de Zeskamp, kermis of de
Guld kan houden.
Maar dan staat de tekst van de pas overleden Remco
Campert weer voor mijn ogen; ‘Poëzie is een bevestiging, ik
bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.’
Dus zie deze schrijfsels ook als een bevestiging dat ik leef,
samenleef en communiceer, op zoek naar verbondenheid.
Mien du Poes
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10 /11 december
12 december

ZONNEBLOEM WINTELRE
Donderdag 14 juli waren we weer te gast in de
DEES kantine.
We werden ontvangen met een lekker kopje
koffie of thee, dat door VV DEES aangeboden
werd.
Daarna genoten we van een lekkere lunch, die door onze
vrijwilligers bereid was.
Omdat het zo warm was, schonk de Coop voor iedereen ijs
met aardbeien en slagroom. Dat ging er wel in. Heel lekker!
En verder mochten we nog genieten van een lekker drankje
dat ons eveneens door VV DEES aangeboden werd.
Tot slot werd er nog gekiend. Dat is altijd weer spannend.
Bedankt Ronny voor het lekkere ijs en VV DEES voor de
locatie en de drankjes.

14 september:
12 oktober:
9 november:

Dickens Festijn.
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kinder-baby reanimatietraining / AED
Kinder-EHBO
Volwassenen reanimatietraining /AED

2023
5 t/m 9 juni

Vakantie Zonnebloem

13 december
14 december

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Augustus
Donderdag
Maandag

vakantie,
22 september,
17 0ktober,

AGENDA
28 augustus
29-31 aug-2 sept
6 september
26 september
28 september

End Of Summer Party Hoeve de
Nachtegaal
Wivak Keetweek
Levend tafelvoetbal (Kermis)
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan

1 en 2 oktober
‘nieuwe’ Rosdoek.
3 oktober
EHBO – AED-/reanimatietraining
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
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EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
26 augustus
30 september
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof
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OUD PAPIER HIER…
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

10 september ophalen
12 november ophalen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
28 september
26 oktober
30 november
28 december

AFVALKALENDER
16 aug

PMD-GFT-Restafval

30 aug

PMD-GFT-afval

13 sept

PMD-GFT-Restafval

27 sept

PMD-GFT-afval
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