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51e jaargang nr. 17, week 36 (10 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Nieuwe Rosdoek 12,5 jaar…feestweekend
¾ Halloween in de Rosdoek
¾ Modeshow met de KBO, maar dan anders

De volgende uitgave (nr. 18) verschijnt
in week 38 (24 sept.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 16 sept. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
10 EN 11 SEPTEMBER

In het weekend van 10 en 11 september is het Nationale
Ziekendag. We wensen de leden van de Zonnebloem een
gezellig samen zijn.

Zaterdag 10.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger : Pastoor v. Lamoen

Op de zaterdag 1 en 8 oktober zijn er in Wintelre geen
vieringen.

Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Mia Coppelmans - v.d. Bosch

Op zondag 11 september zijn veel kerken in onze regio
open vanwege open monumentendag.
Onze kerk zal daarom ook opengesteld worden voor een
bezoek tussen 13.30 uur en 17.00 uur.
Een mooie gelegenheid om eens op je gemak rond te
kijken. Ook kinderen zijn welkom.

Maandag 12 september 9.30 uur Woord en
Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken Jansen.
Voor levende en overleden leden van het Gilde van O.L.Vr.
en de H. Willibrordus (vanwege teerdag)

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
17 EN 18 SEPTEMBER

Misintenties kunt u opgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbuis op het kerkplein. Kosten € 10,-.
Wie van onze jongeren wil graag naar Portugal?

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger : pastoor v. Lamoen
Riky v. Loon - v. Mol (eerste jgt)
Corrie v.d. Ven - Swaanen (namens K.B.O. Wintelre)
Overleden leden van Gilde van O.L. Vr. en de
H. Willibrordus
Sjaan v. Loon - Jansen (namens K.B.O. Wintelre)
Mia Coppelmans - v.d. Bosch
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In onze parochiegemeenschap is op 81-jarige leeftijd
overleden, Mia Coppelmans - v. d Bosch echtgenote van
Alphons Coppelmans. Mia woonde in de Kerkstraat op
nr.16.
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Van 25 juli tot 9 augustus 2023 zijn de Wereldjongerendagen in Lissabon. Het is een busreis. De heenreis duurt
een paar dagen, ongeveer een week in Lissabon, daarna de
terugreis ook in een paar dagen. Het is een mooie,
inhoudsvolle en ook nog een betaalbare vakantie.
Belangstellende kunnen informatie vinden op de site
www.bisdomdenbosch.nl of bij Sjef Hems.
Je kunt ook contact opnemen met Ingrid v. Zeeland
jongerenwerker bisdom (via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl
of tel. 073-5232061)
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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.
CP: Ditty ten Boske T. 2055133.
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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KV VESSEM EN KV WINTY
PRESENTEREN………………..UNIKORF
Wat? Spelenderwijs kennis maken met korfbal
Wanneer? Zaterdag 24 september van 09.00 uur tot 09.45
uur
Waar? Sportpark de Meren in Wintelre.
Wie? Kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 2 uit Wintelre en
Vessem
Een ouder mag mee komen kijken.
Lijkt je dit leuk?
Meld je dan nu aan voor 18 september.
Voor Wintelre bij Kim Schilders: 06-51470907
Voor Vessem bij Petra de Koning: 06-51563161
Vermeld naam en leeftijd van het kind. Mocht je het als
ouder leuk vinden om te assisteren bij deze editie dan
horen we dat ook graag.
Tot dan!

BLOEMEN IN DE KAPEL
Beste allemaal,
Het mag toch wel weer eens een keer gezegd worden, onze
kapel die er altijd zo mooi verzorgt uitziet en waar vele
vrijwilligers zorg voor dragen.
Waar zoveel kaarsjes aangestookt worden en waar iedereen
welkom is.
Altijd staat er een bloemetje die door het jaar heen, zomer
en winter, door Ronnie Tholen van de COOP geschonken
worden!! Ronnie, BEDANKT !
Vrijwilligers van de kapelwerkgroep: Dank jullie wel.
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BOYS & GIRLS, LADIES & GENTLEMEN

Welkom in Las Rosdoekoes
Op zaterdag 1 oktober wordt de Rosdoek omgetoverd tot
een spelletjeszaal in de stijl van Las Vegas. Vanaf 14.00 uur
ben je welkom om in stijl over de rode loper je geluk te
komen beproeven. De spelletjes zijn voor alle kinderen van
de basisschoolleeftijd. Jongere broertjes en zusjes mogen
mee komen genieten van de gezelligheid. Om 16.30 uur
sluiten we deze fantastische middag af met tafelfriet voor
de kinderen t/m de basisschoolleeftijd.
Ook ouders, grootouders en oudere broers en zussen zijn
welkom om te komen kijken of zelfs een handje mee te
helpen. We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk
vinden om een spelletje te begeleiden. Je mag je
aanmelden als individu of je opgeven in een tweetal als je
graag samen een speeltafel wilt begeleiden.
Opgeven voor dit geweldige kinderfeest kan via het
volgende emailadres: kinderfeestrosdoek@gmail.com.
Opgeven kan tot en met zondag 25 september.
Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zich opgeven voor de
gezelligheid en de afsluitende tafelfriet. Vermeld naam en
leeftijd.
Kinderen van groep 1 t/m groep 8 kunnen zich opgeven
voor de spelletjesmiddag en de afsluitende tafelfriet.
Vermeld naam en leeftijd.
Oudere kinderen, (groot)ouders of belangstellenden kunnen
zich opgeven om te helpen. Mocht je eerst meer willen
weten, mail dan naar kinderfeestrosdoek@gmail.com
Trek je mooiste jurk en stoere pak uit de kast voor een toffe
middag in Las Rosdoekoes. Tot 1 oktober.
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HALLOWEEN IN DE ROSDOEK ….
WIE DURFT…???
In samenwerking met de Rosdoek organiseert
toneelvereniging “De Vriendenkring” op zaterdagavond
29 oktober 2022 een Halloween wandeltocht voor
volwassenen met aansluitend een gezellige feestavond!
De start is tussen 20.00 uur en 21.00 uur.
Deelname is vanaf 16 jaar en de entreekosten zijn € 2,- per
persoon.
Graag jezelf van tevoren opgeven (individueel of als
groepje) zodat de organisatie rekening kan houden met het
aantal bezoekers. Dit kan vanaf nu via
halloweenvriendenkring@gmail.com. Doe dit zo snel
mogelijk, want vol is vol, er kan maar een beperkt aantal
mensen starten.
De tocht is ongeveer 2 à 3 km lang, als je tenminste niet
verdwaalt….
Wanneer je in themakleding komt, is dat helemaal leuk en
er is een beloning voor degene die het mooist, origineelst
en engst verkleed is, maar het is niet verplicht.
Griezel gezellig met ons mee!

RABO-CLUBSUPPORT
Leden van de Rabobank maak gebruik van uw stemrecht.

Stem op Kempkeshof

Dit is mogelijk van 5 t/m 27 september 2022

Laat uw stem niet verloren gaan!!!
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STEM OP TONEELVERENIGING TIJDENS
RABO-CLUBSUPPORT
Vanaf 5 september tot en met 27 september kun je je stem
uitbrengen tijdens de Rabo-ClubSupport. We willen iedereen
vragen om op onze vereniging te stemmen. Je kunt ons
vinden door in zoekprogramma “Wintelre” in te toetsen en
onderaan “laad meer” door te klikken.
Met de opbrengst willen de decorstukken vernieuwen en ons
richten op beter geluid tijdens de voorstellingen, door
nieuwe geluidsboxen aan te schaffen. En natuurlijk ook het
organiseren van de Halloween-activiteit.
Alvast bedankt voor jullie support! En we zien u graag op de
29 oktober.
Toneelvereniging “De Vriendenkring”

Daarom willen wij vragen om tijdens de RABO-ClubSupport
uw stem te geven aan Joc de Fakkel. Elke stem is geld
waard en daarmee kunnen wij weer hele mooie
evenementen organiseren voor de jeugd van groep 8 t/m
16 jaar.
Stemmen kan van 5 t/m 27 September.
Dank je wel.

RABO-CLUBSUPPORT!

In september is het weer zo ver de actie van de Rabobank
om clubs financieel te ondersteunen in hun activiteiten!
Aangezien we dit jaar weer een fantastische editie van het
Dickensfestijn hebben gepland op 10 en 11 december
kunnen we jullie steun hiervoor goed gebruiken.
Dus draag je het Dickensfestijn een warm hart toe?
Breng dan je stem uit op Stichting Dickensfestijn Wintelre
bij de komende Rabo-Clubsupport.
Alvast dank voor al jullie stemmen en tot ziens op het
Dickensfestijn op 10 en 11 december!

Vanaf 5 tot en met 27 september kunt u, uw stem
uitbrengen op Jong Nederland Wintelre bij de RaboClubSupport. Alle leden van de Rabobank kunnen stemmen
en elke stem is geld waard! (& lid worden is geheel gratis
ook als je geen rekening hebt bij de Rabobank)
Met dit geld kunnen wij leuke activiteiten voor de kinderen
uit het dorp blijven organiseren en nieuwe materialen
aanschaffen. Komend jaar willen we nieuwe tafels
aanschaffen en ook een aantal van onze speel materialen
zijn aan vervanging toe, zoals onze hockeysticks,
voetballen, softballen, kegels en pionnen.
Wilt u ons steunen door te stemmen?
Alvast bedankt,
namens de leiding en de kinderen!

Bestuur Stichting Dickensfestijn Wintelre
10 sept. 2022

Daar lijkt het wel op! We hebben een fantastisch seizoen
achter de rug en 10 September beginnen we weer met het
nieuwe seizoen. Maaarrr….. ook Joc de Fakkel heeft 2 jaar
stil gelegen door de welbekende pandemie. Waarbij we
geen inkomsten hadden, maar wel de kosten.

Groetjes De Leiding van Joc de Fakkel.

RABO-CLUBSUPPORT EN
DICKENSFESTIJN 2022
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FEESTWEEKEND DE ROSDOEK
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 samen met jullie allen.
We gaan knallen met een weekend vol ambiance!

30 september wordt er afgetapt met een grootse
SCHUIMPARTY in samenwerking met JOC.
Waar: natuurlijk bij de Rosdoek op het dorpsplein.
Om 19.00u gaan de ‘remmen’ los met de jeugd.

1 oktober deze middag is gereserveerd voor de

schoolkinderen van groep 1 tot en met 8.
Waar: De Rosdoek natuurlijk. Deze wordt omgetoverd in
een ware “LAS ROSDOEKOES”
(specifieke info verderop in ’t Blaake)

1 oktober een FEESTAVOND voor iedereen. Om de sfeer

er goed in te krijgen zijn ‘Vintage’ en ‘Perfect dialect’ van de
partij.
Waar: Het feest begint om 20.00u in De Rosdoek.

2 oktober is gereserveerd voor de borrelmiddag van 50+
ers. Een gezellig middag vol muziek en gezelligheid onder
het genot van een hapje en drankje.
Waar: De Rosdoek is geopend vanaf 14.00u.
Noteer de datums in uw agenda en reserveer de tijd om
aanwezig te zijn bij één van deze leuke activiteiten!
Wij hopen u allen te zien in De Rosdoek!
Een vriendelijke groet namens de activiteiten commissie
van de Rosdoek.
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STICHTING DUO FIETSEN
VESSEM EN WINTELRE
Samen tegen eenzaamheid in Vessem en Wintelre.
In het kader van Samen voor de buurt, een initiatief van de
Regiobank, hebben we een inzamelingsactie opgestart.
Deze actie loopt tot 5-10-2022.
Dit om de nodige middelen op te halen om het dagelijkse en
jaarlijkse onderhoud van onze duo fietsen te kunnen
betalen.
Het jaarlijkse onderhoud voor de drie fietsen kost ongeveer
1000 euro. Met deze actie willen we dit bedrag bij elkaar
verzamelen.
We fietsen met onze vrijwilligers maandagmiddag,
dinsdagmiddag en woensdagmorgen met gasten uit
Wintelre en op woensdagmiddag en donderdagmiddag met
gasten uit Vessem.
Op zaterdagmiddag fietsen vrijwilligers met bewoners van
de Bolle Akker en Groenendaal.
Ongeveer 40 vrijwilligers staan klaar om de gasten,
inwoners van Wintelre en Vessem, die niet meer kunnen of
durven te fietsen een mooie morgen of middag te bezorgen.
Pech onderweg is natuurlijk een heikel punt. Om dit te
voorkomen is goed onderhoud erg belangrijk. Om de twee
weken worden de fietsen gecontroleerd en zuiver gemaakt
door onze vrijwilligers. Noodzakelijke reparaties en de
jaarlijkse grote beurt worden gedaan door onze deskundige
leverancier.
Zo houden we onze fietsen op de weg. Voor onze gasten
betekent dit dat de dagelijkse sleur wordt doorbroken. Even
andere buurt en een kijkje op de omgeving wat verder van
huis.
Een donatie is dan ook welkom om deze activiteit in stand
te kunnen houden.
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Voor degene die goed met de computer overweg kunnen
kan dat via samenvoordebuurt.nl. Kies hier voor initiatief
Duofietsen Vessem. Hier staat nog het een en ander verder
te lezen over de inzamelingsactie. Via deze site kan dan ook
de donatie worden gedaan.
Voor degene die direct een donatie willen doen maak uw
donatie over op rekening NL35RBRB0954455444 ten name
van Stichting Duofietsen Vessem e.o. met omschrijving
donatie duofietsen Vessem e.o. en graag uw adres.
Onder degene die een donatie van 10 euro of meer doen op
deze rekening worden 2 dinercheques verloot van ter
waarde van 100 euro.
Een extra stimulans dus om een donatie te doen.
De inzamelingactie loopt tot en met 5-10-2022.
Alvast bedankt.
Stichting Duofietsen Vessem en Wintelre.

YIN YOGA IN DE ROSDOEK
Yin yoga voor Rust en Energie.
Verzacht, hersteld en maakt soepel.
Geschikt voor elke leeftijd.
Yin yoga werkt diep in op het bindweefselvlies, daar waar
we vaak de oorzaak van pijn en ongemak kunnen vinden.
Start: woensdag 14 september
Tijd : 9.00- 10.15
Plaats: MFA De Rosdoek Wintelre
Gratis proefles: je eerste les is altijd een gratis proefles, wel
even aanmelden
Aanmelden of meer informatie: gerrienoten@gmail.com –
06-22371687 - www.terran.love
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MODESHOW MET DE KBO,
MAAR DAN ANDERS
Op vrijdag 30 september van 14.00 uur tot 17.00 uur
organiseert KBO-Wintelre in de Rosdoek een modeshow.
Bij deze activiteit zijn ook mensen die geen lid zijn van de
KBO van harte welkom.
Het wordt geen standaardmodeshow zoals we gewend zijn.
Om te beginnen is de show ook gericht op mannelijke
bezoekers en niet alleen zoals gewoonlijk specifiek gericht
op de dames. En men kan meteen kleding passen en kopen.
Het bedrijf dat de modeshow verzorgt heeft de naam Mode
Mobil (mode die naar je toe komt). Een van de mensen die
voor het bedrijf werkt is Dirk Ricking. Hij spreekt van een
successtory voor de manier waarop het bedrijf zich bij de
klanten presenteert.
Bij heel veel bedrijven kun je online winkelen. Dirk en zijn
collega’s hebben een andere manier ontwikkeld om het de
winkelende klanten comfortabeler te maken. Hij en zijn
medewerkers komen met de kleding op locatie. Mode Mobil
komt naar je toe.
Wat kleding betreft heeft men een heel ruime keuze.
Van ondergoed tot allerlei casual producten.
De kleding die Mode Mobil bij het bezoek aan KBO Wintelre
te koop aanbiedt zijn vooral producten uit de herfst- en
wintercollectie 2022/23.

DURF TE VRAGEN
Iemand toevallig Douwe Egberts punten liggen waar je niks
mee doet?!! Ik wil ze graag en kom ze graag bij je ophalen.
Rinie Greve
06-22748912
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HAPPEN EN STAPPEN
Ook wij stonden tijdig op Den Dries om mee te doen aan dit
programma van de KBO.
En ja, we hebben genoten, van het eten, het drinken en ene
goeie buurt.
Lopen door dit dorp en om je heen kijken is altijd genieten,
ook al doe je ’t elke dag. Maar de tijd dat ik dagelijks met
onze Bassie hier liep is al lang voorbij.
Zoals heel het leven een aaneenschakeling is van dingen die
voorbijgaan.
We liepen onder de afhangende takken door van een der
mooiste bomen van dit dorp. Vroeger vond ik het heerlijk
om na een regenbui onder die boom door te lopen, of te
fietsen, en de natte twijgen langs mijn gezicht voelen
strijken.
Nu meende ik een bruine, roestige kleur in mijn geliefde
wilg te zien. En zijn mooie afhangende takken waren aan de
straatkant gekortwiekt, maar dat zal zo wel moeten.
Maar ik genoot die dag vooral van wat er achter huizen
schuilgaat, van tuinen vol bloemen en planten waarvan de
namen me weer ontschoten zijn.
Ik zag kunstig met de handgevormde en geknede beelden
die tot de verbeelding spraken. Toen ik naar een stel kippen
keek die met hun genagelde kromme tenen de harde grond
leken aan te harken, dacht ik even dat ik een tamboerkorps
aan hoorde komen.
Maar helaas ging het over tot een oorverdovend gebrom
van een vliegtuig.
Later liepen we over een tuinpad van ouderwetse
straatstenen, gelegd in een schuin visgraatmotief. Jammer
dat het pad zo mooi recht was, ik ben altijd geïnteresseerd
in hoe men een bocht maakt zonder die visgraat geweld aan
te doen.
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Stilstaand bij een mooi aangelegde vijver luisterde ik naar
het verhaal over een schildpad die zomaar was komen
aanwaaien en zich schijnbaar thuis voelde in deze vis-loze
vijver.
Maar die schildpad liet zich nu niet te zien.
‘Jammer’, zei de gastvrouw, ‘heel jammer maar je zult het
ermee moeten doen, helaas’.
Maar ik zag ze toch duidelijk ronddrijven die schildpad, het
schild als een parasol tegen het felle zonlicht half boven het
water.
Nee ik riep niet enthousiast naar die schelp wijzend ‘Daar is
ie’.
Ik wou de stille verbeelding in mijn eigen gedachten niet
verstoren.
Toen wij stevig gearmd en elkaar in evenwicht houdend op
weg gingen naar een volgend adres zag ik iemand in een
auto stappen.
‘Ja’, zei hij verontschuldigend, ‘Ik hou wel van Happen maar
niet van Stappen’.
Dat wij daar niet op gekomen waren, want toen wij ons
dorp weer moesten doorkruisen naar de laatste halte,
haakten wij af.
Helaas ja, deze twee oudjes hebben de zinderende
afsluiting gemist.
We hadden graag nog eens rondgestruind bij dat oude huis,
die gemetselde put en die tuin waar de herinneringen als
appelen voor het oprapen liggen.
Volgende keer dan toch maar een rolstoel meenemen.
Duwers genoeg heb ik gezien.
En zo hoort dat bij de bond die de mond vol heeft over
hulpvaardigheid en samenwerking.
Mien du Poes
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GRATIS FIETSROUTES RONDOM
OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag 10 en zondag 11 september staan in het teken
van de Open Monumentendagen. In de regio kun je tijdens
dit weekend bij verschillende historische gebouwen gratis
een kijkje nemen. Vrijwilligers die het monument een warm
hart toedragen geven rondleidingen en beantwoorden graag
je vragen.
Visit Eersel ontwikkelde twee gratis fietsroutes rondom deze
gebouwen.
Bij beide routes vind je gebouwen die tijdens de Open
Monumentendagen geopend zijn.
Open monumenten
Hieronder vind je een overzicht van monumenten die aan
(of in de buurt van) de fietsroutes liggen die geopend zijn
tijdens de Open Monumentendagen. Voor een actueel
overzicht, dagen en tijden kun je kijken op onze website:
www.visiteersel.nl
Toren St. Jan de Doper Duizel
Sint Luciatoren Steensel
Toren kerk St. Petrus’ Banden Bladel
Sint Pancratiustoren Hoogeloon
Het Duysels Huys
Lambertuskerk Vessem
Jacobusmolen Vessem
Sint Willibrorduskerk Wintelre

NIEUWSBRIEF#173
Op zoek naar oplossingen voor problemen
kinderopvang in Wintelre (HERHAALDE OPROEP)
Een tijdje geleden is er een enquête uitgezet voor ouders
met kinderen in Wintelre die gebruikmaken van
kinderopvang (dagopvang, voorschoolse opvang,
buitenschoolse opvang). Deze enquête is uitgezet omdat
NummerEen in mei heeft besloten om contracten op te
zeggen met ouders, vanwege personeelstekorten.

De resultaten van de enquête zijn duidelijk, in Wintelre zijn
er zo’n 46 gezinnen die problemen hebben met het vinden
van kinderopvang. Aangezien ons dorpje nog altijd groeit en
er veel kinderen worden geboren, vinden we het belangrijk
dat we naar een tijdelijke maar ook structurele oplossing
zoeken voor dit probleem. Gedupeerde ouders hebben dan
ook contact gezocht met de Dorpsraad, om mee te zoeken
naar oplossingen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken
gevoerd met de gemeente Eersel, NummerEen, Stichting
Veldvest, basisschool De Disselboom, andere
kinderopvangorganisaties en het UWV.
We zoeken naar een tijdelijke maar ook structurele
oplossing om Wintelre te kunnen voorzien van voldoende
kinderopvang. NummerEen heeft aangegeven medewerking
te verlenen voor een oplossing, maar zij geven aan geen
personeel te hebben. We zoeken daarom mensen die een
dagdeel of meer in de kinderopvang willen werken. Dan
gaat het om mensen met de juiste papieren en motivatie
voor het werken in de kinderopvang. Bij de dagopvang gaat
het om kinderen van 0-4 jaar en bij de buitenschoolse
opvang van 4-12 jaar.
Ben of ken jij iemand die daarvoor geschikt is, laat het ons
dan weten. Andere kinderopvangorganisaties of zzp’ers
zouden mogelijk ook een oplossing kunnen zijn. Maar ook
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andere voorstellen die leiden tot een oplossing zijn welkom!
We zitten met alle partijen bij elkaar om tot goede ideeën te
komen en we vinden het ontzettend fijn als mensen
meedenken. Dus heb je een goed idee, laat het ons weten.
Hebben we jouw interesse gewekt? Neem dan contact op
met:
Elle Welten-Bartels telefoon 06-11212978
Jan Heuveling telefoon 06-20419545

Aanleg Toegankelijk Ommetje met Zichtheuvel
rondom het Ouw Meer van start
De eerste week van september 2022 starten de gemeente
Eersel met de aanleg van het lang gekoesterde
Toegankelijk Ommetje rondom het Ouw Meer. Daarnaast
leggen ze ook tussen de parkeerplaats van sportpark De
Meren en de Bosschuur een rolstoelpad aan. Men hoopt eind
september, begin oktober hiermee klaar te zijn. Dit is een
beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. Het
(wandel)gebied rondom het Ouw Meer is tijdens de
werkzaamheden niet toegankelijk voor het publiek.
Hellingbaan & picknickplek
Het Toegankelijk Ommetje komt op de plek te liggen waar
nu nog een zandpad ligt rondom het Ouw Meer. Dit zandpad
krijgt een nieuwe toplaag van een natuurlijk materiaal dat
zichzelf bindt zodat er een stevige ondergrond ontstaat
waar rolstoelgebruikers makkelijk overheen kunnen rijden.
Op sommige stukken komt er daarnaast nog een houten
heining langs het pad om te voorkomen dat de oevers niet
te veel worden betreden. Bij het bestaande verhoogde
uitzichtpunt wordt een hellingbaan aangelegd zodat ook
rolstoelgebruikers naar boven kunnen om van het mooie
uitzicht te genieten. Het uitzichtplateau krijgt dan meteen
een opknapbeurt. Bovendien plaatst men nog een mooie
rolstoelvriendelijke picknickset vlak bij dit uitzichtpunt.
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Onderhoud
Als ze dan toch in het gebied bezig zijn dan nemen ze
meteen de aansluiting tussen het Jong Meer en het Ouw
Meer weer even onder handen. Verwijderen dan een
gedeelte van het riet en de wilgen omdat deze de
doorstroming tussen de twee meren verstoren. Daarnaast
groeit er op de bodem van het Ouw Meer een klein stuk
met Watercrassula. Deze vijverplant woekert enorm en is
schadelijk voor de natuur. Vandaar dat deze ook meteen
weggehaald worden. Tot slot wordt de knuppelbrug
gerepareerd tussen het Ouw- en Jong Meer en krijgt deze
brug een leuning. We hopen het natuurgebied zo voor meer
mensen toegankelijk te maken, zodat we met elkaar
kunnen genieten van deze prachtige natuur.

Glascontainer Pastoor van der Heijdenstraat

Naar aanleiding van de in mei gehouden dorpsschouw, waar
opnieuw klachten naar voren kwamen met betrekking tot de
glascontainer aan de Pastoor van der Heijdenstraat,
hieronder nogmaals een opsomming over hoe we de
overlast tot een minimum kunnen terugdringen.
De glascontainer in de Pastoor van der Heijdenstraat werd
vorig najaar, in overleg met de Dorpsraad, vervangen door
een solide uitziende nieuwe variant, welke naar verwachting
bij het deponeren van glasafval, beduidend minder overlast
als gevolg van lawaai voor de omwonenden zal produceren.
Het zal u niet vreemd in de oren klinken indien we beweren
dat het deponeren van glasafval nooit geheel geluidloos is
te maken, maar uiteraard proberen we dit samen met de
gemeente toch te minimaliseren.
Vandaar toch het dringend verzoek aan inwoners om geen
glas te deponeren tussen 20.00 uur en 07.00 uur en
NIET OP ZONDAG. Dit staat weliswaar op de container
vermeld maar misschien vervelend voor u als u dit pas leest
bij aankomst bij de container en dan alles weer mee naar
huis dient te nemen.
’t Blaaike nr. 17
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Verder het verzoek om geen vlakglas, (van schilderijen of
kleine raampjes) en grote flessen die niet in de
glascontainer passen, naast de glascontainer te plaatsen.
Dit glas kan niet door de ophaaldienst worden meegenomen
daar het ledigen een gesloten systeem is waarbij de
chauffeur geen glas los in de vrachtwagen kan werpen.
Ook is het plaatsen van niet in de glascontainer passend
glas naast de container een gevaar voor spelende kinderen.
Ook kan het voorkomen dat de container geheel vol is bij
uw bezoek. We vragen u daarom terug te komen als deze
geleegd is. Dit legen vindt plaats op dinsdag.

We hebben 3 mooie dagen gehad met als afsluiting een
mooie optocht. We willen alle vrijwilligers en sponsoren
hartelijk bedanken! Zonder jullie hadden we dit niet kunnen
realiseren.
We hopen volgend jaar op wederom een grote opkomst en
weer net zoveel enthousiaste vrijwilligers en sponsoren.
Denken jullie ook aan ons bij de Rabo clubkas campagne?
Alle beetjes zijn welkom, zodat we de kinderen volgend jaar
ook weer een fantastische Wivak kunnen laten beleven!
Tot volgend jaar,
Groetjes het bestuur van de Wivak

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x

x

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

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

Zoals al vele jaren willen we nu ook de opbrengst
aanwenden om de onderhoudskosten van de site
wintelre.info te bekostigen. Daarnaast maken we het ook
mogelijk dat diverse evenementen, zoals in afgelopen
periode o.a. de Dorpskwis en de muziekavond in de
Rosdoek doorgang konden vinden.

WIVAK 2022
Wat hebben we het leuk gehad!
3 dagen vol met sport, spel en bouwen.
We hebben veel blije gezichten gezien en wat heeft
iedereen goed zijn best gedaan.

10 sept. 2022

Stichting Dorpsfeesten doet ook dit jaar weer mee aan de
Rabo-ClubSupport actie.
Vanaf 5 september tot en met 27 september kan ieder lid
van de Rabobank zijn of haar stemmen uitbrengen. We
zouden het zeer leuk vinden als ieder lid met minimaal èèn
stem onze stichting weer wil steunen.

Contact
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Alvast bedankt voor jullie allen stem,
Stichting Dorpsfeesten
20

’t Blaaike nr. 17

10 sept. 2022

21

WAT U NIET WILT…..
dat u geschiedt doe dat ook een ander niet….
In het verleden is al eens verzocht om een bezoek aan de
glasbak in de pastoor v.d. Heijdenstraat op zaterdagavond
na 19.00u en zondag te vermijden. Helaas is men dit
vergeten en is het weer heel vaak prijs in het weekend.
Als u bedenkt dat u op zondag (rustdag) in uw tuin zit met
een mooi leesboek en om de haverklap word je uit je
verhaal gehaald door het geklap en gerinkel van sneuvelend
glas….dat is niet prettig.
Als u nou uzelf eens in die tuin ziet zitten op zondag ,
misschien met een mooi leesboek, wat denkt u, zou u dit
prettig vinden? Daarom zou het fijn zijn als de glasbak op
zaterdag vanaf 19.00u en op zondag vermeden wordt. Voor
het glas maakt het niet uit op welke dag het sneuvelt en
voor ons zou het zoveel prettiger zijn om in de tuin te
zitten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Laat geen stem verloren gaan en breng met z’n allen door
eendracht en samenspel drie stemmen uit voor 27
september op een van uw favoriete clubs of verenigingen
zodat Wintelre maximaal profiteert van de bijzondere actie
van de Rabobank.
De Rabobank komt niet dichterbij bij Wintelre als op deze
manier.
Alvast bedankt voor het uitbrengen van uw stemmen en in
oktober lezen we in ’t Blaaike alle uitslagen van RaboClubSupport op de Wintelrese verenigingen.
Namens de redactie van ’t Blaaike,
Cor Tholen.

AGENDA

Een buurtbewoner

6 september
10 september
26 september

RABO-CLUBSUPPORT

28 september

Alle leden van de Rabobank vanaf 12 jaar kunnen al vanaf
5 september hun stem uitbrengen op veel Wintelrese clubs
en verenigingen.
Al deze instanties bieden het jaar rond veel mogelijkheden
voor jong en oud om zich op de een of andere manier uit te
leven in Wintelre, door mee te sporten, om ’t Blaaike te
lezen, om muziek te maken en ga zo maar door.
Daarom staan er in deze uitgave van ’t Blaaike diverse
oproepen om uw stem uit te brengen op een van onze
plaatselijke deelnemers aan Rabo-ClubSupport.

30 september
1 en 2 oktober
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3 oktober
29 oktober

Levend tafelvoetbal (Kermis)
Seizoen opening JOC
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Schuimparty Vrijdag JOC
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
“nieuwe Rosdoek”
EHBO – AED-/reanimatietraining
Halloween-activiteit Vriendenkring

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag
Maandag
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EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
30 september
28 oktober
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
10 september ophalen
12 november ophalen

8 oktober brengen
10 december brengen

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
AFVALKALENDER
13 sept.

PMD-GFT-Restafval

27 sept.

PMD-GFT-afval
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