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Met in deze uitgave onder meer:
 Nieuwe AED in Wintelre
 Open dagen in Atelier Mostheuvel
 Mededeling huisartsenpraktijk Vessem
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in week 40 (8 okt.)
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MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN
24 EN 25 SEPTEMBER

Je zou deze maand een keer extra een bezoek kunnen
brengen aan de kapel op het kerkplein. Voor een moment
van bezinning en het opsteken van een kaarsje.

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: Diaken v. Olmen
Sjaan v. Loon - Jansen (vanwege sterfdag)
Bert v. Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (eerste jgt)
Jan Rijnen
Toon en Louis v. Hest (namens kinderen familie v. Hest)
Jan Senders
Mia Coppelmans - v.d. Bosch
Martien v. Erp
Herman Wilting (vanwege verjaardag)
Lena Tops - v.d. Sande

MISINTENTIES VOOR
HET WEEKEND VAN
1 EN 8 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur
In Wintelre is er dan geen viering
Misintenties worden afgelezen op 1 oktober in Vessem (om
17.30 uur) en 2 oktober in Eersel om (10.00 uur)
Lena Tops - v.d. Sande
MEDEDELINGEN:
De oktobermaand is de Mariamaand.
De siergroep zal extra aandacht schenken aan de versiering
bij het Maria-altaar.
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In onze parochiegemeenschap is op 87-jarige leeftijd
overleden, Lena Tops - v.d. Sande, weduwe van Jan Tops.
Lena woonde op de Mostheuvel op nr. 14.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.
Mededeling van het kerkbestuur

Pastor Schevers
Veel parochianen hebben ons herhaaldelijk de vraag gesteld
hoe het met de gezondheid van pastor Schevers is en wat
dit betekent voor zijn werkzaamheden in onze parochie.
Middels dit bericht kunnen wij u nu meer duidelijkheid
geven.
Gezien de gezondheidssituatie van pastor Schevers is het
belangrijk dat hij op een aangepaste wijze de kans krijgt
om weer langzaam terug te kunnen keren in het pastorale
werk.
Er is gezocht door het bisdom naar een omgeving en
parochie waar dit beter mogelijk is.
Dit betekent dat de pastorale benoeming van pastor
Schevers gaat veranderen en hij gaat wonen en werken in
een andere parochie en zal hij onze parochie verlaten met
ingang van 1 oktober 2022. Pastor Schevers is inmiddels
ook al verhuisd.
Wij wensen pastor Schevers in zijn toekomstige parochie
een goed verder herstel toe en danken hem voor zijn inzet
en bijdrage aan onze parochie gemeenschap.
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Voor onze parochie betekent dit dat pastoor van Lamoen
voorlopig als enige priester in het pastorale team verder zal
gaan.
Waar dat noodzakelijk is zullen we op het liturgisch rooster
hiermee rekening moeten houden.
Voor de toekomst zullen we u uiteraard op de hoogte
houden als er in de samenstelling van het pastoraal team
iets verandert.
Dit betekent dat er consequenties zullen zijn ten aanzien
van de weekendvieringen en dat er al enkele wijzigingen
doorgevoerd zullen worden op het huidige rooster vanaf 09
oktober.
*Zaterdag 19.00 uur Wintelre.
*Zondag 9.30 uur Eersel.
*Zondag 11.00 uur Vessem m.u.v. de 2de zondag van de
maand (dan geen viering).
*2de zondag van de maand 11.00 uur Knegsel.
Kerkbestuur en pastoraal team

INTOCHT SINT
Het duurt nog even voordat het 5 december is, maar ons
eerste contact met de Sint is alweer geweest!
Hij heeft laten weten dat hij dit jaar naar Wintelre zal
komen op zondag 20 november in de ochtend (en niet 13
november zoals eerder vermeld).
We hopen dat jullie hem dan allemaal komen begroeten!
Tot dan!
Groeten het Sinterklaas Comité Wintelre
Irma, Yvonne, Kristel, Tamara, Sandra, Geertje en Debbie
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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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HET IS BIJNA ZOVER!

BEDANKT ALLEMAAL!

Voor degen die het nog niet weten of vergeten zijn in alle
drukte om de datum in de agenda of kalender te noteren, u
bent nog niet te laat!

Wintelre Kermis kon dit jaar weer doorgaan als vanouds!
Het bijzonder mooie weer en een erg gezellige sfeer maakte
het een bijzondere editie. Vanaf het terras van de Rosdoek
was te zien hoe de kinderen, soms samen met ouders,
maar ook de jeugd en de ouderen de kermis bezochten en
veelvuldig in de attracties zich vermaakte, cadeaus
uitzochten bij de enveloppentent of zichzelf trakteerde op
een oliebol of snacks.

30 september- 1 en 2 oktober is er feest bij De Rosdoek.
het is namelijk alweer 12 ½ jaar dat het huidige gebouw
van gemeenschapshuis De Rosdoek geopend werd.
We hebben een programma voor ieder wat wils. Samen met
heel Wintelre en mensen verbonden aan Wintelre willen we
er een feestelijk weekend van maken.
Op 30 september trappen we af met de SCHUIMPARTY die
in samenwerking met JOC de Fakkel verzorgd wordt.
19.00u gaat de tent op het dorpsplein open van de jeugd.
1 oktober: in de middag verwelkomen we de schoolkinderen
van groep 1 tot en met 8.
De Rosdoek wordt omgetoverd in een ware “LAS
ROSDOEKOES” (specifieke info in eerdere Blaaike)
Vanaf 20.00u is de culturele zaal geopend voor een
FEESTAVOND met muzikale tonen van ‘Vintage’ en ‘Perfect
dialect’.
2 oktober: Borrelmiddag voor 50+ ers. Een gezellig middag
vol muziek en gezelligheid onder het genot van een hapje
en drankje vanaf 14.00u.
We hopen u allen voor één van de gezellige activiteiten te
verwelkomen in de Rosdoek!
Een vriendelijke groet, vanuit die Rosdoek
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De drukbezochte Polyps bleek een goede vervanger van de
botsauto’s. Vele gezinnen, groot en klein, hebben genoten
van het familieterras bij de Rosdoek waar de sfeer een
extra ambiance kreeg door optredens van verschillende
Nederlandstalige artiesten.
Op maandagochtend werd er bij de Rosdoek een eitje
gebakken en al snel daarna voorbereidingen getroffen voor
de stratenloop van kinderen van de basisschool, stuk voor
stuk kanjers die onder luid applaus van het publiek dit jaar
een heuse “stratenloop” konden rennen.
Op zowel maandag als dinsdag konden de kinderen van de
basisschool, met kaartjes gesponsord door café d’n Babbel,
Hotel 46 en gemeenschapshuis de Rosdoek, de kermis
bezoeken.
Een extra dankjewel voor de organisatie van de statenloop.
Ze hebben er weer een mooie ronde van gemaakt.
BEDANKT voor ieders inzet en enthousiasme.
Genoten hebben we!
Vriendelijke groeten, Beheerders & bestuur Rosdoek
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MOGEN WIJ ONS AAN U VOORSTELLEN?
Wij zijn Golf & Recreatiepark 't Caves, gevestigd in het
buitengebied van het mooie Wintelre.
Het is onze passie, om goed voor onze gasten te zorgen, en
ze een ontspannen verblijf te bieden.
Voor diegenen, die van een sportieve twist houden: 't Caves
beschikt over een tweetal fraai aangelegde golfbanen,
namelijk een grote 9-holes baan, en een PAR-3 baan.
Voor de wandelaar, fietser en natuurliefhebber: 't Caves is
gesitueerd aan de rand van het pittoreske Wintelre, tegen
het bosgebied Buikheide, en op loopafstand van het
Grootmeer en het Kleinmeer, twee prachtige vennen.
Ongeacht of u uw dagen actief - al wandelend, fietsend of
golfend - doorbrengt, of op onze camping heerlijk van de
rust geniet bij uw tent, caravan of camper: ook de
inwendige mens heeft zo nu en dan behoefte aan aandacht!
Wij verwelkomen u daarom graag in ons restaurant, dat
geopend is van donderdag tot en met zondag.
Van 12.00 uur tot 17.00 uur serveren wij u de lekkerste
lunchgerechten:
Van een kop heerlijke soep tot een diversiteit aan broodjes
en tosti's, maar ook een borrelplank voor 4 personen:
Onze lunchkaart biedt een mooi scala aan gerechten.
Van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u bij ons terecht voor uw
diner:
Wij bieden u de mogelijkheid van een drie-gangen-menu,
waarbij u de keuze heeft uit een smakelijk aanbod van
koude en warme gerechten.
Voor het samenstellen van uw drie-gangen-menu kunt u
telkens kiezen uit een viertal voor-, hoofd- en nagerechten,
die allen met zorg voor u zullen worden bereid.
Wat dacht u, bij voorbeeld, van een vistompouce als
voorgerecht, gevolgd door schnitzel met champignons en
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saus met frites en warme groente en als feestelijke
afsluiter huisgemaakt pistache ijs?
In onze keuken worden alle gerechten vers voor u bereid,
waarbij wij gebruik maken van diverse streekproducten.
Graag ontvangen wij u in ons restaurant.
Onze koks staan te popelen, om voor u aan de slag te gaan!
Een driegangenmenu kost € 25 per persoon.
Op de kermis kon u bij de enveloppe kraam van de
Zonnebloem en Jong Nederland een waardebon winnen van
't Caves.
Twee voor de prijs van een voor een driegangenmenu.
Twee personen genieten van een driegangenmenu en er
maar een te hoeven betalen.
Met vriendelijke groet namens 't Caves,

Huisartsenpraktijk Vessem
Dr v Bommel
Dr van de Wouw

Griepvaccinaties 2022

De uitnodigingen voor de vaccinatie kunt u uiterlijk 24 september
verwachten.
Wilt u bij verhindering contact opnemen? U kunt dan een afspraak maken
voor een ander tijdstip.
Tel: 0497-591486 toets 3 voor doktersassistente
e-mail: assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl
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LUNCHCONCERT KEMPISCH SENIOREN
ORKEST EN KOOKCLUB DE POLLEPELS
Op woensdag 5 oktober om 10.30 uur verzorgt het
Kempisch Senioren Orkest in samenwerking met kookclub
De Pollepels een lunchconcert.
De activiteit wordt gehouden in het nieuwe MFA Hart van
Hapert (Oude Provincialeweg 21 in Hapert). Het is niet de
eerste keer dat, mede dankzij de geweldige medewerking
van de beheerders van het voormalige ‘Den Tref’, het
lunchconcert kan worden gehouden. Het concept van het
concert is hetzelfde gebleven, alleen de locatie is gewijzigd.
Het Kempisch Senioren Orkest onder de bezielende leiding
van Christianne Manders-Celis is al enkele weken aan het
repeteren om zo goed als mogelijk te kunnen ‘presteren’.
Het orkest bestaat uit 40 muzikanten en zal vooral ‘lichte’
en goed in het gehoor liggende muziek ten gehore brengen.
In de pauze kan men genieten van een gratis kopje koffie of
thee. Als de klanken van het concert zijn weggeëbd
schuiven de gasten en natuurlijk ook de muzikanten aan om
gezamenlijk te genieten van een lekkere lunch. De Pollepels
zullen ongetwijfeld ook dit jaar weer hun uiterste best doen
om het iedereen naar de zin te maken. Rond 13.30 uur
verwachten wij dat de magen zijn gevuld, iedereen is
uitgebuurt en er dus een einde komt aan deze gezamenlijke
activiteit van het Kempisch Senioren Orkest en de Pollepels.
Wilt u bij deze smaakvolle, muzikale happening aanwezig
zijn, dan kunt u tot vrijdag 30 september kaartjes á € 9,50
bestellen bij ksomuziek@gmail.com met vermelding van
naam, adres, telefoonnummer en aantal benodigde
kaartjes.

CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENING!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is,
organiseert

EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en
Knegsel
weer een cursus

Reanimatie inclusief het bedienen van de
AED.
De cursus is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.
Deze staat gepland op:

3 oktober in MFA te Wintelre op maandag avond
van 20.00 tot 22.30 uur

Ook personen voor de herhaling van de cursus
kunnen zich hierbij aansluiten.
De cursus wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen en
zijn onder voorbehoud.
Bij klachten, laat je testen en blijf je thuis.
Door de opbrengst van de RABO-clubactie kunnen we de
kosten voor de cursus laag houden.
De kosten voor de cursus zijn €18,00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://ehbovessem.nl/aanvraag%20cursus”
Meer informatie kunt u vinden op ‘www.ehbovessem.nl’ en
op
‘www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre’.

Ook kunt u bellen met het Ad van Mol 06-13817000
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VOORTGANG KBO-INITIATIEF PROJECT
SENIORENWONINGEN IN WINTELRE
Op vrijdag 9 september hebben de initiatiefnemers een
goed en vooral constructief overleg gehad met een
bouwprojectenleider (Ad van Gestel) van de gemeente
Eersel. Het aantal aanmeldingen voor een seniorenwoning
staat intussen op 50.
Gezien de vergrijzing die nog meerdere jaren zal toenemen
zal het aantal gegadigden voor seniorenwoningen nog
verder toenemen. Met de registratie van de 50
woningzoekenden, hebben we aan de gemeente duidelijk
kunnen tonen dat er grote behoefte is voor
seniorenwoningen in ons dorp. Het grote aantal benodigde
seniorenwoningen kunnen we niet realiseren in één
bouwproject. Het is voor de maatschappelijke beleving ook
niet goed als je enkel met zo’n vijftigtal, vooral oudere
stellen en alleenstaanden bij elkaar gaat zitten.
Met de bouwprojectenleider van de gemeente Eersel hebben
we de mogelijkheden bekeken die er nu en in de nabije
toekomst in Wintelre zijn om op diverse manieren de
ouderen een plekje te kunnen geven. Een van de
belangrijkste voorwaarden die we gesteld hebben is dat het
bouwplaatsen zijn in de kom van ons dorp. De bekeken
bouwplaatsen zijn zowel gelegen op grond van de
gemeente, als particulier eigendom. Er zijn al een paar
projecten in een min of meer gevorderd stadium die door de
initiatiefnemers onderzocht worden of er mogelijkheden zijn
voor seniorenbouw.
Daarnaast zijn er nog locaties in het centrum van het dorp
waarop bouwpotentie aanwezig is, maar nog verder
onderzocht moeten worden. De volgende stap die we gaan
uitwerken is het verkrijgen van de medewerking van de
particuliere initiatienemers en van de eigenaren van de
gebieden met bouwpotentie.
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De gemeente gaat op haar beurt aan de slag met het
ontwikkelen van plannen op gemeentegrond, met de
wetenschap dat er ruimte dient te zijn voor meerdere
seniorenwoningen.
Beste lezer, je merkt dat we nog weinig concrete plannen
kunnen publiceren, maar we zijn hoopvol gestemd en gaan
verder door met deze plannen.
Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers, Ad van
Mol

OPEN DAG “MONDZORGCENTRUM
DE TANDMEESTER” IN VESSEM
Op zaterdag 1 oktober 2022 houdt Mondzorgcentrum de
Tandmeester een open dag. Belangstellenden kunnen
tussen 13:00 en 17:00 uur een kijkje komen nemen achter
de schermen van ons nieuwe mondzorgcentrum.
Op die dag kunt u kennis maken met het team en onze
werkwijze bij Mondzorgcentrum de Tandmeester.
De open dag is onder het genot van een hapje en drankje, u
kunt al uw vragen stellen aan onze mondzorgprofessionals
en er is vermaak voor de kinderen.
Ons adres is Servatiusstraat 4A in Vessem, u kunt ook eens
kijken op www.detandmeester.nl.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan
gerust contact op.
Erna van Leeuwen
Telefoon: 0497-225052
Mobiel:
06-50829886
Email:
info@detandmeester.nl
erna@detandmeester.nl
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ATTENTIE, ATTENTIE
Vergeet niet om je op te geven voor
de kinderactiviteit op 1 oktober om
14.00 uur in Las Rosdoekoes.
Dit kan nog t/m zondag 25 september.
Voor iedereen die dit al gedaan heeft, zorg voor een leuke,
mooie, gave outfit voor over de rode loper! Hopelijk wordt
het jouw Lucky Day…..
Hulp is ook nog steeds van harte welkom. Samen met velen
wordt het een fantastische middag.
Meld je aan via kinderfeestrosdoek@gmail.com.
Zie het vorige Blaaike voor specifieke aanmeldinformatie.

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.
De kleding die Mode Mobil bij het bezoek aan KBO Wintelre
te koop aanbiedt zijn vooral producten uit de herfst- en
wintercollectie 2022/23.

SEIZOENSSTUK IN AANTOCHT
De eerste repetities van dit seizoen zijn alweer gestart met
oude bekenden en nieuwe gezichten. Alle spelers kijken er
naar uit om volgend jaar weer een mooi stuk voor jullie op
de planken te brengen.
Het is een leuke klucht vol humor en bedrijvigheid genaamd
"de kat in de kelder".
Het stuk wordt gespeeld onder regie van Henk van de Ven.
Hou onderstaande data alvast vrij in jullie agenda. We gaan
spelen op zaterdag 25 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag
1 april.
Toneelvereniging de vriendenkring
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BESTE MENSEN VAN WINTELRE
Afgelopen maandag vierde ons Wintelrese gilde van Onze
Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus de jaarlijkse
“teerdag”
We hebben dit jaar drie jubilarissen mogen huldigen
vanwege hun jarenlange staat van dienst voor onze
vereniging.
Omdat wij vinden dat iedereen in Wintelre dit mag weten
willen dit ook in het Blaaike vermelden
Het betreft:
HARRIE VAN DEN BROEK
50 jaar lid
JAN SPANJERS
50 jaar lid
HENK VAN ASTEN
60 jaar lid
Hun geweldige bijdrage aan onze vereniging heeft er in
grote mate aan bijgedragen dat ons Gilde “staat als een
huis !!!!!
In het kort een opsomming van Harrie………De oude houten
directiekeet, ingekort en op betonnen fundering geplaatst,
samen met Jan! Later de nieuwe Neerhoeve van onder tot
boven mee opgebouwd en dan vooral het timmerwerk.
Vijftien jaar voordraaier geweest bij het vendelen en nu nog
steeds zilverdrager!!!!
Die van Jan lijkt op die van Harrie maar ze zijn dan ook
tegelijk gildebroeder geworden, ook de rotte onderkant
vervangen van de oude keet en de nieuweschuilhut van
onder tot boven weer mee opgebouwd als opperman,
jarenlang vendelier geweest, deed ober en bardiensten in
de oude schuilhut, nu ook nog zilverdrager en ook nog bijna
dagelijks onderhoud aan de buitenboel.
Onze vaandrig Henk van Asten krijgt op een later tijdstip
namens het gilde een receptie aangeboden van wege zijn
60-jarig lidmaatschap. Henk is ook jarenlang vendelier
geweest en heeft ook jarenlang de instructie van de
vendeliers gedaan.
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Als hoofduitvoerder heeft Henk de nieuwbouw mee
begeleidt in opbouw werkzaamheden en is nu nog steeds
onze vaandrig !!!!
Namens alle andere gildebroeders proficiat en bedankt voor
jullie geweldige inzet!!!!!
Bert van Esch , hoofdman

SUPERHOOFDPRIJS KERMIS 2022
Op de kermis in Wintelre heeft dinsdagavond bij de
enveloppenwagen van Stichting Jeugdbelangen en de
Zonnebloem de trekking plaatsgevonden van de
superhoofdprijs, geschonken door COOP.
Dit jaar is de prijs 1 minuut gratis winkelen.
Het winnende lotnummer is: 745 wit met blauw randje.
De prijswinnaar heeft tot 1 december de gelegenheid om de
prijs op te halen, daarna is het reserve lotnummer geldig
(959 Blauw).
Daarnaast hebben we dit jaar nog 3 andere mooie prijzen
geschonken door Caves Wintelre.
Het zijn 3 dinerbonnen te besteden bij het Caves.
Deze zijn gevallen op lotnummer 467 wit met blauw randje,
964 blauw en 157 wit met blauw randje.
Men kan contact opnemen met Jolanda van der Velden, tel:
06-47375603.
COOP en Caves bedankt voor het sponsoren van deze
mooie prijzen.
We willen langs deze weg iedereen hartelijk danken voor
het steunen.
Stichting jeugdbelangen en Zonnebloem Wintelre
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VROUWEN VERENIGING WINTELRE

ROTS & WATER

Donderdag 29 september fietstocht
Je kunt je nog op geven .
Die ze al op geven hebben voor de van fietstocht 21 juli
die hoeve niet.

Dit is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen van
6-18 jaar.
Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen vormen de
basis. Dit geeft het kind het gevoel van veiligheid. Kinderen
leren hoe ze in een bepaalde situatie kunnen reageren en
wat dat betekent voor de ander. De speelse oefeningen
geven de kinderen handvaten hoe ze met lastige situaties
(pesterijen, groepsdruk, drukke omgeving) om kunnen
gaan. Ze leren gronden, zich centreren en focussen.
Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden
afgewisseld door momenten van zelfreflectie en
kringgesprekken.
Trainer: Willemien klein Brink www.hetexpressiehuis.nl
We starten met 6 lessen in de Rosdoek in Wintelre direct na
schooltijd.
Data: dinsdag 4-11-18 oktober, 1-8-15 november 2022
Kosten: les van 1 uur 12,50 euro
De training kan ook op andere locaties gegeven worden.
Contact: we.kleinbrink@me.com
06-24827086

Dinsdag 11 oktober Moederdagviering.
Graag hiervoor op geven bij Wilma de Haas
MFA DE Rosdoek
Aanvang 19.30 uur.
Donderdag 20 oktober Bloemschikken.
Bij Gerjan Roefs in Casteren
Aanvang 19.30 uur
Het bestuur

DANKBETUIGING
Zonder namen te noemen willen we iedereen bedanken
voor de begeleiding en verzorging van Lena tijdens haar
laatste levensfase. Ook allemaal bedankt voor alle steun,
kaarten en lieve woorden. Lena zei: “zet maar in ’t Blaaike:
vroeger zorgden wij voor alle neven en nichten en nu is het
andersom.”
En inderdaad, wat hebben we als neven en nichten vaak bij
ome Jan en tante Lena op de boerderij gespeeld en
gelogeerd. Alles kon en mocht bij hen. Onvergetelijke,
onbezorgde momenten in een liefdevolle, veilige omgeving.
We nemen al deze dierbare herinneringen mee voor de rest
van ons leven. Hadden alle kinderen maar zo’n oom en
tante!!!!!

GEVRAAGD
Hulpje voor ons melkveebedrijf.
Werktijden in overleg.
Bel voor vrijblijvende informatie
Henk van Oosterhout 0613445815.

Broers, zussen, neven en nichten van Lena Tops – van de
Sande
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OORLOG EN VREDE
September is de tijd dat er op tal van plaatsen de vrijheid
wordt gevierd.
Al dachten we dat in het moderne Europa ‘Oorlog’’ voorgoed
was uitgebannen,
toch blijkt het juist het gespreksonderwerp van de dag te
zijn.
En om de woorden van de onlangs gestorven Michail
Gorbatjov te herhalen;
We kunnen de wereld niet veranderen door;
Argwaan en vijandschap, maar door vertrouwen.
Niet door angst te zaaien, maar door evenwicht gebouwd
op redelijkheid.
En door bekrompen nationalisme te vervangen door
samenwerking.
De tijd zal het ons leren, dus zijn wij leerlingen van de
tijd.
Wij zijn dus leerlingen van de tijd en weten inmiddels dat
tijden zich herhalen.
Wereldgeschiedenis is best interessant maar voor velen een
‘ver van mijn bed show’.
Maar soms hoor je verhalen die, hoewel lang geleden, heel
dichtbij komen.
Vandaar een beknopt verslag van een bijzondere
ontmoeting.
Het is januari 2009 als ook wij meedoen met de trend van
de tijd; overwinteren in Spanje.
We maken prachtige tochten door de Sierra Nevada,
bezoeken Alhambra, dalen af in de grotten van Nerja en
maken wandelingen langs een zonnig strand.
En in de avonduren zitten we in ons knusse hotel en
genieten van het entertainment.
We doen mee aan een Engelse pub-quiz, dansen de Griekse
sirtaki en Engelse walsen.
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En jawel hoor, in gebroken Engels maken we hier en daar
ook een praatje,.
Op een avond word ik staande gehouden door een oude
Engelse man in een rolstoel.
Als ik me vooroverbuig, [nooit rechtop staan als je met een
rolstoeler praat] vraagt hij uit welk deel van Holland ik
precies kom.
Als ik zeg dat ik uit de buurt van Eindhoven kom wordt hij
enthousiast en wil dat ik naast hem ga zitten.
Dan vertelt hij me hij me een indrukwekkend verhaal over
de oorlog. Hoe hij als negentienjarig ventje van de Franse
kust via de Belgische Ardennen naar onze streken werd
verplaatst. Hoe hij met twee makkers in de chaos van de
strijd alle contact met de rest verloor.
En hoe ze na uren rondzwerven uitgeput ergens in een
schapenstal belandden, waar ze doodmoe in slaap vielen.
En toen hij zijn ogen opendeed stond daar een jong meisje
in die stal. Ze lei haar vingers op haar lippen om stilte,
maakte wat gebaren en vertrok weer, om na korte tijd
terug te komen met een tas vol eten.
Een hele dag bleven ze daar en dat lieve tienermeisje
bracht wel drie keer eten voor hen.
Ze sprak niet, maakte enkel onhandige gebaren dat ze
moesten blijven en stil zijn.
In de avond kwam een man de stal binnen die in redelijk
Engels vertelde hoe de zaken erbij stonden.
Hij toonde op een kaart waar ze waren, dat bleek in de
buurt van Best te zijn. Diezelfde avond nog werden ze weer
met hun strijdmakkers herenigd.
Zestig jaren later werd hij met een groep oud-strijders
ontvangen in Best. Verbaast was hij toen de burgemeester
van Best een vrouw bleek te zijn.
Een vrouw die zijn hand schudde, hem langdurig aankeek
en zijn hele lijf deed trillen. Hij dacht, nee hij was er zeker
van, in dezelfde ogen te kijken als toen…van die tiener…
daar in die stal.
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Weer krijg ik een brok in de keel als ik aan die man
terugdenk. We schreven en zouden een jaar later in Tilburg
elkaar ontmoeten waar hij met een stel oud-strijders was
genodigd. Die avond in Tilburg zal ik nimmer vergeten maar
helaas was hij toen al overleden
Letty Demmers v d Geest was van 2002-2009
burgemeester van Best.
Mien du Poes

DUO FIETSEN VESSEM EN WINTELRE
Met vliegend vaandel en slaande trom trokken op 15 mei
heel veel gildebroeders en zusters door
Wintelre. Een prachtige stoet en heel veel mensen langs de
kant om dit te bewonderen.
We mochten na de corona periode weer naar buiten. Het
uitgestelde gildefeest mocht weer.
Van heinde en ver zijn de gildes aanwezig en laten zich van
hun beste kant zien.En…..
Aan het begin van de stoet zijn er twee DUO Fietsen.
Twee vrijwilligers van deze stichting openen samen met
twee gildebroeders de lange stoet.
De Duofiets geeft de mogelijkheid aan mensen die niet
meer kunnen of niet meer durven te fietsen toch mee te
laten doen. Nu kunnen dus twee gildebroeders, die de lange
tocht door het dorp niet meer kunnen maken, toch dit
hoogtepunt van het gildefeest meemaken. Een gildefeest
vraagt een hele hoop organisatie en kost ook veel geld.
Meestal levert het overigens ook wel iets op. Het gilde is
naast het eigen plezier wat ze hieraan beleven ook
betrokken bij andere dorpse activiteiten. Een deel van de
opbrengst van het gildefeest bestemmen ze dan ook voor
een goed doel. En dat goede doel is dit keer voor de
stichting Duo Fietsen Vessem en Wintelre. Op 12 september
hebben wij een cheque mogen ontvangen van 10.000 euro.
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Met dit geld kunnen wij een goede en mooie fiets kopen en
deze de komende vijf jaar onderhouden.
En het belangrijkste we kunnen met onze vrijwilligers
wekelijks een tiental mensen een mooie fietstocht
bezorgen. Even weg uit de dagelijkse gang van zaken, even
de ongemakken vergeten, even zien wat er verder van huis
allemaal gebeurt, even een gesponsord bakje koffie op het
terras van een horecagelegenheid en even andere buurt.
Wij bedanken op deze plaats het Gilde van Onze Lieve
Vrouw en de Heilige Willibrordus van Wintelre voor deze gift
waarmee we weer enkele jaren verder kunnen met het
aanbieden van fietstochtjes voor onze inwoners. Ook de
schoenpoetsers bedanken we.
Stichting Duo Fietsen Vessem en Wintelre.

WEER EEN NIEUWE AED IN WINTELRE
Op de Mostheuvel 25 hangt sinds kort ook een AED.
Dit met dank aan Marian en Edwin Peeren.
De viercijferige code van kast zijn de cijfers van de
postcode. Graag verwijs ik ook naar de cursus die na
aanleiding van de AED’s in Wintelre gegeven worden.
Want een goed netwerk van burgerhulpverleners is de
basis. En mocht u nog mogen stemmen voor de RABO
clubsupport Voor de EHBO-vereniging is dit:
E.H.B.O. Vereniging Vessem (let op de … tussen de letters)
Namens de vereniging
Liesbeth Bartels
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OPEN DAGEN IN ATELIER MOSTHEUVEL 12
EN ZORGATELIER DE ROOS
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober neem ik met mijn atelier
deel aan de Atelierroute van Eindhoven en omgeving. Beide
dagen is mijn atelier op de Mostheuvel 12 in Wintelre te
bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur.
Tijdens dit weekend exposeer ik mijn kunst en vertel je er
graag over.
Mijn werk bestaat voornamelijk uit beelden in keramiek,
brons, kunsthars en zachte steen. Thema is de mens, aarde
en hemel, licht. De vormgeving is zowel herkenbaar en
expressief als abstract.
Tijdens het open weekend zal er ook werk te zien zijn van
deelnemers van Zorgatelier De Roos.
Zorgatelier De Roos heb ik een jaar geleden opgestart in
mijn eigen atelier.
Het Zorgatelier biedt creatieve/ kunstzinnige dagbesteding
aan voor mensen met NAH, mensen met een burn-out,
mensen met een depressie en mensen met andere
psychische klachten.
Voorwaarde is dat je graag op een creatieve en
kunstzinnige manier bezig wilt zijn. Je kunt kiezen uit
boetseren, keramiek, speksteen bewerken, mozaïeken,
tekenen en schilderen. Je wordt uitgedaagd jezelf creatief
en daarmee ook persoonlijk te ontwikkelen. Dit alles op
eigen niveau en tempo.
Er is geen leeftijdsbeperking. Iedereen van 18 jaar en ouder
die binnen de doelgroep valt is van harte welkom. Omdat ik
veel waarde hecht aan een rustige sfeer, blijft de groep
klein, met maximaal vier deelnemers.
De dagbesteding vindt plaats op dinsdagen, dit kan in de
toekomst worden uitgebreid.
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Spreekt dit je aan of weet je iemand voor wie het
zorgatelier zinvol kan zijn, loop dan gerust eens binnen
tijdens de open dagen of bel of mail mij.
Wil je weten wat ik nog meer voor je kan doen?
Kijk dan eens op mijn website:
www.antoinettedonkers-dekker.com
Voel je welkom!
Groetjes,
Antoinette.
040-2823461
antoinettedonkersdekker@kpnmail.nl

OUD IJZER - GILDE NIEUWS -OUD IJZER
Op zaterdag 24 september 2022 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 06-21602756 of 06-51598958
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden
mee te geven, deze kan men gratis afleveren bij de
milieustraat in Eersel.
Het gilde dank u nu al voor uw medewerking
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NIEUWSBRIEF#174
Bouwplan Koemeersloop.
Het plan Koemeersloop omvat 35 woningen en is ontworpen
door Gewoon Architecten.
In dit plan komen 8 sociale huurwoningen met 2
slaapkamers die door de WSZ gebouwd en verhuurd gaan
worden. Daarnaast komen er nog 8 sociale koopgarant
woningen met 1 slaapkamer. Een koopgarant woning is een
koopwoning die met korting wordt aangeboden door
Woningstichting de Zaligheden. Tijdens de informatieavond
zal Woningstichting de Zaligheden hier verder uitleg over
geven. De overige 19 woningen betreffen 6 grote
gezinswoningen met 3 slaapkamers (4 tussenwoningen en 2
hoekwoningen), 6 twee - onder- een kapwoningen van
verschillend formaat, 3 levensloopbestendige woningen met
wonen, slapen en baden op de begane grond en tenslotte 4
vrijstaande gezinswoningen met 3 slaapkamers.
De energiezuinige woningen worden standaard voorzien van
een warmtepomp en zonnepanelen. Ook kan evenals in de
eerste fase van het plan Koemeer weer voor 4
afwerkingspakketten worden gekozen: casco, basis, comfort
en luxe en zijn er middels het woonmenu van Van
Gisbergen legio aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden.
Het casco pakket is echter niet mogelijk bij de
koopgarantwoningen.
De aanvraag van de omgevingsvergunning is afgelopen
augustus ingediend, de loting en toewijzing van de
woningen geschied begin november.
Bij een vlotte verkoop zal de overdracht van de grond
omstreeks in het eerste kwartaal van 2023 kunnen
geschieden en kan het tweede kwartaal van 2023 gestart
worden met de bouw van het totale project.
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Eventuele geïnteresseerden voor vrijesectorkoopwoningen
kunnen zich alvast melden bij Nathalie van Gisbergen,
reusel@lommersmakelaars.nl 0497 – 36 98 98. o.v.v.
nieuwbouw Koemeersloop Wintelre
Eventuele geïnteresseerden voor sociale koopwoningen
kunnen zich alvast melden bij WSZ, koopgarant@wsz.nl ,
0497 – 51 78 35 o.v.v. nieuwbouw Koemeersloop Wintelre.
Degene die zich op deze manier melden zullen via email een
bericht ontvangen over de te houden informatieavond. Deze
avond is gepland op dinsdag 1 november aanvang 19.00
uur in de Rosdoek.
Noteer die avond alvast in de agenda.
De afwerkingspakketten zijn vanaf de
informatiebijeenkomst te raadplegen.
Op de informatieavond wordt alles verteld over de manier
van inschrijven, toewijzen en alle in en outs van de te
bouwen woningen. De brochure is dan ook beschikbaar.
Informeer zelf alvast bij jouw bank hoe hoog je financiële
polsstok reikt.
Werkgroep Wonen, Dorpsraad Wintelre.

Repair Café nieuws
Op woensdag 28 september is er weer een Repair Café.
Men is welkom tussen 09.00 uur en
12.00 uur in de Rosdoek.
Het Repair Café help u bij :
Kledingreparatie, woningtextielreparatie, meubels, elektrische
apparaten, speelgoed, poppen,
gebruiksvoorwerpen, hulpmiddelen,
stereoapparatuur, gereedschap, enz.
Niet voor tuinmachines, fietsen, vervoermiddelen,
smartphones.
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Bloemen op het dorpsplein en bij de kapel.
Heeft u ook genoten van de mooie bloembakken aan de
lantaarnpalen op het dorpsplein bij de Rosdoek en de kapel?
Deze bloembakken zijn geplaatst als een van de gekozen
onderwerpen uit “DORPEN MAKEN HET VERSCHIL”
Andere onderwerpen die toen gekozen zijn waren:
Bewegen rondom de Meren en het Blote Voeten pad.
Zeker in deze droge zomer zouden deze bloemen niet
zonder water hebben gekund.
Dat de bloemen het “zo goed “ gedaan hebben ligt ook aan
de goede verzorging van de “donderdagochtend”
wandelclub die de bloemen wekelijks op donderdag na hun
wandeling water hebben gegeven.
De dorpsraad bedankt hen dan ook namens de bevolking
van Wintelre en we zullen zorgen dat er in 2023 weer mooie
gevulde bloembakken aan de lantaarnpalen verschijnen.

Dorpen maken het verschil g a a t

d o o r !!!!!

Ook nu kunt u als privépersoon of als organisatie ideeën
indienen voor DORPEN MAKEN HET VERSCHIL.
Wat is het:
Ieder dorp van onze gemeente is anders en iedere inwoner
voelt zich vooral verbonden met zijn/haar eigen dorp om
welke reden dan ook. En dat is precies waar ‘Dorpen maken
het verschil’ om draait. Het versterken van de kracht van
een dorp met mooie initiatieven waar juist dat dorp
behoefte aan heeft.
Zie voor informatie de website van de gemeente Eersel.
https://www.eersel.nl/dorpen-maken-het-verschil

Wegwerkzaamheden Rouwven van 26 september
tot 7 oktober.
Langs het Rouwven worden rode fietssuggestiestroken
aangebracht. Ook worden er verkeersdrempels aangelegd
Daarom is de weg tussen de Oostelbeersedijk en
Mostheuvel afgesloten tussen bovengenoemde datums.

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. Wij zorgen dat de 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

GEVONDEN
Autosleutels Toyota.
Gevonden op 15 september, begin van het Groesveld.
Tel. 06-31966785

AGENDA
26 september
28 september
30 september
1 en 2 oktober
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Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Schuimparty Vrijdag JOC
Jubileum weekend 12,5-jarig Rosdoek
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3 oktober
12 oktober:
16 oktober
22 okt t/m 30 okt
29 oktober
30 oktober
20 november
5 november
9 november:
10 /11 december
12 december
13 december
14 december
17 december

2023

21 januari
1 februari
18 februari
18 maart
25 maart
31 maart
1 april
29 april
1 juni
3 juni
5 t/m 9 juni
8 juli
28, 29 en 30 juli

EHBO – AED-/reanimatietraining
Kinder-EHBO
Fancy-fair gilde
Kabouterpad
Halloween-activiteit Vriendenkring
Herfstwandeling
Intocht Sint
JOC-avond
Volwassenen reanimatietraining /AED
Dickens Festijn.
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
JOC-avond

JOC-avond
EHBO – AED-/reanimatietraining
JOC-carnaval
JOC-avond
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
JOC-avond
EHBO – AED-/reanimatietraining
JOC-avond
Vakantie Zonnebloem
Seizoen afsluiting JOC
Dorpszeskamp

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 oktober,
15 november,
21 december

EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
30 september
28 oktober
25 november
30 december
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…
8 oktober brengen
12 november ophalen
10 december brengen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
28 september
26 oktober
30 november
28 december

AFVALKALENDER

27 sept

PMD-GFT-Afval

11 okt

PMD-GFT-Restafval

25 okt

PMD-GFT-Afval
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