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51e jaargang nr. 19, week 40 (8 okt.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Judoles in Wintelre moet blijven
 Dickensfestijn verzet naar 2023
 Herfstwandeling weer uitgezet

De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt
in week 40 22 okt.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 14 okt. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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REDACTIE
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Oktober is de WERELDMISSIEMAAND waarin MISSIO
Pauselijke Missiewerken aandacht vraagt voor de jonge
kerken in Afrika en Azië.
Zondag 23 oktober is het Missiezondag. Daarom is de
collecte op 22 en 23 oktober voor dit doel.
De collecte wordt bestemd voor de opleiding van priesters
en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en
parochieopbouw.

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 8 EN 9 OKTOBER
Zaterdag 8 oktober geen viering in
Wintelre
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Deze intentie wordt afgelezen in Steensel om 10.00 uur

KERSTKRINGLOOPWINKEL VOOR HET
GOEDE DOEL

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 15 EN 16 OKTOBER

Al vele jaren probeert team Lekker Belangrijk zoveel
mogelijk geld op te halen voor Alpe d'HuZes. Maar ook voor
andere goede doelen die met kanker te maken hebben,
zoals voor inloophuis de Eik. Ik ben ook lid van team Lekker
Belangrijk.

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd
koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen

De laatste jaren halen we heel veel geld op middels een
kerstkringloopwinkel.
Net als vorig jaar kunnen we weer een pand gebruiken bij
winkel centrum Woensel nr. 328
Vanaf zaterdag 5 november gaat de winkel open.

Giel v. Mol
Tinus v. Mol [jgt]
Petronella Bartels
Jan v. Hest en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Lena Tops v.d. Sande [mnd]
Sien v. Ham - v. Mol [jgt]

Heb je kerstspullen waar je niets meer mee doet, maar nog
wel heel goed zijn voor een tweede leven, neem dan
contact op met mij.

MEDEDELINGEN :
In de oktobermaand zal de siergroep extra aandacht
schenken aan de versieringen bij het Maria - altaar. De
kapel is iedere dag geopend voor het opsteken van een
kaarsje en voor een moment van bezinning.
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Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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Ik kom het dan heel graag bij je ophalen. En het is ook heel
fijn als je het bij mij af kan geven.
Hartelijke groetjes
Anja Das
0622659243
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GILDE NIEUWS--FANCY FAIR
Het gilde houdt op zondag 16 oktober weer hun jaarlijkse
FANCY-FAIR.
Hier zijn voor de liefhebbers weer mooie prijzen te winnen,
zoals: Vleespakketten,(groot en klein), en natuurlijk voor de
liefhebbers hazen.
Je kunt mee doen aan barakken, 21-spel en Rad van
Avontuur. Dit alles is bij café “d’n Babbel”
Hopelijk zien wij jullie vanaf 17:00 uur!
De overheid van het gilde dankt u hiervoor.

HOUD DE JUDOLES IN WINTELRE!
Wij (Jasper(7) en Faber(6)) zitten op judoles in Wintelre.
Omdat er plots veel kindjes gestopt zijn, gaat de les in
Wintelre helaas stoppen. We vinden dit natuurlijk erg
jammer. Als de les eenmaal weg is, zal deze niet zomaar
terug komen. Als we snel kunnen zorgen voor meer
aanmeldingen, kan de judoles misschien wel blijven
bestaan! Dus denk je er over na om ook op judo te gaan,
meld je dan meteen aan voor een proefles!
Je kunt dat doen via info@budosportvangeel.nl.
Judo is dus een uitstekende sport om als kind om te leren
gaan met andere kinderen, je motoriek te verbeteren, om
te gaan met winnen en verliezen, zelfvertrouwen op te
bouwen, balans te controleren en de spieren en conditie
algemeen te ontwikkelen. Maar bovenal is het vooral erg
LEUK! En natuurlijk voor alle leeftijden! Meer info op
budosportvangeel.nl.
Jasper en Faber
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OUTDOOR AYURVEDA

KERSTWORKSHOP

Op woensdag 26 oktober organiseer ik de workshop:
'Outdoor Ayurveda' een workshop waarbij je kunt genieten
van een heerlijk, Ayurvedische lunch, bereid in een ketel op
het vuur, in de buitenlucht. Zintuigen open, ontspannen,
luisteren, delen, samen koken, wandelen door het herfstbos
& je leert:

Maandag 12, dinsdag 13 en
woensdag 14 december van 19.30
tot 22.00 uur.
Een hapje en een drankje zijn
inbegrepen € 40,- p.p.
Meld je snel aan! Bel naar 0402052536 of stuur een mailtje naar
info@hoevedenachtegaal.nl

◇ wat is de basis van Ayurveda
◇ hoe jij de herfst in balans kunt doorkomen
◇ hoe je kunt samenwerken met de elementen
Na afloop ontvang je een hand-out en receptjes, zodat je er
thuis mee aan de slag kunt.
Voel je een Ja? Stuur dan een mailtje
naar: marrielleros@gmail.com met je antwoord. Dan
ontvang je een mailtje met verdere instructies.
Ik kijk uit naar een ontmoeting met elkaar in het bos & ik
hoop jij ook.
Algemene info:
Woensdag 26 oktober
10.30 tot 16.00
Wintelre bos (locatie volgt nog)
Kosten: 45 euro
(De workshop gaat door vanaf 4 deelnemers)

TONPRATEN 2023

Herfstgroet van Marriëlle

Tonpraters begint al behoorlijk vorm te krijgen.
De data kunt U alvast noteren, dat zijn vrijdag 3 en
zaterdag 4 Februari 2023.
Binnenkort zullen we het programma aan U bekend maken
alsook de datum van de voorverkoop.

TE KOOP
Home trainer zo goed als nieuw.
€25,-

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang en de
ontwikkelingen verlopen uiterst voorspoedig.
De trouwe club aan medewerk(st)ers hebben hun
medewerking weer toegezegd en ook een divers palet aan
artiesten en

K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten

Harrie Beerens.
beerensh@hetnet.nl
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Binnenkort zal “De Grootste ton van de Kempen” weer
onder zijn stoffige zeil vandaan komen.
Dat is altijd weer een bijzonder moment aangezien de
traditionele tonpratersavonden dan weer hun opwachting
maken.
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OUDJES
Jawel hoor, na al die (te) warme dagen gingen ook wij er
even tussenuit.
Een paar dagen naar de Veluwe, naar een dorp nog kleiner
dan Wintersel.
Een boerendorp had ik gelezen, maar er was echt geen boer
te zien.
Drie straten, met in elke straat een hotel, een café en op
zijn minst één winkel.
Verder verhuurbedrijven van fietsen, scooters en skeelers in
gebouwen waar men met enige moeite een boerderij in kon
herkennen.
Dit mocht dan een boerendorp heten, hier werd duidelijk
van het toerisme geleefd.
De vakantietijd voorbij zat ons hotel vol met oudere
mensen die blijkbaar naar een manier zochten om hun
opgespaard geld zinvol te besteden.
Iedereen zal het beamen; de hoge Veluwe is prachtig, maar
wil je echt van deze landstreek genieten dan moet je
kunnen fietsen of wandelen.
Dus hadden veel bezoekers twee fietsen achterop de auto,
en na onze eerste overnachting stroomde in de voormiddag
het hotel al bijna leeg.
Deze oudjes stonden daar zonder fiets en konden met hun
versleten, stramme lijf ook geen flinke wandelingen maken.
Wat overbleef was met de auto naar een park, museum of
kasteel rijden en te zien hoe cultuur en landschap ook
kunnen worden getoond.
We probeerden zelfs een bezoek te brengen aan dat grote
huis waar prinsen en prinsessen hebben gewoond, maar
voordat we die enorme tuin door waren en de ingang van
dat kasteel gevonden hadden, was de koek op.
Och ja, oud worden is mooi, maar rondkijkend zien we
telkens weer opnieuw dat we maar moeten afwachten wat
het ons biedt.
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En we zien allemaal in de buurt, familie of vriendenkring,
hoe het vergaan kan.
‘We hebbe ut nie vur’t zegge’, zeggen wij dan berustend
tegen elkaar.
Want ouder wordend zijn wij de controle over ons eigen
wereldje steeds meer kwijt.
Steeds meer moeten wij ons overgeven aan het lot, aan de
uitleg en ingrepen van anderen. De eigen controle is
veranderd naar vertrouwen, vertrouwen hebben in mensen.
De moderne mens wil zelf zijn toekomst bepalen, zelf
kiezen hoe te leven.
Zelfs kiezen of ie als man of vrouw (of beiden) door het
leven gaat.
Ik hoor bij die oudjes die zich verwonderd afvragen; hoezo
moeten we kunnen kiezen?
We hebben toch ook niet gekozen wie onze ouders zijn,
waar we zijn terechtkomen, welke begaafdheid we hebben?
We zijn op de wereld gezet om er iets van maken, hoe
moeilijk dat soms ook is.
En ja, een heel groot voordeel is, dat je er niet alleen voor
staat, dat we deel zijn van een gemeenschap, dat er dingen
zijn die we samendoen.
Natuurlijk is niet alles uitvoerbaar, en natuurlijk worden er
keuzes gemaakt die achteraf niet goed blijken te zijn.
Achteraf denk ik ook wel eens; was ik maar een boer
geweest met veel vee, grond en gebouwen. Dan had ik door
allerlei saneringen en uitbreidingsplannen een aardig centje
kunnen opstrijken. In elk geval veel meer dan ik in veertig
jaren arbeid in fabrieken of bouwplaatsen ooit had kunnen
verzamelen.
Och ja, als we alles voor het kiezen hadden wat voor een
warboel zou dat zijn.
Mijn dilemma is; ga ik zondag nu naar de Rosdoek of naar
Vessem kermis?
Mien du Poes
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TOER DE BOER

BESTE DORPSGENOTEN

Op zondag 9 oktober vindt de Toer de Boer door de
gemeenten Eersel en Veldhoven weer plaats.

Sinds 19 september zijn de groepsavonden van Jong
Nederland Wintelre van start gegaan! Maar wat is Jong
Nederland en wat houdt een lidmaatschap in?

Dit jaar openen ’t Geitenboerke in Oerle, Gebroeders van
Gerwen Akkerbouw & Loonbedrijf in Wintelre,
Dierencrematorium Natura Nova in Wintelre en
Melkveebedrijf Toonders in Veldhoven hun deuren.
Op ieder bedrijf krijgt u een rondleiding en staat er een
hapje en een drankje voor u klaar. U kunt de fietstocht van
circa 35 km op elke locatie starten tussen 11.00 en 12.00
uur. De deuren blijven tot 16.00 uur voor u open.
De kosten voor deze dag bedragen €10,- p.p. voor
deelnemers vanaf 12 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen
gratis deelnemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 oktober via
zltoeersel-veldhoven@zlto.nl.
Hopelijk kunnen wij u als ZLTO afdeling Eersel-Veldhoven
op zondag 9 oktober verwelkomen!

BESTE VOETBALLIEFHEBBER,
Aan:
Betreft:
Datum:

Alle leden of ouders van leden van VV
DEES.
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Vrijdag 28 oktober 2022 (20.30uur)

Bij deze nodigt het bestuur van VV DEES u uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal
plaatsvinden op vrijdag 28 oktober in de kantine op
Sportpark De Meren, aanvang is 20.30uur.

Jong Nederland Wintelre, ook wel 'de jeugd' genoemd is een
leuke club waarbij een groep kinderen of jongeren elke
week tijdens hun groepsavond met hun leiding
samenkomen in ons clubgebouw 'De Klink' gelegen naast de
school (Bremveld 10).
Deelnemen aan een groep kan vanaf groep 3 t/m de tweede
klas van het voortgezet onderwijs!
Tijdens de groepsavond kiezen we voor veelzijdige
activiteiten waarbij we sporten, spelen en de creativiteit van
kinderen naar voren willen laten komen. Je kunt bij JN van
alles doen: (buiten)spelen, ravotten, sporten, knutselen,
bakken, speurtochten lopen, toneelstukjes opvoeren en nog
veel meer. Ook besteden we jaarlijks speciale aandacht aan
sinterklaas, kerst en carnaval.
Naast een wekelijkse groepsavond zijn er door het hele jaar
heen nog andere activiteiten, zoals een weekendje logeren
of een districtsactiviteit waar we samenkomen met andere
dorpen binnen ons district "de Kempen". Het hoogtepunt
van het jaar is ons zomerkamp, dan gaan we met z'n allen
6 dagen kamperen in een andere blokhut.
Lijkt het uw zoon/dochter leuk om ook lid te worden van
Jong Nederland of wil uw zoon/dochter vrijblijvend een keer
mee komen kijken?
Mail voor meer informatie naar jnwintelre@gmail.com!

Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
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OPTIDEE

NIEUWS

De maand oktober is feestmaand omdat
ik jarig ben. En … wie jarig is trakteert!
Kom daarom langs op één van de onderstaande data en
profiteer van extra veel voordeel én maak kans op leuke
prijzen.
Zo is een sale hoekje met leuke kortingen,
een bedankje voor komst en als je een vervolgafspraak
maakt voor in de maand oktober of november bij jou thuis
ontvang je een lotnummer.
Hiermee maak je kans op een extra prijs.
Dus kom langs op;
Woensdag 5 oktober 10.30 – 12.00u of 19.30 – 21.00u
Donderdag 6 oktober 19.30 – 21.00u
woensdag 12 oktober19.30 - 21.00u
Groetjes Michelle, Groesveld 3, Wintelre.

VROUWEN VERENIGING WINTELRE
Dinsdag 11oktober Moederdagviering
Graag op geven bij Wilma de Haas
MFA DE Rosdoek
Aanvang 19.30 uur
Donderdag 20 oktober Bloemschikken
Bij Gerjan Roefs
Aanvang 19.30 uur
Dinsdag 8 november Beugelen
Op geven bij Wilma de Haas
Vertrekken om 19.00 uur bij de kerk
Het bestuur
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NIEUWSBRIEF#175

“DICKENSFESTIJN WINTELRE”

HERFSTWANDELING

Beste Dickensvrienden,

Op zondag 30 oktober organiseren, op initiatief van de
werkgroep Recreatie en Natuur van de Dorpsraad samen
met vertegenwoordigers van wandelgroep De Kleppers,
KBO, het Gilde en Avondwandelvierdaagse, voor de zevende
keer de herfstwandeling in Wintelre.
Nadat in 2014 de gemeente Eersel werd
uitgeroepen tot beste wandelgemeente van
Nederland hebben bovenstaande organisaties
het initiatief genomen om voor elk seizoen een
wandelevenement op te zetten. Naast de
Avondwandelvierdaagse van Wintelre, de Kerstwandeling
van voetbalvereniging DEES, de Lentewandeling van de
KBO vervolgens ook een herfstwandeling te organiseren
voor alle sportieve wandelaars uit de regio.
Vanwege het succes van de eerdere edities herfstwandeling
is het intussen ook een vast evenement op de regionale
wandelkalender. In het volgende Blaaike meer info
Reserveer de laatste zondag van oktober, voor een
sportieve wandeling door de mooie natuur van Wintelre en
haar directe omgeving.
Namens organisatie Herfstwandeling Wintelre

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Maandag 17 oktober om 19.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering.
Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Het is dan vier jaar geleden dat we het festijn met veel
succes hebben georganiseerd. Er kwamen ruim 8000
bezoekers op af!
Zo’n evenement moeten we blijven organiseren als Wintelre
en dat kunnen we niet alleen. De vele vrijwilligers waarvan
we in het verleden gebruik mochten maken geven te
kennen gezien hun leeftijd het wat rustiger aan te willen
doen of moeten afhaken vanwege hun gezondheid. Daarom
zijn we op zoek naar jong bloed die er samen met ons de
schouders weer onder willen zetten!
Ook binnen het bestuur blijven taken liggen waardoor we
versterking zoeken.
Zonder extra vrijwilligers gaan we het niet redden. We
nodigen u daarom uit voor een bijeenkomst in de Rosdoek
op 22 nov. 2022 om de stand van zaken met alle
belanghebbende te bespreken.
We hopen dat u Wintelre een goed hart toe draagt en
samen met ons wilt nadenken over de toekomst van dit
mooie Dickensfestijn!
Het Bestuur “
Groeten,
Harry Rademakers
06-24827600

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Vanwege de maatschappelijke onzekerheden (waaronder de
stijgende kosten), de coronaperiode het afgelopen jaar en
de tijd die ons nog rest dit jaar hebben we helaas moeten
besluiten het Dickensfestijn uit te stellen tot 16 en 17 dec
2023 (onder voorbehoud).
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MAATJESPROJECT TEGEN EENZAAMHEID

HALLO

Van 29 september t/m 6 oktober werd landelijk aandacht
gevraagd voor mensen die zich eenzaam voelen. Door het
hele land werden tal van activiteiten georganiseerd waarbij
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Cordaad Welzijn zet zich het hele jaar door in voor mensen
die eenzaam zijn. Door het inzetten van vrijwillige maatjes
proberen wij eenzaamheid tegen te gaan.
Een vriendelijk woord, een gesprekje of samen een kopje
koffie drinken kunnen voor iemand het lichtpuntje van de
week zijn.
Helaas krijgen wij meer aanvragen voor een maatje dan dat
wij vrijwilligers beschikbaar hebben. Daardoor komt het
voor dat mensen lang moeten wachten. En dat terwijl het al
zo’n enorme stap is om om hulp te vragen.
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers.
Een bezoekje kan eens per week maar mag ook om de
week. Vaak is een uurtje al heel waardevol. Samen met de
hulpvrager spreek je af wanneer je komt. Op die manier is
het in iedere agenda in te plannen. De coördinator van
Cordaad Welzijn bekijkt samen met jou wat voor persoon er
bij jou zou passen; een goede klik vinden wij namelijk erg
belangrijk. En is die klik er onverhoopt toch niet? Geef het
aan en we gaan op zoek naar een hulpvrager die wel bij jou
past. Op die manier ontstaan mooie verbindingen tussen
mensen. En dat is waar wij het voor doen.
Interesse? Neem contact op met Eefje Heesterbeek via
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl of 06-58797156 voor
een vrijblijvend gesprek.

Jullie hebben al een tijdje niets van mij gehoord....

Mien Spanjers
Bremveld 8
Tel.040-2052265

GEZOCHT:
enthousiaste boormeester/medewerker
Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste
boormeesters of ondersteunende krachten die onze
machinale grondboormachines willen opstellen en
bedienen voor boringen door heel Nederland.
De werkdag start vaak in Wintelre aangezien onze machines
daar ook gestald staan.
Interesse?

GEVONDEN

Bekijk snel de vacatures op
Daemenmilieutechniek.nl of contacteer
Maarten Lunenburg (06 51 90 33 46)

Bos sleutels Mercedes en enkele andere sleutels.
Inlichtingen 06-42651460
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Ik heb in Coronatijd mijn restjes wol/garen opgemaakt en
er mooie dekens van gemaakt (1.60 x 1.60)
Misschien heeft er iemand interesse in om er een te kopen,
dan kan ik weer garen kopen om in de winter weer iets te
maken.
Als iemand misschien nog garen heeft kan ik dat ook
gebruiken.
Bij voorbaat dank!!
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MARIE

2023

Jarenlang kwam Marie met haar hondje bij ons door de wijk
gelopen, Drieslagin’t akkerveldje….
Soms zag ik haar door het raam, soms trof ik haar buiten
bij de brievenbus, of als ik terugkwam van boodschappen
doen. De ene keer een zwaai, de andere keer een praatje.
Nu is Marie een tijdje geleden getroffen door een
hersenbloeding en kan ze niet meer thuis wonen aan het
knusse pleintje “achter de zuster”, zoals wij het noemen
daar. Ik ben haar op wezen zoeken en het gaat naar
omstandigheden redelijk goed met haar. Maar ze mist ons,
de mensen die wonen aan haar “ uitlaatroute” en Wintelre.
Missen wij haar ook? Marie zou al blij worden van een
kaartje…
Het adres van Marie:
Marie van Gestel van Hout
p/a Hazelaar kamer 16
Liduinahof 35
5281 AD Boxtel

21 januari
1 februari
3 en 4 Februari
18 februari
18 maart
25 maart
31 maart
1 april
27 april
29 april
1 juni
3 juni
5 t/m 9 juni
8 juli
17 t/m 22 juli
28, 29 en 30 juli
16 /17 december

AGENDA
12 oktober:
16 oktober
22 okt t/m 30 okt
29 oktober
30 oktober
20 november
5 november
9 november:
12 ,13 en 14 dec
17 december
31 december

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.

Kinder-EHBO
Fancy-fair gilde
Kabouterpad
Halloween-activiteit Vriendenkring
Herfstwandeling
Intocht Sint
JOC-avond
Volwassenen reanimatietraining /AED
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
JOC-avond
Oliebollenfestijn Jong Nederland
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JOC-avond
EHBO – AED-/reanimatietraining
Tonpraten
JOC-carnaval
JOC-avond
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Koningsdag Jong Nederland
JOC-avond
EHBO – AED-/reanimatietraining
JOC-avond
Vakantie Zonnebloem
Seizoen afsluiting JOC
Kamp Jong Nederland
Dorpszeskamp
Dickens Festijn
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Drie-gangen diner voor € 10,00
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
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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

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag
Woensdag

17 oktober,
15 november,
21 december

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
26 oktober

AFVALKALENDER
11 okt

PMD-GFT-Restafval

25 okt

PMD-GFT-Afval
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