49e jaargang nr. 3, week 5 1 febr.
Met in deze uitgave onder meer:
 Hallo… een berichtje van Loes en Jan
 De Vriendenkring bestaat 75 jaar
 Eersel remembers
De volgende uitgave (nr. 4) verschijnt
in week 7 (15 febr.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 6 febr. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 7 febr. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 1 EN 2 FEBRUARI
Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken G. Jansen
Toon v. Hest (namens kinderen familie v. Hest)
Cleem Haans
Antonius en Maria v. Gerwen - Snelders en Hein
Overleden ouders v. Gerwen - v. Hout en zonen Frans en
Broer en dochter Lies
Harry Kuijlaars (jgt)

MISINTENTIES 8 EN 9 FEBRUARI
Zaterdag 19.00 uur

Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Thema: Wie geeft het meest
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg de
echtgenote (verjaardag Francien)
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Sjef en Bets Coppelmans en dochter Gerdy
14.00 uur Doopviering van Gust v. Riet. Zoontje van Harm
v. Riet en Linda Bartels. Gust woont in het Groot Koemeer.
MEDEDELINGEN
We nodigen u allen uit voor de kindergezinsviering op
zaterdag 8 februari. We wensen de kinderen en de
werkgroep veel succes en een mooie viering.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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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: Jan Kruit T. 2052132
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: Anny van Asten T. 2051454.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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Happy Valentine’s 14 februari
MENU

Kerstpuzzel 2019/2020

Hierbij de oplossing van de kerspuzzel van de
ondernemersvereniging Vessem Wintelre en Knegsel

AMUSE

Kip, mango, avocado, milde kerriemayonaise

VOORGERECHT

Duivelse scampi’s met pikante saus en gegrild Turks brood
Bonbon van carpaccio met rucola, grana padano en truffel

SOEP

Hartverwarmende pomodorisoep met mascarpone

HOOFDGERECHT

CRAFT house steak met port sjalot jus en gekonfijte ui
Kabeljauw met citroenrisotto, gepofte tomaat,
gefrituurde scampi en venkelolie

NAGERECHT

Chocoladeverassing en een hemelse mousse

COOP Wintelre

Hartelijk bedankt
voor de salade, dessert en overige levensmiddelen.

Het bestuur van OvVWK

Eetpunt Kempkeshof.
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020

De prijswinnaars zijn: J. Beerens, S. van den Berg,
C. Sesink, C. Hoppenbrouwers, P. Sebregts, F. van de
Sande, C. Oosterbosch, F. Verblackt, J. van Gaal, M.
Kapteijns, J. Klessens, I. Kennis, W. Klessens,
R. Kluytmans, A. Michielse, P. Nieuwenhuize, K. Liebregts,
A. Michielse, F. Gilsing, J. van de Ven
Deze hebben allemaal per post hun prijs in ontvangst
mogen nemen.
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TIMMER EEN NESTKASTJE IN DE
BOSSCHUUR
Op zondag, 16 febr. a.s. kunnen kinderen (en hun ouders)
een vogelnestkastje timmeren in de Bosschuur in Wintelre.
Om 10.30 uur starten we met deze activiteit voor kinderen
vanaf 6 jaar.
Rond 13.00 uur zijn we klaar en mogen jullie het nestkastje
mee naar huis nemen en samen met jullie ouders ophangen
in jullie tuin.
De kosten bedragen slechts € 5,00 p.p.
Graag aanmelden voor 9 febr.
Aanmelden door een mail te sturen naar, info@bosschuur.nl
(Naam-adres-woonplaats-leeftijd-telnr. ouders)
Op www.bosschuur kun je nog meer info vinden.

DE VRIENDENKRING BESTAAT 75 JAAR
In 2020 bestaan we 75 jaar; reden voor FEEST.
We beginnen op 21, 27 en 28 maart met ons Jubileumstuk.
Al vanaf september vorig jaar is toneelvereniging de
Vriendenkring druk bezig met de voorbereiding van de
klucht;
“Ja hallo, zo zijn we niet getrouwd”.
Na onze laatste voorstelling, 28 maart, willen we een
receptie met aansluitend een feestavond houden. De
receptie begint om 18.30u. Iedereen is hier welkom.
Reserveren van “Ja hallo, zo zijn we niet getrouwd” is nu al
mogelijk. Kaarten kosten €10,- (incl. consumptiebon) en
zijn te verkrijgen via vriendenkringwintelre@gmail.com of
040 205 3711.
Meer info over ons 75-jarig bestaan in de
volgende uitgave van ’t Blaaike.
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JUBILEUM EDITIE TONPRATEN 2020
“40 JAAR TONPRATEN IN
KLEPBROEKENBULT”
Hopelijk bent U in het bezit van een felbegeerd kaartje voor
deze unieke editie van de Wenterselse tonpratersavonden.
Het programma is bekend, de artiesten en tonpraters uit
het verleden en heden zijn bezig met de laatste voorbereidingen, de schminkdoos is gevuld, en Hans Kwinten en
“Coconut”, Thiemo van Selst en het K.O.K. staan in de
startblokken om “De Rosdoek” weer geheel om te bouwen
tot een heus kletsparadijs!
We hebben er allemaal ontzettend veel zin in en hopen dat
we een tweetal onvergetelijke avonden tegenmoet gaan
zien, waar U als trouw publiek, met volle teugen mag van
genieten!
Belangrijk!
We starten een half uur eerder zoals U gewend bent!
Dat wil zeggen:
De deuren gaan om 18.30u. open en om 19.30u. start
het programma!
Zorg dat U dus op tijd bent!
Tot 7 en 8 Februari!
K.O.K. Wintelre

TE KOOP
Biorb 30 Aquarium met bodemfilter cube 30.
Nieuw in de doos
Tel. 06-14210075
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NIEUWE EHBO-CURSUS
Er zijn veel scenario’s te bedenken wat er kan gebeuren in
het dagelijks leven, waar je wat aan kunt doen.
EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre wil in het
voorjaar van 2020 een basiscursus EHBO aanbieden
inclusief reanimatie/AED-bediening, verbandleer en Eerste
Hulp aan Kinderen. Hierbij leer je hoe te handelen in
bijvoorbeeld bovenvermelde situatie.
In 10 avonden (van 19.30 tot 22.00 uur) brengen wij je de
kennis bij. De geplande data voor de cursus zijn op
WOENSDAGavonden: 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april, 6,
13, 20 en 27 mei, 3 juni met een afsluitend examen op 10
juni. Alles in gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre
Wat bieden wij je: - basiscursus EHBO, - reanimatie met
AED-bediening en - verbandleer (hoe je verband moet
aanleggen bij verwondingen)
Na het behalen van je diploma word je tot en met oktober
2021, automatisch gratis lid van onze vereniging. De
cursuskosten bedragen slechts € 199,- per persoon.
Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om het langer geldig
te houden raden wij je aan regelmatig (ca. 5 keer per jaar)
herhalingslessen te volgen die de vereniging gratis aanbiedt
bij leden. Als EHBO-lid word je verzocht 3 keer per jaar
samen met andere leden van de EHBO-vereniging
gedurende ca. 4-5 uren een activiteit te bemannen zoals bij
een voetbaltoernooi of een jaarmarkt. Dus geef je snel op
zodat je het beste weet te handelen als het eropaan komt.
Opgeven kan via onze website:
www.ehbovessem.nl/cms/aanvraag cursus
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Meer informatie kun je vinden op onze website of opvragen
bij de volgende personen: - Eric Oosterbosch, tel. 0497336755, email: voorzitter@ehbovessem.nl - Piet Sebregts,
tel. 040-2052401 - Rian van Gestel, tel. 040-2511247,
email: secretaris@ehbovessem.nl
We verwelkomen je graag.
Eric Oosterbosch,
Voorzitter EHBO Vessem Knegsel en Wintelre

ALLE LEDEN OF OUDERS VAN LEDEN VAN
V.V. DEES
Uitnodiging algemene ledenvergadering:
Vrijdag 13 maart 2020 (20.30uur)
Beste voetballiefhebber,
Bij deze nodigt het bestuur van v.v. DEES u uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal
plaatsvinden op vrijdag 13 maart in de kantine op
Sportpark “De Meren”, aanvang is 20.30 uur.
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 14-12-2018
3. Financieel jaarverslag
4. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
5. Bestuurssamenstelling
- Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar is Teun
van Hest
- Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar is Huib van
Asten
- Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar is Jan-Wim
Kerkhofs
- Aftredend volgens schema en herkiesbaar is Ruud
Moeskops
- Aftredend volgens schema en herkiesbaar is Cor Tholen
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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“Het bestuur bestaat derhalve nog uit slechts 4 personen,
dit is uiteraard onvoldoende. Nieuwe kandidaten zijn zeer
welkom, als je interesse hebt of je wil meer informatie dan
kun je terecht bij iemand van het bestuur”
6. Indexering contributie
7. Samenwerking v.v. Vessem & k.v. Winty
8. Commissies
9. Investeringen
10. Mededelingen
11. Rondvraag
Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
Uiteraard kent de vergadering een beperkt officieel deel,
maar ook aan de traditionele “derde helft” zullen we zeker
aandacht schenken.
Met sportieve groeten, Het bestuur van v.v. DEES,
p/a Distelveld 32 5513 BK Wintelre
vvdeessecretariaat@gmail.com

BEDANKT
Voor de zeer vele blijken van medeleven in de vorm van
kaarten, lieve woorden en bloemen die wij van u mochten
ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn man,
onze (schoon)vader en lieve opa

Cleem Haans
De belangstelling bij de avondwake en crematiedienst was
overweldigend.
Dankzij alle donaties hebben wij € 540,- over kunnen
maken aan het Liliane Fonds.
In het bijzonder dank aan de buurtgenoten van Den Dries
voor alle steun en hulp.
Hartelijke groet,
Thea Haans-Huijbers, kinderen en kleinkinderen
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Ivy Boesten, 24 jaar oud en ben geboren en
getogen in Zeelst. Sinds een jaar woon ik in Wintelre samen
met mijn vriend Bart Dieker.
In 2018 heb ik mijn diploma als schoonheidsspecialiste
behaald.
Na eerst hier en daar ervaring te hebben op gedaan ben ik
op 1 oktober gestart met mijn eigen schoonheidssalon
Stralend bij Ivy.
Hier verricht ik verschillende werkzaamheden zoals o.a.
gezichtsbehandelingen, epileren van de wenkbrauwen,
massages en het zetten van gellak. Ook vind ik het leuk om
dingen bij te leren en heb ik binnenkort een cursus voor
wimperextensions gepland staan. Ik zou het ontzettend fijn
vinden om van mijn passie mijn fulltime werk te kunnen
maken. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe klanten.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op via 06-37229518.
Of neem een kijkje op mijn facebook pagina:
Stralend bij Ivy of instagram pagina: @stralendbijivy.
Liefs,
Ivy Boesten
Stralend bij Ivy

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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Wintelre

EERSEL REMEMBERS, EXPO EN
VERHALENCAFÉ IN DE ROSDOEK

Op woensdagmiddag 29 januari is er een informatiemiddag
over het Levenstestament en de Wet Langdurige Zorg.
De middag wordt verzorgd foor notaris Jan van Loon uit
Vessem, die uitleg zal geven over beide onderwerpen
Deze zaken zijn van belang om financiële en medische
aangelegenheden goed geregeld te hebben in de laatste
fase van het leven, als men daar zelf niet meer toe in staat
is. Op die wijze kan men geldelijk problemen voorkomen en
moeilijke besluiten vergemakkelijken. Deze middag is in
MFA De Rosdoek en begint om 14.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur. Ook niet-leden van harte welkom om de
nodige informatie op te doen!! We rekenen op een goede
opkomst.
Het fietsen op dinsdagmiddag gaat door zolang de
weersomstandigheden dit toelaten. Er wordt niet gefietst
het erg koud en/of regenachtig is. We rijden telkens een
mooie route door de wijde omgeving van Wintelre. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
Onderweg wordt er aangelegd voor een drankje, Iedereen,
ook niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk.
Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom om aan deze
wandelingen deel te nemen.

Eersel Remembers heeft een expositie gemaakt van de
oorlogsverhalen uit de 6 Eerselse kerkdorpen.
Het is namelijk belangrijk om de oorlogsverhalen te blijven
herinneren en met elkaar te delen. Ze helpen (jonge)
mensen zich in te leven in de tijden van onvrijheid en dat
inleven is nodig om bewust te blijven van de waarde van
vrijheid in ons land, nu al 75 jaar lang.
De expositie is in de vorm van een bushokje gemaakt. Er is
gekozen voor deze vorm omdat het bushokje een rol speelt
in het Eerselse verhaal over de Gebroeders Hoeks. De
bushalte is een verwijzing naar de kleine toevalligheden, de
plekken en de keuzes die de levens van mensen in de tijden
van oorlog voorgoed veranderde.
De expo reist rond door de 6 kerkdorpen van Eersel. In elk
dorp staat de expo een aantal weken achter elkaar, op een
vaste locatie. Zo heeft u voldoende tijd om de expo te gaan
bekijken.
In elk dorp wordt er ook een verhalencafé georganiseerd.
Het verhalencafé is voor iedereen die herinneringen heeft
aan de oorlog en erover wil vertellen of ernaar wil luisteren.
Er is in elk kerkdorp 1 verhalencafé, van 14.00 tot 16.30
uur, met een gratis kopje koffie of thee.
Het café wordt begeleid door Sandra Hakkens. Zij verzorgt
een inleiding, laat een filmpje zien over het Eerselse
oorlogsverhaal en begeleidt de gesprekken.
De expositie is te zien in de Rosdoek van 27 januari
tot 14 februari. Het verhalencafe is op 6 februari.

KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

We zien u graag op een van de verhalencafés en wensen u
alvast een fijne middag toe.
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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BIJ KEMPENTV OP 2- 3- 4- FEBRUARI:
‘HET VERHAAL VAN JOOST OPPENHEIM’.
Een special over de familie Oppenheim die in 1933 naziDuitsland ontvlucht. Ze gaan naar Venlo waar Joost en
Freddie worden geboren. Maar in 1939 verhuist de familie, vanwege spanningen in grensplaats Venlo-, naar Eindhoven.
In 1942 ligt vader Oppenheim in het ziekenhuis te
Eindhoven. Naast hem ligt………..
Nieuwsgierig hoe het verder gaat met de familie
Oppenheim?
Luister en kijk naar ‘Het verhaal van Joost Oppenheim’.
In het kader van 75 jaar bevrijding worden we weer eens
op het feit gedrukt hoe belangrijk vrijheid is!

LEDEN VAN DE VVW
Allereerst een vervelende mededeling:
De open avond met de moedige moeders Eyes Wide Open
uit Hoogeloon gaat niet door.
Deze avond wordt verzet naar het seizoen 2020/2021
Vrijdag 14 februari: Tapas eten bij de Kers in Oerle
Aanvang 19.00 uur vertrek om 18.45 uur bij de kerk met de
fiets of auto.
Met goed weer fietsen we naar Oerle. Als er dames met de
auto willen dit graag even melden bij een van de
bestuursleden.
Kosten van deze avond voor onbeperkt Tapas en drank zijn
€ 25.00
Dit bedrag graag vooraf overmaken op rekening:
NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging Wintelre.
Het bestuur.
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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OPROEP:
WAAR MOET HET NIEUWE
ADVIESKANTOOR VAN DE RABOBANK
KOMEN?
Rabobank Veldhoven is op zoek naar een nieuwe
locatie voor haar advieskantoor. Bij die zoektocht
roept de bank de hulp in van de inwoners van
Veldhoven en Wintelre. ‘Want wie weet er nou beter
waar we ons het beste kunnen vestigen dan de
inwoners zelf?’
Het advieskantoor van Rabobank Veldhoven aan de
Zandoerleseweg sluit medio februari haar deuren. Het
huurcontract loopt namelijk af. Dat betekent dat de
Rabobank op zoek moet naar een alternatieve locatie
binnen de gemeente. Sterker nog, daar is de bank al mee
bezig. Een geschikte locatie is echter nog niet gevonden.
Dichtbij en betrokken
Joan Versluijs, directeur van Rabobank Veldhoven legt uit
waarom het voor de bank zo belangrijk is om aanwezig te
blijven: ‘De Rabobank is nog steeds de dichtbij-bank. Ook
in de toekomst willen we lokaal betrokken blijven.
Daar hoort een lokaal kantoor bij waar je terecht kunt voor
advies over hypotheken, vermogensvraagstukken en
beleggen én voor zakelijk advies en
financieringsvraagstukken.’
Meedenken
Het vinden van een nieuwe locatie blijkt echter niet zo
gemakkelijk. ‘We zijn al sinds de zomer op zoek.
De Rabobank roept iedereen nu op om mee te denken. Joan
Versluijs: ‘Iedereen die een idee heeft, mag zich bij ons
melden. Iedere suggestie wordt serieus bekeken en
afgewogen.’
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020
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Waar moet het pand aan voldoen?
- 200 tot 300 vierkante meter
- Voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid
- Goede bereikbaarheid
- Voor iedereen toegankelijk
- De mogelijkheid tot het creëren van meerdere
spreekkamers

BESTE DORPSGENOTEN

Maak kans op een dinerbon voor twee
Heb je een locatie in gedachten voor ons nieuwe
advieskantoor? Stuur dan je inzending naar
Veldhoven.RRE@Rabobank.nl . De tien beste inzendingen
belonen wij met een dinerbon voor twee personen.

BEDANKAVOND VOOR ALLE DEELNEMERS
VAN HET RECENTE DICKENSFESTIJN!
OP 1 FEBRUARI A.S.
Hierbij willen we alle deelnemers van het afgelopen
Dickensfestijn bedanken voor hun deelname aan deze
geslaagde editie.
Daarom gaan we een bedankavond organiseren op 1
februari a.s. van 20.30 - 23.30 in de Neerhoeve (gilde
accommodatie).
Eenieder ontvangt 3 consumptiebonnen.
Heb je meegedaan als personage of danseres,
poppenkastpop of je hebt muziek verzorgd? Maar het kan
ook zijn dat je een kraam hebt bemand of gezorgd hebt
voor de op- en/of afbouw, kassa bemanning etc. Je bent
van harte welkom. Maar dat zijn natuurlijk ook de bewoners
aan het parcours!
We hopen jullie te mogen verwelkomen.

JN Wintelre

HALLO
Wij zijn Loes en Jan en zitten in groep 6 van Basisschool De
Disselboom. Wij vinden het heel erg van de bosbranden in
Australië. We hoorden dat er al heel veel dieren zijn
doodgegaan en verbrand. En we hoorden ook dat er heel
veel dieren hulp nodig hebben. Wij willen deze dieren graag
helpen.
Misschien hebben jullie ons al gezien, want we hebben
bedacht om lege statieflessen op te halen en in te leveren.
Al het geld gaan we doneren aan het Wereld Natuur Fonds,
die dieren in Australië helpt. Wij hebben al € 75,00
opgehaald en hopen dat het nog iets meer wordt. We
mogen van onze papa's en mama’s tot 8 februari flessen
verzamelen.
Zouden jullie ons willen helpen? Lege flessen mag je
inleveren bij de Engelenburg 18 of Kloosterstraat 11.
Als het geld gestort is, laten we jullie weten hoeveel totaal
is overgemaakt naar het WNF.
Alvast bedankt!
Groetjes Loes, Jan en alle geholpen dieren uit Australië.

Met vriendelijke groet
Stichting Bestuur Dickensfestijn Wintelre
’t Blaaike nr. 3 1 febr. 2020

Wij willen jullie bedanken voor het steunen van Jong
Nederland met de oliebollenactie & Coop Tholen bedankt
voor de opbrengst van de statiegeld actie!
Met dit geld kunnen wij komend jaar weer leuke activiteiten
organiseren voor de kinderen.
Bedankt,
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NIEUWSBRIEF#129

Fietspad Spottersweg afgesloten

Snelheidsmeterspaarpot in de Kerkstraat

Vanaf 27 januari wordt het fietspad aan de Spottersweg
afgesloten tussen de Luchthavenweg en de Landsardseweg.
De afsluiting zal tot eind augustus duren. Voor de fietsers
komt er een omleidingsroute via de slowlane langs het
Beatrixkanaal.

Afgelopen donderdag 23 januari werd de
snelheidsmeterspaarpot geactiveerd door wethouder Steven
Kraaijeveld. Met iedere passage kunt u Jong Nederland
steunen.

Fietsers vanuit Wintelre richting Luchthavenweg, fietsen dus
vanuit de Landsardseweg eerst richting Oirschotsedijk en
van daaruit via de slowlane richting de Luchthavenweg.
Auto’s kunnen gewoon gebruik blijven maken van de
Spottersweg. De Spottersplaats komt in deze fase tijdelijk
te vervallen.
Voor vragen neemt u contact op met Jerôme Verbruggen,
0643016065, email: jpfm.verbruggen@eindhoven.nl
Via de gemeente Eindhoven website vindt u meer info over
het betreffende project.
https://www.eindhoven.nl/projecten/anthony-fokkerweg

Bezorgklachten De Hint:

Bezorgklachten van De Hint zijn te melden via
telefoonnummer 040-2931107

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Woensdag 19 februari (LETOP-datum is verschoven)
om 20.00 uur is onze eerstvolgende maandelijkse
vergadering. 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
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PRACHTIG BEDRAG OPGEHAALD VOOR
ALPE D'HUZES.
Eindelijk is het zover. Al zoveel weken zet ik al mijn vrije
tijd in om de bingo-avond een groot succes te laten worden.
Zo bizar hoeveel prijzen ik gedoneerd krijg. Het is al zoveel
dat ik zelfs een 3e activiteit kan gaan bedenken om nog
meer geld op te halen voor de Alpe d'HuZes.
Super dat zoveel mensen naar mijn bingo-avond zijn
gekomen. 162 Personen hebben zich opgegeven. Enkele
hebben toch verstek moeten laten gaan. Ongeveer 155
personen waren er allemaal voor mij. Of eigenlijk voor
zichzelf! Want 1 op de 3 personen wordt geconfronteerd
met kanker. Dus iedereen kent wel iemand die met deze
rotziekte wordt geconfronteerd. Of heeft er zelf al mee te
maken gehad. Gelukkig is er al heel veel onderzoek gedaan
en is er al heel veel aan behandelingen mogelijk. Maar nog
steeds krijgen mensen te horen dat ze ongeneeslijk ziek
zijn. Vooral voor hen probeer ik zoveel mogelijk geld op te
halen voor nog meer onderzoek. En hoop ik op die manier
mijn steentje bij te dragen dat men ooit kan gaan zeggen:
"Vroeger ging je dood aan kanker, maar nu niet meer."
Wat stuntelig. Maar dat was toch wel vooral de boodschap
van mijn openingswoordje. En daarnaast zo dankbaar dat
de behandeling bij mij (tot nu toe) wel heel goed is
aangeslagen. 15 Jaar geleden zou ik te horen hebben
gekregen dat ik ongeneeslijk ziek was. Omdat ik 1 bewezen
uitzaaiing onder op mijn rug had op moment van diagnose.
Maar door de vele onderzoeken zijn de inzichten daarin
veranderd en word ik in opzet curatief (=genezend)
behandeld.
Om 20.00u was de zaal helemaal vol. Zoveel mensen in de
zaal waar ik een extra warm gevoel van krijg, omdat zij mij
zo gesteund hebben tijdens mijn ziek zijn. En zoveel
mensen uit ons dorp die mij ook graag komen steunen
omdat dit zo'n enorm goed doel is.
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Ik heb er nog dagen van na gestuiterd. Geweldig hoe deze
avond is verlopen. Zo fijn om uit verschillende hoeken te
horen dat ik de avond zo goed georganiseerd heb.
Fantastisch om te zien dat iedereen het gezellig vindt. En
dat men er zo van staat te kijken hoeveel verschillende
mooie prijzen ik gedoneerd heb gekregen. Ik kan dat zelf
ook nog steeds haast niet geloven. Hoe gemakkelijk mij dit
afgaat. Ik werd daar steeds meer hyper-de-piep van. Zoals
toen met de dexamethason tijdens de chemo. Maar dan is
dit toch wel veel prettiger.
We speelden 10 rondes. En voor elke ronde had ik
3 prijzen. Dus in totaal 30 prijzen. Daarnaast hield ik ook
nog een loterij na ronde 9. Hoeveel prijzen ik toen verloot
heb, weet ik eigenlijk niet precies. Maar het waren er zeker
35. Iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis.
Super hoe ik door diverse personen bedankt werd. Heel
bijzonder. Wat een enorm rijk gevoel heeft mij dit gegeven
en geeft mij dit nu nog.
Maar het meeste benieuwd zullen jullie zijn wat ik met deze
bingo-avond opgehaald heb voor mijn actiepagina van Alpe
d'HuZes. Ik ben er ontzettend trots op en kan het haast nog
niet geloven. Maar het is: € 2793,52. DANK JE WEL LIEVE
MENSEN. Op dit moment heb ik hierdoor al:
€ 4044,- opgehaald.
En dat gaat nog veel meer worden. Want 4 MAART is er nog
een BINGOAVOND. Met weer zo'n geweldige mooie prijzen.
En met als hoofdprijs; een half uur vliegen met 2 personen
vanaf Eindhoven Airport. Hopelijk ben jij er dan ook (weer)
bij?
In verband met grote belangstelling is het verplicht om op
te geven. Op dit moment hebben dat al 88 personen
gedaan.
Mijn telefoonnr. is: 06-22659243.
Of per mail: wilenanja.das@outlook.com
Hartelijke groet, Anja Das
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30+31 oktober

Agenda

15 november

Jubileumactiviteit van Toneelvereniging
"Wie is de Moordenaar?"
Intocht van Sinterklaas

AFVALKALENDER
7 & 8 februari
15 februari

7 maart
13 maart
14 maart
21-27-28 maart
28 maart
30 maart
t/m 4 april
16 mei
21 t/m 24 mei
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

FEBRUARI
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
MAART
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
Goede Doelen Week Eersel
JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
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4 febr.
18 febr.
3 maart

PMD- GFT- Restafval
PMD- GFT-afval
PMD-GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
8 februari brengen
14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
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Papier brengen bij het Jeugdhuis
Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
26 febr.
29 juli
30 dec

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28 okt.

24 juni
25 nov.

EETPUNT KEMPKESHOF 2020
31 jan.
29 mei
25 sept.

28 febr.
26 juni
30 okt.

27 mrt.
31 juli
27 nov.

24 april
28 aug.
18 dec.

U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

19
18
16
18
23

februari
maart
april
mei
juni
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Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
21
27
18
17

augustus
september
oktober
november
december

24

