49e jaargang nr. 16, week 31 1 aug.
Met in deze uitgave onder meer:
 Zonnebloem komt weer op visite
 Motorweekend MV Wintelre
 Vrijwilligers gezocht voor Chronisch zieken
De volgende uitgave (nr. 17) verschijnt
in week 35 (29 augustus)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 20 aug. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 21 aug. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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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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Sjef Snelders
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Piet v.d. Sande (verjaardag) en overleden familie
Henk v.d. Bosch (mnd)
Tinus en Anneke v. Mol - v. Ham (verjaardag en jgt)
Harrie v.d. Heijden

MISINTENTIES 1 en 2 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur
Woord en communieviering
Voorganger Diaken J. v. Olmen
Jan Beerens (namens Gilde O.L.V. en H. Willibrordus
Wintelre)
Henk v.d. Bosch (namens Gilde O.L.V. en H. Willibrordus
Wintelre)
Tiny Hems - Rijnen (namens "Vreemdelingenhoek ")
Jan Reniers
Maria Coolen (verjaardag)

12.45 uur Doopviering van Eline Rijkers. Dochter van Kelly
v. Asten en Bart Rijkers

MISINTENTIES 22 EN 23 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

MISINTENTIES 8 EN 9 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur

Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Theo Kapteijns (verjaardag) en overleden familie

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

MEDEDELINGEN

Jan Tholen (mnd)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Hans Coolen en Wim Coolen
Jan Reniers (1e mnd)

De families die misintenties hebben opgegeven voor de
weekenden in de periode van 14 maart t/m 27 juni kunnen
een nieuwe datum naar hun keuze inleveren. Graag erbij
vermelden de oude datum en de nieuwe datum.
Je mag het ook telefonisch doorgeven of per mail aan Sjef
Hems tel 040-205-1720 email jphhems@gmail.com of aan
Tonnie v. Gestel tel 040-205-1777 email
tonnievangestel@hetnet.nl.

MISINTENTIES 15 EN 16 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur

De eerste H. Communie van de kinderen die dat eigenlijk in
de maand mei zouden hebben gedaan is nu verplaatst naar
zondag 20 september om 11.00 uur.

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken G. Jansen
Toon v. Hest (namens de kinderen familie v. Hest)
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Namens de parochie wensen we de medewerkers van ‘t
Blaaike een fijne en welverdiende vakantie.
We hopen dat ze daarna weer uitgerust en met veel energie
aan het werk kunnen. In het weekend van 29 augustus
kunnen we dan het Wintelrese nieuws weer lezen.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00
We wensen iedereen een fijne vakantietijd thuis of elders en
hopen dat de corona regels goed opgevolgd worden. Dan
kunnen we na de vakantie elkaar weer gewoon ontmoeten.

MOTORWEEKEND MV WINTELRE
Een ultiem gevoel van vrijheid, flink vermogen onder je
kont en gezellig samen erop uit om te toeren.
Al meer dan 50 jaar brengt MV Wintelre enthousiasten bij
elkaar voor mooie tochten en goed gezelschap.
Na een korte stop, gaat het seizoen nu echt van start met
op zaterdag 15 augustus de Zandtoertocht en op zondag 16
augustus de Maistoertocht.
Ook dit jaar worden weer honderden motorrijders verwacht.
Op zondag kun je kans maken op een nieuwe helm.
Doe mee of kom langs en geniet van al dit moois en de
gezelligheid.
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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: 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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BESTE VOETBALLIEFHEBBER

WINTELRE

Bij deze nodigt het bestuur van v.v. DEES
u uit voor de algemene ledenvergadering.

Na de “Corona-stop” zijn we in de afgelopen weken weer
begonnen met fietsen op dinsdagmiddag. Op de laatste
dinsdag van de maand houden we gewoontegetrouw een
lange fietstocht. Die is deze maand op 28 juli.
We vertrekken dan voortaan om 10.00 uur bij de kapel,
zodat we ook weer tijdig terug in Wintelre zijn.
Zorg voor een lunchpakketje!!
We rijden telkens een mooie route door de wijde omgeving
van Wintelre. Op de andere dinsdagen vertrekken we 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.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom!
In september hopen we weer meer activiteiten te kunnen
opstarten. We houden jullie op de hoogte.
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

piet

Als gevolg van de corona crisis heeft de
ledenvergadering eerder dit jaar helaas geen doorgang
kunnen vinden. Daarom zal de ledenvergadering een dubbel
karakter kennen, te weten de seizoenen 2018-2019 en
2019-2020
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 11 september in de
kantine op Sportpark “De Meren”, aanvang is 20.30 uur.
Opening
-Verslag ledenvergadering 14-12-2018
-Financiële jaarverslagen
-Verslagen en verkiezing kascontrolecommissie
Bestuurssamenstelling
*Aftredend
*Aftredend
Moeskops
*Aftredend
Loon
*Aftredend
Hest
*Aftredend
Asten
*Aftredend
Segers
*Aftredend
Kerkhofs

volgens schema en herkiesbaar is Cor Tholen
volgens schema en herkiesbaar is Ruud
volgens schema en herkiesbaar is Gerard van
volgens schema en niet herkiesbaar is Teun van
volgens schema en niet herkiesbaar is Huib van
volgens schema en niet herkiesbaar is Eric
volgens schema en niet herkiesbaar is Jan-Wim

Het bestuur draagt voor als bestuurslid; William van Loon –
Het bestuur draagt voor als bestuurslid; Frank Huijbers
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Nieuwe kandidaten zijn zeer welkom, als je interesse hebt
of je wil meer informatie dan kun je terecht bij iemand van
het bestuur”
-Indexering contributie
-Samenwerking v.v. Vessem & k.v. Winty
-Commissies
-Investeringen
-Mededelingen
-Rondvraag
Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
We vragen u met klem om de corona regels te respecteren.
Houdt 1,5 meter afstand en respecteer elkaars ruimte.
Wanneer u verkoudheidsklachten of koorts heeft, verzoeken
wij u om thuis te blijven.
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

BESTE DORPSGENOTEN, BESTE GASTEN,
Het Corona-virus heeft de afgelopen
maanden onze levens bepaald.
Alle maandelijkse activiteiten, inclusief de
viering omtrent het 40-jarig bestaan van
onze Ziekengroep/Zonnebloem Wintelre,
mochten geen doorgang vinden.
Toch hebben we geprobeerd wat aandacht
te geven, in de vorm van een kaartje, een
pakket met tijdschriften/ puzzelboekjes, en in het kader van
het 40-jarig bestaan een attentie van chocolade
We beseffen heel goed dat juist onze gasten behoefte
hebben aan gezelschap van hun vrijwilliger, maar vooral
ook van elkaar: gezellig samen koffiedrinken en samen
buurten.
Voor de gasten die dit op prijs stellen, zijn we sinds enkele
weken weer begonnen met onze huisbezoeken.
Natuurlijk houden we rekening met de 1 ½ meter regel.
Mits de situatie zo blijft, dat het geoorloofd is, willen we op
zaterdag 12 september een activiteit organiseren in het
kader van de nationale Ziekendag.
We houden rekening met de regels vanuit de overheid.
In de H. Mis op deze zaterdagavond 12 september zal er
een intentie zijn voor alle zieken uit het dorp.
We hopen snel weer meer activiteiten te kunnen
organiseren, want echt waar……
Ook wij als vrijwilligers hebben onze gasten gemist!

TE KOOP

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Zonnebloem Wintelre.

Tv-kast
Twee kasten en
Salontafel
Inlichtingen 06-28359313
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GEZOCHT EEN AANTAL VRIJWILLIGERS
VOOR BEWEEGCLUB CHRONISCH ZIEKEN
Medio september start in Eersel een beweegclub voor
chronisch zieken. Speciaal voor mensen die baat hebben bij
meer bewegen. Looptraining voor mensen met
‘etalagebenen’ en gevarieerdere oefenvormen is wat er
wordt aangeboden. Met hulp van MERAS-fysiotherapie
wordt de groep begeleid door een gespecialiseerde trainer
van gymvereniging Avanti-Turnivo en vrijwilligers ter
ondersteuning.
De beweegclub start in sporthal De Kraanvogel met een
clinic van 8 weken. Bij minimaal 5 deelnemers gaat de
groep de rest van het seizoen door. Na afloop van de
training is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie.
Aanmelden kan via een e-mail naar
ronald@avanti-turnivo.nl
Met vriendelijke groet, Ronald van Kouteren

BEDANKT ALLEMAAL
Zoveel kaarten, bloemen, bezoekjes en lieve berichtjes bij
het afscheid van onze Jan ons pap en opa "Jan d'n Busser"
heeft ons diep geraakt en dat doet ons goed!
Jullie aanwezigheid in en rondom de kerk, maar ook de
erehaag toen wij met onze Jan voor de laatste keer Den
Bijert uitliepen en op De Mostheuvel waar zoveel
buurtbewoners en dorpsgenoten stonden met een mooie
bloem, de erehaag na de dienst om Jan mee naar zijn
laatste rustplaats te brengen was zó hartverwarmend!
Wij gaan verder in de voetsporen van Jan, zowel prive als
met het bedrijf.
Riny Reniers, kinderen en kleinkinderen
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BESTE MENSEN
In verband met het corona-virus hebben stichting
jeugdbelangen Wintelre en de zonnebloem Wintelre
besloten om dit jaar niet met de enveloppekraam op de
kermis te staan.
Hopelijk kunnen we u volgend jaar in goede gezondheid
weer ontmoeten bij onze enveloppekraam.
Stichting jeugdbelangen Wintelre
Zonnebloem afdeling Wintelre

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!
Wat fijn, dat er al zo veel goede kleding bij mij is gebracht,
heel erg bedankt daarvoor. Ook heren- en kinderkleren
mogen worden ingeleverd, dus heb je er geen goed doel
voor breng het dan naar mij. Ook als je nog kleerhangers
over hebt kun je me daar blij mee maken.
Hopelijk heb ik tegen de herfst voldoende om degene die wil
te laten shoppen. De betaling doe ik graag volgens het
DANA-principe. Dat wil zeggen dat je zelf bepaald wat je er
voor betaald; je geeft wat je ervoor over hebt en kunt
missen, het is altijd goed.
Bij de ingezamelde kleding heb ik geen onkosten, dus werkt
dit perfect. Voor de kleding die ik (ver-) maak vraag ik
minimaal de materiaalkosten, verder geldt ook het DANAprincipe.
Wie weet, tot ziens
Groeten van:
Winanda van de Sande, 0402053270
Slikdijk 3, Wintelre, 0657286351.
Inleveren van spullen mag onder de carport, ook op
Eikenbocht 15 in Knegsel.
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LEDEN VAN DE VVW

HEBBEN JULLIE DIT OOK GEZIEN?

Kindermiddag: 18 augustus 2020 bij Riek Klaasen
Oirschotsedijk 10 in Wintelre
De kindermiddag van de VvW krijgt dit jaar door corona een
iets andere invulling.
Alle kinderen die zich hebben aangemeld worden om 13.30
uur verwacht bij de fam. Klaasen op bovenstaand adres.
Hier kan naar hartenlust worden gespeeld in de tuin,
trampoline, springkussen en bij mooi weer een zwembadje.
Rond een uur of vijf eten we frietjes met een snack en een
ijsje toe. Wel willen we vragen om je opnieuw aan te
melden voor deze middag, bij een van de bestuursleden,
voor 10 augustus 2020.

Ze staan er al lang hoor, die gekleurde vlakken en strepen
op het schoolplein. Het zijn verschillende spellen die in de
naam van iemand die zijn hele leven maar één spel speelde
(en er beroemd en rijk mee is geworden) hier zijn
geplaatst. Maar hebben jullie hier ooit kinderen een spel
zien spelen dat iets met die lijnen en vlakken te maken
had? Ik niet.
Mij doen die lijnen aan een schilder denken die meende dat
zijn landschappen waar kleur en verbeelding in elkaar
overgingen niet genoeg waardering kregen. Hij ging toen
rechte strepen en hoekige vlakken maken met kleuren die
niet in elkaar verstrengelden. (hij werd er ook
wereldberoemd mee, maar hoe heette die schilder ook al
weer?)
Ik moet weer denken aan mijn kindertijd. Wij droegen
knikkers in door mama’s zelfgemaakte zakjes die we om
onze slanke heupen bonden. Jongens hadden allerlei tollen
met zweepjes, meisjes springtouwtjes en hoepels (of was
dat later?)
En het hele jaar door renden we over het schoolplein. Een
paar kinderen probeerde je dan te vangen, die ‘waren’ het
en de gevangen kinderen ‘waren’ het dan ook en moesten
dan ook mee vangen. Als een pandemie ging dat verder tot
ieder het ‘was’ en alles weer opnieuw kon beginnen. Hoe
noemden we dat spel ook alweer, als je ouder wordt raak je
veel kwijt, maar hoe kom ik erbij het te vergelijken met en
pandemie?
Ineens schiet het me te binnen; hakkelakkeloveren
noemden we dat spel.
Terwijl ik dat woord in mijn gedachten herhaal; hak-ke-lakke-lo-ve-ren trippel ik met kleine danspasjes over het
schoolplein.

Let op: er komt geen Blaaike meer voor deze datum.
Fietstocht: 3 september 2020 aanvang 9.00 uur bij de kerk
Op 3 september gaan we fietsen. De dames van de buurt
van Wilma hebben een mooie fietstocht uitgezet. Met
onderweg tijd voor koffie met gebak een heerlijke lunch en
een borrel in de middag.
Voor deze fietstocht graag aanmelden bij een van de
bestuursleden voor 24 augustus 2020.
Let op: er komt geen Blaaike meer voor deze datum.
Het bestuur.

HOTEL 46 OP ZOEK NAAR MEDEWERKER
Voor de Technische Dienst zijn wij op zoek naar iemand
voor 10 uur per week.
Bel, of loop even binnen voor een vrijblijvend gesprek.

Uitgelaten als een jong meisje.
Och ja, geluk zit vaak in heel kleine, onbeduidende dingen.

Ronny en Joyce de Jong
Hotel 46
’t Blaaike nr. 16

1 aug 2020

12

’t Blaaike nr. 16

1 aug 2020

13

Och ja, die schilder heette Piet Mondriaan, bekend van
kleurige hoekige vlakken. Hij is in 1944 overleden maar je
kunt hem nog overal tegenkomen, waar je deze vakantie
ook naar toe gaat.

Voor aanwonenden en bedrijven aan de Landsardseweg,
zijn de woningen en\of panden alleen bereikbaar via
Wintelre.

Mien du Poes.

Voordat iedereen met vakantie gaat ook nog het volgende.
Op zaterdag 29 augustus 2020 wordt de fietsbrug
Tegenbosch op zijn definitieve plaats gereden. Hiervoor
moet de A2/N2 en de Anthony Fokkerweg volledig worden
afgesloten. De afsluiting duurt vanaf 29 augustus 22.00 uur
tot 30 augustus 2020 05.00 uur.
Om de fietsbrug die nacht in te kunnen rijden, vinden eerst
nog andere werkzaamheden en afsluitingen plaats.
Informatie hierover komt later.

NIEUWSBRIEF#139
Landsardseweg 4 weken afgesloten voor auto’s
Vanaf 17 augustus t/m 11 september 2020 wordt het
kruispunt Spottersweg-Landsardseweg afgesloten. De
gehele Spottersweg en de Landsardseweg worden hierdoor
afgesloten. Het kruispunt wordt verlegd naar het nieuwe
wegtracé.
Voor de omleidingsroutes hebben we een tweetal kaartjes
geplaatst op www.wintelre.info. (kaartje 1 en kaartje 2)

Fietsbrug

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

Oirschotsedijk-Luchthavenweg

Vooraankondiging aanplantproject

De omleidingsroute voor auto’s loopt via de Landsard en
voor fietsers via de Slowlane (zie kaartje 1).

De Dorpsraad heeft na korte samenspraak met de
buurtverenigingen van Wintelre een florissant en kleurrijk
idee opgepakt om hopelijk al dit najaar concreet iets te
gaan doen aan de CO2- en fijnstofproblematiek in onze
woonomgeving.
Bij belangstelling en medewerking van voldoende
Wintelrese huishoudens kan dit plan rekenen op de
financiële ondersteuning van de Stichting Leefbaarheid
Luchthaven Eindhoven, zodat we dit dan gratis voor onze
inwoners kunnen aanbieden. U doet toch ook mee? Meer
informatie volgt in de tweede helft van augustus.

Landsardseweg
De omleidingsroute voor auto’s loopt via Flight Forum (zie
kaartje 2).
Het fietspad Landsardseweg blijft gewoon open. Let wel, op
de Spottersweg moet wel de omleiding van kaartje 1
gevolgd worden.
Op de Landsardseweg worden in dezelfde periode ook
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De weg krijgt een
nieuwe asfaltdeklaag en nieuwe bermverharding.

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre
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Donderdag 27 augustus is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
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Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat 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

Agenda
31
25
13
15

aug/5 sept.
oktober
november
november

Collecte Goede Doelen Week
Herfstwandeling
Afsluittoernooi TV de Meppers
Intocht van Sinterklaas

AFVALKALENDER
4 aug

PMD- GFT-afval

18 aug

PMD-GFT-Restafval

1 sept
15 sept

’t Blaaike nr. 16

PMD- GFT-afval
PMD-GFT-Restafval

1 aug 2020

16

