49e jaargang nr. 17, week 35 29 aug.
Met in deze uitgave onder meer:
 Goede Doelen Week
 Aankondiging Wintelre Kermis
 Allerhande
De volgende uitgave (nr. 18) verschijnt
in week 37 (12 september)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 3 sept. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 4 sept. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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En om !9.00 uur voor 12 kinderen in de kerk van
Wintelre

MISINTENTIES 29 en 30 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten €10,00.

Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Verschure
Tiny Hems - Rijnen (1e jgt)
Hannes en Anna v. Asten en overleden kinderen
Henk v.d. Bosch (namens bewoners "Kempkeshof")
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
To Spanjers - Smetsers (namens K.B.O. Wintelre)
Vader, moeder Reniers en Piërre, Marie, Annie, Wil en Jan
Harrie en Dien, Piet, Jack en tante Nel Bartels

MISINTENTIES 5 EN 6 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Jan en Marian Cremers
Betsy v. Loon - Heijmans (sterfdag)
Tiny Hems - Rijnen (namens Vrouwenvereniging Wintelre)
Harrie en Betsie Oosterbosch - Coppelmans (jgt Betsie)

MEDEDELINGEN:
We hopen dat iedereen toch van een goede vakantie heeft
kunnen genieten, al was het anders dan gepland. We
wensen dat allen weer met goede en frisse energie aan het
werk gaan. Dat alle kinderen van de basis en middelbare
school weer aan een goed schooljaar kunnen beginnen en
niet te veel thuis online les moeten volgen.
Heel veel succes wensen we allen.
Op zaterdag 17 oktober komt Mgr. Rob Mutsaerts in onze
parochie het Vormsel toedienen.
Om 17.00 uur voor 12 kinderen in de kerk van Eersel.
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AANKONDIGING WINTELRE KERMIS
5-6-7-8 SEPTEMBER
Zoals het er nu naar uitziet kan Wintelre kermis in het 1ste
weekend van september plaats vinden. Het zal dit jaar een
‘andere’ kermis worden dan we allemaal gewend zijn. Het is
een kermis zoals die in oorsprong ooit bedoeld is; “vermaak
voor de kinderen en jongere jeugd”. Op en om het directe
kermisterrein zullen in verband met het nog steeds in
Nederland aanwezige corona virus, de RIVM-maatregelen
gehanteerd moeten worden die de overheid ons
voorschrijft. In verband met deze maatregelen is de
aangevraagde vergunning voor de Rosdoek festiviteiten
ingetrokken door de gemeente Eersel. Dat betekent dat we
helaas hebben moeten besluiten om de Rosdoek tijdens de
kermisdagen geheel te sluiten.
Op zaterdag avond zal de officiële opening met
medewerking van de fanfare komen te vervallen en op
maandagmiddag kan de stratenloop voor de basisschool
kinderen geen doorgang vinden.
Wel proberen we nog om in samenwerking met JOC de
Fakkel op zaterdagavond een leuke avond voor de jeugd te
organiseren. AL is daar op dit moment nog geen
duidelijkheid in gegeven door de gemeente Eersel.
We hopen in 2021 samen met u allen weer een gezellige
familie- dorpskermis te vieren op het kermisterrein bij de
Rosdoek.
Tot ziens, bestuur Rosdoek
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LET OP !!!

STATIEGELD ACTIE COOP

19 september is weer de Landelijke Opschoondag !!!!
Natuurlijk doen wij (Team Schoon) ook weer mee, wij willen
een schoon Wintelre.
Aanmelden bij Joke Hoeks via mail:

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de statiegelddonaties bij de Coop voor onze
toneelvereniging!
Ronny en Coop Tholen heel veel dank voor deze actie.
Het heeft ons als vereniging maar liefst €770,90
opgebracht.

joke.ad6@gmail.com

Mede dankzij jullie kunnen wij een spectaculaire
jubileumactiviteit organiseren. Zie onze website
www.de-vriendenkring.nl voor al onze geplande activiteiten
zoals het jubileumstuk 'Ja hallo, zo zijn wij niet getrouwd'
en de activiteit 'Wie is de moordenaar?'.

Heb je geen tijd voor te strijken,
of geen zin, bel dan naar
Jet der Kinderen.
06 20586534.

In verband met COVID19 hebben we onze
jubileumactiviteiten een jaartje opgeschoven. Onze leden
hopen in het voorjaar de eerste jubileumactiviteit uit te
voeren: het speciaal, door Rob van Vliet, voor ons
geschreven, hilarische stuk, 'Ja hallo, zo zijn we niet
getrouwd'. Noteer 13,19 en 20 maart 2021 alvast in uw
agenda.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Calve set strandstoelen
Liefmans strandstoel
Lays Philips blender
Douwe Egberts zitzak
Picknicktafel

Dhr. B. v.d. Langenberg
Mevr. M. van Oosterhout
Mevr. T. v.d. Ven
Mevr. A. v. Esch
Mevr. G. van Mol

De statiegelddonaties komen geheel ten goede van een
avondvullend programma met entertainment, een hapje én
een drankje onder de naam 'Wie is de moordenaar'. Deze
spannende avond wordt georganiseerd voor een breed
publiek in Wintelre en staat gepland voor het najaar van
2021.

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en
felicitaties, de versiering door de buurt, en de fanfare voor
de serenade bij ons 50-jarig huwelijk.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

We houden jullie op de hoogte!
Nogmaals hartelijk dank.
Toneelvereniging de Vriendenkring

Peer en Ria v. Gompel.
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WIE HEEFT OP EEN VRIJDAGAVOND TIJD

GOEDE DOELEN WEEK

Kempkeshof is op zoek naar vrijwilligers.
Wij zoeken een gastvrouwen/gastheren voor de
vrijdagavond
van 19.00 tot 22.30 uur. Elke week, om de 14 dagen of 1
keer per maand.

Van maandag 31 augustus
t/m zaterdag 5 september is
in Wintelre de jaarlijkse
collecte voor 19 goede
doelen.
Oorspronkelijk was deze
gepland van 30 maart t/m 4
april, maar wegens Corona is
dit uitgesteld. De oude data
staan nog op de keuzelijst en
de begeleidende brief.
Deze hebben we i.v.m. de
kosten niet opnieuw laten drukken. Op de envelop, die u
tussen 24 augustus en 29 augustus in uw brievenbus krijgt,
staan wel alle nieuwe data.

Heb je tijd bel dan naar 040 2052280 of mail
naar neggers999@gmail.com
St. Kempkeshof
Ineke Neggers

BESTE DORPSGENOTEN
De groepsavonden van de jeugd beginnen weer in de week
van 14 sept!
Wij hebben er weer veel zin in en hopen er weer een mooi
jaar van te maken!
Groetjes,
de leiding van Jong Nederland Wintelre

EERDER OPEN OP ZONDAG OP VELER
VERZOEK!
Vanaf zondag 6 september zijn we voortaan elke zondag
geopend vanaf 10 uur!
Een uurtje eerder op veler verzoek, zodat voortaan ook een
vers ontbijtje kan worden gehaald.
Het broodassortiment zal dan ook worden uitgebreid,
waarbij She, Eline en Ilke u graag van dienst zijn
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Wij willen u vragen op de lijst aan te geven hoeveel u wilt
doneren, en aan welk doel. Doe het totaalbedrag in de
envelop en plak hem dicht. Of u kunt de machtiging op de
achterkant van het formulier invullen. Het bedrag wordt dan
binnen een aantal weken van uw rekening afgeschreven.
Zet de envelop klaar voor onze collectant.
In verband met Corona; doe de envelop zélf in de
collectebus. De gleuf is ruimer gemaakt, de envelop kan er
nu gemakkelijk in. Er is op deze manier geen fysiek contact
nodig.
Bij voorbaat dank voor uw gift.
Heeft u nog vragen, of wilt u ook een paar uurtjes per jaar
vrijmaken voor de Goede Doelen Week, dan kunt u zich
melden via email:

Jet.kwinten@xs4all.nl
Erna.kleijn@gmail.com
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VERLICHTE KERSTBOLLEN

AANBIEDING:
LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN

Afgelopen kerstperiode is de boom bij de kerk versierd
geweest met verlichte bollen.
Uit reacties is gebleken dat er bewoners zijn die dergelijke
bollen ook graag willen hebben ter versiering van hun
woning of tuin.
Er kunnen, op verzoek, extra bollen worden gemaakt door
Harrie van den Broek. Hiervoor kan men met hem contact
opnemen. tel 040-2051307

Dinsdag 22 september 2020 vers te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg. (incl. 9% btw.)
(vooraf reserveren, op =op)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundveevleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel
verpakt, gevacuümmeerd, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:
1.

COMPLIMENTEN VAN DE COOP!
Wat waren het hectische tijden voor ons de afgelopen
periode:
Verbouwen, Corona, tijdelijke sluiting Coop Vessem, en een
enorme hittegolf. Er wordt eigenlijk niet echt over
gesproken, dat alles dan maar door draait, maar toch wil ik
het even de revue laten passeren.
Als ondernemer wil ik graag een diepe buiging maken
richting al onze medewerkers voor het harde werken en alle
extra inzet. Heel veel dank hiervoor!
En daarnaast uiteraard ook u als klant bedanken voor uw
begrip bij enorme drukte, het veelal met pin betalen en het
nog steeds naleven van de diverse regels t.b.v. uw en onze
veiligheid.
Zo maken we samen het verschil!

6.

Braad- en baklappen

2.
3.

Biefstuk,
kogelbiefstuk
Entrecote
Stooflappen

7.
8.

4.

Sukadelappen

9.

5.

Riblappen

Soepvlees/ schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk
van rund)
Rundergehakt voor o.a. overheerlijke
gehaktballen
Of ingrediënt van een heerlijke
(Italiaanse) pasta

Het meest luxe onderdeel van het rund, de Runderhaas, is
afzonderlijk te reserveren á € 34,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Gun u én uw gezin duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen
regio, grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving, … en proef de smaak van weleer!
Nieuw per 01 januari 2020: verhuur
koelaanhangwagen ten behoeve van uw privéfeest,
zakelijke aangelegenheid of evenement!
Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk!!!
Aanbieding: Luxe
Varkensvleespakketten (BBQ(informeer
naar de mogelijkheden)

Smoker
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GRATIS AF TE HALEN
Kinderkoppen, 50 stuks.
Betonklinkertjes mix van grijs en rood (10x10x6), 108 stuks
Bel naar: 06-28937960

WAAR ZAGEN JULLIE DE ZON
ONDERGAAN?
Overal gaat de zon onder en iedereen heeft wel
vakantiekiekjes van een zonsondergang vol herinneringen.
Of het nu in een weide vlakte is, een heuvelachtig
landschap of die eindeloze zee; niets maakt een herinnering
mooier dan een zonsondergang. En het met plezier
terugkijken naar die momenten is een vorm van geluk, zegt
mijn man altijd.
Ik weet nog dat ik voor het eerst in mijn leven de zon in zee
zag zakken. De gloeiende bal was nog half zichtbaar en trok
een glinsterend spoor over het water. Ik kneep mijn ogen
tot een spleetje en zag in mijn verbeelding een lange
oprijlaan naar het huis van mijn dromen. Een kasteel, nou
vooruit een landhuis dan, met een lange rij bleke
berkenbomen langszij.
Vorige zomer zat ik samen met mijn man op het dak van
een hotel in Turkije en zagen we de zon als een donkerrode
ballon tussen twee bergtoppen neerdalen. Mijn man
vergeleek het met een ‘schabbelier’. ‘Een medaillon dat
tussen twee vrouwenborsten slingert. ’zei hij toen.
[mansvolk natuurlijk]
Maar hebben jullie de zon ooit zien ondergaan achter het
Ouw meer? Of lopen jullie wel eens den Akkerweg uit de
wijde ruimte in om de zon als een rode gloed langs de
kerktoren te zien zakken? Of loop dat zandpad achter de
Korenbloemlaan eens in.
Dat pad heeft een naam maar ik kan er nu niet opkomen,
staat ook nergens aangegeven.
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Je kunt vanaf dit pad zo heerlijk bij mensen in hun
achtertuin gluren. Sla dan die ene zijweg naar het noorden
in. Als je dat pad volgt tot voorbij een dode berk en daar op
een bank gaat zitten, dan heb je een prachtig, weids
uitzicht. Die grote huizen, die stallen en die boerderijen die
je dan voor je ziet, dat noemen we het Kreielt. En als dan
meer naar rechts, richting Oostelbeers, de zon zakt dan
verandert de hemel in ontelbare kleurentinten van roestig
bruin tot felrood. Soms vloeien ze in elkaar over tot één
kleur, tot ineens alles als door een vuurzee weer uiteen
wordt getrokken tot alle schakeringen. Soms is het net alsof
vanaf het Kreielt tot in Oirschot, alles in brand staat. Een
prachtig gezicht is dat.
Tot het donker alles uitgumt en ook het Kreielt weer rustig
kan gaan slapen.
Het is een der mooiste plekjes van Wentersel en ik zit daar
graag, meestal tot mijn kont zeer gaat doen. Ja ik heb wel
vlees op mijn ribbenkast maar zitvlees heb ik geen.
Van harte aanbevolen.
Mien du Poes

WINTELRE
Op 25 augustus valt de laatste dinsdag van de maand. We
vertrekken dan voor de lange fietstocht om 10.00 uur bij
de kapel, zodat we rond 17.00 uur 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.
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We hebben een reactie op onze protestbrief inzake het
bloedprikken ontvangen. Dit gaat in De Rosdoek definitief
stoppen per 1 november a.s. Men wil bij `Diagnostiek voor
U` kostenbesparend gaan werken. Wel kunnen de inwoners
van Wintelre vanaf 1 september op afspraak terecht voor
het bloedprikken bij het Gezondheidscentrum De Heikant in
Veldhoven. Dit bevindt zich achter de voormalige
Maartenkerk aan de Dam. Voor verder informatie kan men
terecht bij Mevr. Anja Geertsen, tel. 06-11042408.
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!
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 777,90
mogen uitreiken aan Toneelvereniging de Vriendenkring!
Ondertussen loopt de nieuwe statiegeld actie voor Stichting
Harapan.
Zoals u waarschijnlijk wel bekend, zetten vele inwoners van
Wintelre en omstreken zich in voor deze stichting, welke
ontwikkelingswerk doet in Indonesië.
We gaan weer voor een overvolle box met
statiegeldbonnetjes, doet u ook mee?
Wilt u uw vereniging aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie, of loop
even bij ons binnen.
Zo maken we samen in Wintelre het verschil!

WEINIG SALDO?
Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:
·

NOTEER IN UW AGENDA
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september organiseren in
samenwerking met Jan en Sjan een Herfst Pompoenmarkt
bij de entree van uw supermarkt.
Eetbaar/niet eetbaar, vele kleuren en varianten zijn
aanwezig. Daarnaast vindt u een aantal mooie
herfstbloeiers voor binnenshuis en in de tuin.
Proef de sfeer en kom gezellig langs!

Het verschil weten tussen een courgette en een
komkommer
·
Handig zijn met de pc
·
Houden van groeien en beter worden
·
In zijn voor een lolletje
·
De handen uit de mouwen willen steken
·
Samen het verschil willen maken!
Voor de:
Dinsdagmiddag/avond
Donderdagmiddag/avond

IETS VOOR JOU?
Dan horen we dat graag!
Vraag in de winkel naar Ron of laat je gegevens achter bij
de kassa.
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Agenda
31
25
13
15

aug/5 sept.
oktober
november
november

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

2021
17 januari
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
25 september
8 oktober

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband
WELONS
Avondwandelvierdaagse
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER

1 sept
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PMD- GFT-afval

15 sept

PMD-GFT-Restafval

29 sept

PMD-GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
30 sept.

28 okt.

25 nov.

30 dec

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

’t Blaaike nr. 17

21
27
18
17

september
oktober
november
december

29 aug 2020

16

