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49e jaargang nr. 18, week 37 12 sept.
augustus
Met in deze uitgave onder meer:
 Wintelre Schoon
 Donateursactie Fanfare/Drumband
 Eerste H. Communie
De volgende uitgave (nr. 19) verschijnt
in week 39 (26 september)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 17 sept. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 18 sept. 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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MISINTENTIES 12 en 13 SEPTEMBER
Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J. v. Olmen
Cato v. Ham
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Jan Tholen (mnd)
Gerrie v. Hest - Schellekens
Tiny Hems - Rijnen (namens "Vreemdelingenhoek ")
Jan Reniers (mnd)
Toon Swaans en Riek Swaans - v. Loon
Voor de leden en overleden leden van de Zonnebloem
Wintelre vanwege Nationale Ziekendag
Jannette de Vooght - Heijmans

MISINTENTIES 19 EN 20 SEPTEMBER
Zondag 11.00 uur

Eerste H. Communie Wintelre
Voorganger pastoor v. Lamoen
DEZE VIERING IS ALLEEN TOEGANGELIJK VOOR DE
GENODIGDEN
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd) en Wim Oosterbosch
Henk v.d. Bosch
Jannette de Vooght - Heijmans

MEDEDELINGEN:
Op zondag 20 september in de Eucharistieviering om 11.00
uur doen de kinderen hun eerste H. communie.
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In deze viering zijn alleen de genodigden welkom. Dit
vanwege de coronamaatregelen.
We wensen de kinderen, ouders en verdere familieleden een
mooie viering en een gezellige dag.
De leiding en de kinderen wensen we veel succes met de
laatste voorbereidingen
Op donderdag 10 september is er voor alle belangstellenden
een bijeenkomst in de kerk van Wintelre.
Aanvang 20.00 uur.
Het pastorale team zal uitleg geven over de pastorale zorg
van nu en voor de toekomst.
Uw belangstelling stellen we zeer op prijs.
In Huize Groenendaal te Vessem is op 94-jarige leeftijd
overleden Jannette de Vooght Heijmans, weduwe van
Willem van Vooght.
Voorheen woonde Jannette in de Willibrordusstraat.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.

WINTELRE SCHOON !!!
De landelijke opschoondag is op zaterdag 19 september.
Natuurlijk doen wij daaraan mee. (Verzamelen bij de
Rosdoek)
Wij schonen Wintelre op van 13.00 tot ong. 15.00 uur.
Meld je aan bij Joke Hoeks, voor 13 september !!
Dan kan er gezorgd worden voor de diverse materialen.
Tel:040 2051760/ 0623876302
joke.ad6@gmail.com
Tot dan, namens Team Schoon
Joke Hoeks
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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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BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de
vele kaarten die wij hebben ontvangen bij het overlijden
van ons moeder en oma

Jeannette de Vooght
Fam. de Vooght

BESTE GASTEN, BESTE MENSEN
Het programma was klaar!
We waren ervan overtuigd dat we op een
verantwoorde wijze een paar gezellige
uurtjes konden organiseren in het kader
van de Nationale Ziekendag, op zaterdag
12 september.
Maar…….het mag niet zo zijn!
Omdat het aantal besmettingen van het Corona-virus weer
toeneemt en de maatregelen hieromtrent zijn verscherpt,
zijn wij van mening dat het verstandig is om de activiteit af
te zeggen.
Heel jammer!
Jullie eigen vrijwilliger zal jullie blijven bezoeken, en we
doen ons best om op een andere wijze aandacht te geven
om zodoende te laten weten dat we aan jullie denken.
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Zonnebloem afdeling Wintelre
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UITNODIGING: KOM VERTELLEN!
Als medewerker Dorpsparticipatie wil ik graag weten wat er
speelt in Wintelre.
Daarvoor heb ik contact met de Dorpsraad, maar ik wil ook
graag met anderen in gesprek.
Daarom hierbij een open uitnodiging om mij te komen
vertellen hoe het leven in Wintelre is en wat voor ideeën je
hebt voor Wintelre.
Op de laatste woensdagochtend van de maand, wanneer
ook het repaircafe aanwezig is, zit ik tussen 09.00 en 12.00
uur in De Rosdoek en hoor ik graag van jullie!
Met vriendelijke groet,
Arian Wouters
Medewerker Dorpsparticipatie
Gemeente Eersel, Tel. 06-154 33 126

GEROOKTE PALING
Zaterdag 19 sept. breng ik de gerookte paling thuis voor de
liefhebbers.
Bestellen kan tot Woensdag 16 sept.
Bel of app 0623332442.
Prijs: 18 euro per pond.
Marc Walravens.
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POETSZORG, POETSEN MET EEN PRAATJE
Nieuwe Wmo-organisatie voor hulp bij het huishouden in de
Kempen.
De bejaardenhuizen zijn gesloten terwijl de mensen ouder
worden. Dit leidt tot frictie in de zorg. Zo ook in de
huishoudelijke ondersteuning. Een dergelijke situatie biedt
ruimte voor nieuwe toetreders, zoals Poetszorg, poetsen
met een praatje.
Poetsspecialist
Poetszorg, poetsen met een praatje, is een poetsspecialist
die met gemotiveerde vaste lokale poetshulpen en met
eigen, milieuvriendelijke poetsmiddelen werkt.
Goed gereedschap is het halve werk
Door de kwaliteit van de poetsmiddelen kan in minder tijd,
eenzelfde of een beter poetsresultaat worden bereikt. Er
blijft dan tijd over voor het sociale aspect, zoals een goed
gesprek en een kopje koffie.
Nu ook in de Kempen
Poetszorg is sinds medio augustus 2020 een nieuwe
gecontracteerde Wmo-partij voor hulp bij het huishouden in
de Kempen (de gemeenten Oirschot, Eersel, Bergeijk,
Bladel en Reusel-de Mierden). Dat betekent dat iedereen
met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning in de
Kempen voor Poetszorg kan kiezen of kan overstappen naar
Poetszorg, poetsen met een praatje.
Voordelen
De voordelen van Poetszorg, poetsen met een praatje, zijn
groot:
-een vaste poetshulp
-persoonlijk contact
-een zichtbaar beter poetsresultaat door het gebruik van de
eigen, gratis, milieuvriendelijke poetsmiddelen.
-Korte lijnen
-Dicht in de buurt
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Dankbaar werk
Werken bij Poetszorg, poetsen met een praatje is dankbaar.
Je bouwt een hechte band op met je klanten en je kunt
maximaal 24 uur flexibel aan de slag.
Meer informatie
Meer informatie over Poetszorg, poetsen met een praatje, is
te vinden op de website www.poetszorg.nl. Bellen kan
natuurlijk ook. Telefoon: 085 076 11 00.

DONATEURSACTIE FANFARE/DRUMBAND
Helaas heeft u de Fanfare/Drumband dit jaar weinig gezien
in het dorp. Door het Coronavirus zijn allerlei activiteiten
waarbij de vereniging jaarlijks te zien is afgelast. Wij hopen,
net als vele andere verenigingen, dat we onze activiteiten
zoals de intocht van de Avondvierdaagse, de opening van
de kermis etc. in de nabije toekomst toch weer op
kunnen pakken.
Om onze vereniging ook in deze tijden in stand
te kunnen houden hebben we ook dit jaar uw steun weer
hard nodig.
Onze (bestuurs)leden zullen binnenkort weer bij u langs
komen voor de jaarlijkse donateursactie. Ook wordt de
jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van de fanfare weer bij
u opgehaald. Mocht u nog geen lid zijn van de vrienden van
de Fanfare – Drumband en wel interesse hebben om lid te
worden dan kunt u contact opnemen met onze secretaris
Jeroen van der Heijden tel. 2051123 hij informeert u graag
over deze vriendenclub.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en danken u
alvast voor uw bijdrage.
Bestuur Fanfare – Drumband St. Willibrordus
’t Blaaike nr. 18 12 sept. 2020

8

OUD IJZER - GILDE NIEUWS - OUD IJZER
Op zaterdag 12 september 2020 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

06-22929780

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.

LEDEN VAN DE VVW
Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur. Een
beetje een raar jaar.
We beginnen als gebruikelijk met de jaarvergadering. Deze
vergadering is 15 september a.s. in de Rosdoek aanvang
20.00 uur.
We willen iedereen die wil komen vragen om zich aan te
melden voor deze vergadering bij een van de
bestuursleden.
Willen degene die geen machtiging hebben ingeleverd de
contributie ad € 25,- voor de vergadering overmaken op
reknr. NL89RABO0107122634.
Het bestuur.
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NIEUWSBRIEF#140
Werkzaamheden spottersweg
De huidige afsluiting van de Landsardseweg duurt i.p.v. tot
11 nu tot en met woensdag 16 september 2020. Dit omdat
de asfalterings -en markeringswerkzaamheden meer tijd in
beslag nemen.
Afsluiting Spottersweg
Vanaf 17 september t/m 30 oktober 2020 zal de
Spottersweg nog gedeeltelijk afgesloten blijven, het
gedeelte oude Spottersweg van Landsardseweg naar de
Oirschotsedijk gaat tijdelijk weer open.
De Spottersweg wordt vernieuwd en verplaatst naar het
nieuwe tracé.
Voor de omleidingsroutes voor fiets- en autoverkeer hebben
we weer een kaartje geplaatst op www.wintelre.info.
Verkeer Oirschotsedijk-Luchthavenweg
De omleidingsroute voor auto’s loopt, net zoals in de vorige
fase, via de Landsard.
Voor het fietsverkeer loopt de omleiding via het fietspad
naast het gedeelte oude Spottersweg en het nieuwe
fietspad naast de Spottersplaats.
Landsardseweg
De Landsardseweg wordt, via een gedeelte van de oude
Spottersweg, weer verbonden met de Oirschotsedijk.
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
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Asfaltonderhoud
Uitvoering onderhoud asfaltwegen 2020
In het kader van ”Onderhoud asfaltwegen 2020” vinden de
komende weken werkzaamheden plaats aan wegen en
fietspaden zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Aannemer KWS voert deze werkzaamheden uit en je kunt
er enige overlast van hebben.
Informatie vooraf
Ongeveer een week voor aanvang worden op de
betreffende locatie borden met daarop de aanvang en duur
van uitvoering geplaatst. Aangezien de werkzaamheden van
de weersomstandigheden afhankelijk wordt aangeraden om
voor de meest recente informatie de pagina
www.eersel.nl/asfaltonderhoud te raadplegen.
Voorlopige planning Wintelre:
10 tot en met 11 september
Oostelbeersedijk (tussen Kekkeneind en Kreiel):
reparatie randschade en verwijderen faunapassage,
wegomleiding van toepassing
 Kreiel: reparatievakken, plaatselijke
verkeersmaatregelen
14 september


Slikdijk (tussen Koemeersdijk en Mostheuvel):
vervangen deklaag en scheuren vullen, wegomleiding
van toepassing
 Biemeren: reparatievakken, plaatselijke
verkeersmaatregelen
14 tot en met 16 september




Oostelbeersedijk (tussen Rouwven en Dennedijk):
reparatie randschade rijbaan en fietspad, wegomleiding
van toepassing.
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Mededeling vanuit de Vervoersdienst
Helaas is het voor de Vervoersdienst niet mogelijk om
inwoners van Wintelre naar de Bloedprikpost te brengen.
Dit is een te grote belasting voor
onze vrijwilligers. Indien u bloed
moet laten prikken, kunt u de
(huis-)arts een verwijzing voor
thuis-prikken vragen.
De Bloedprikdienst komt dan bij
u aan huis om bloed te prikken.
Moet u voor een andere
afspraak naar het ziekenhuis of
naar de dokter en kunt u geen vervoer regelen, dan kunt u
een beroep doen op de Vervoersdienst. Zie de lijst van het
Vrijwilligerssteunpunt Wintelre elders in dit Blaaike.

Dorpsraden gemeente Eersel bezorgd over wildcrossen in bossen en natuurgebieden
De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente Eersel doen
een oproep aan alle ‘wild-crossers’ hun
verantwoordelijkheid te nemen en eraan mee te werken om
de overlast en schade ten gevolge van hun hobby te
beperken.
Jaarlijks wordt er veel geld en energie door een groot aantal
mensen -ook vrijwilligers-gestoken in onze natuur. Om zo
de groene parel binnen de gemeente Eersel te beschermen
en te behouden.
Klachten van inwoners over overlast van het off the road
crossen in onze (voor gemotoriseerd verkeer afgesloten)
bossen en natuurgebieden heeft gezorgd voor het initiatief
van de dorpsraad van Steensel om dit breder onder de
aandacht te brengen.
Ook in de andere dorpen van de gemeente Eersel wordt een
sterk toenemende overlast ervaren. Het crossen brengt
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schade aan flora en fauna toe, geeft (geluids)overlast en bij
regelmaat ontstaan er gevaarlijke situaties.
Daarom is er door de gezamenlijke dorpsraden (Duizel,
Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre) op 26 juni jl. met
de gemeente gesproken over hoe dit probleem aan te
pakken. Een werkgroep is geformeerd waarin leden van
elke dorpsraad (met name van de natuurwerkgroepen)
deelnemen, uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit
het Waterschap en de SSIB (=regionale handhaving). Deze
werkgroep gaat inventariseren waar er illegaal wordt
gecrost en op welke wijze dit doelmatig kan worden tegen
gegaan. De dorpsraden hebben daarnaast de gemeente
verzocht om beleid op te stellen tegen het illegaal crossen
en dit mee te nemen in het toekomstig bos- en
natuurbeleid.
Maar in de aanloop daar naartoe spreken we via deze
publicatie de wild-crossers- aan op hun gedrag en
verantwoordelijkheid om hun medewerking onder de slogan
“ook een wild-crosser is verantwoordelijk voor onze groene
parel”.
Namens de Eerselse Dorpsraden

Wandelpaal gerepareerd
Zoals u misschien al gezien heeft is de wandelpaal weer
gerepareerd en geeft hij weer alle routes aan.
De ommetjes en wandelroutes zijn allemaal te vinden op
Wintelre.info waar u de routes kunt downloaden.
Ook zijn er voor deze ommetjes foldertjes te vinden in de
kapel voor als u het fijner vindt om deze op papier te
hebben.
Bij het hotel en de Nachtegaal liggen exemplaren voor
mensen die ons dorp willen verkennen.
Het is fijn om te zien dat er zoveel gewandeld wordt in en
om ons dorp.
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Luchtzuiverende beplanting in Wintelre
Met de corona-perikelen hebben we een periode van
betrekkelijke rust gehad wat de geluidsoverlast van de
vliegtuigen betreft.
Ook is in diezelfde periode op vele plaatsen duidelijk
geworden dat er niet alleen geluid is, maar dat er ook nog
veel meer naar beneden komt in de vorm van allerlei
soorten luchtvervuiling, want de lucht was tijdens deze
periode aantoonbaar schoner.
Protesteren tegen en meepraten over het vliegveld helpt af
en toe een heel klein beetje maar lost de overlast van
geluid, fijnstof en ultra-fijnstof helaas niet op.
Ons idee is nu om zelf iets concreets aan die overlast te
gaan doen, in het kader van geen woorden maar daden.
Wetenschappelijk is aangetoond dat planten CO2 en ook
(ultra-)fijnstof kunnen opslaan dan wel wegfilteren. Er zijn
een aantal planten die dit zelfs extra goed doen.
Hoe mooi zou het zijn als er in Wintelre een groot aantal
van dergelijke planten komen te staan?
Meer informatie in het komende Blaaike, maar we kunnen
alvast verklappen dat wanneer het plan doorgaat, het de
inwoners van Wintelre NIETS gaat kosten!

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Maandag 21 september is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
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
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Agenda
25 oktober
13 november
15 november

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

15 sept

PMD-GFT-Restafval

29 sept

PMD-GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
12
10
14
12

september ophalen
oktober brengen
november ophalen
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

21
27
18
17

september
oktober
november
december
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