49e jaargang nr. 20, week 41 10 okt.
Met in deze uitgave onder meer:
 Uw stem gevraagd bij Rabo clubsupport
 Sluiting Bosschuur
 Nieuw bericht huisartsenpraktijk
De volgende uitgave (nr. 21) verschijnt
in week 43 (24 oktober)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 15 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 16 okt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Ad v. Oosterhout (jgt en trouwdag)
Sjaan v. Loon - Jansen
Wim Smits
Annie v.d. Velden - v. Haaren (oma van Maud en Pim)
Ad v. Nunen (opa v. Sven)

MISINTENTIES 10 en 11 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen

MEDEDELINGEN

Petronella Bartels
Jan v. Gerwen
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen familie v.
Hest)
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Jan Tholen (mnd)
Tinus v. Mol (jgt)
Giel v. Mol
Jan Reniers (mnd)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Henk v.d. Bosch (mnd)
Riek Swaans - v. Loon
Adrianus Rijnen
Jan en Anna ten Brink- Wilting en familie
Frans en Anna v. Loon - Vervoort, kleinzoon Frank en
schoonzoons Bert, Leo, Piet en Toon
Nellie v.d. Berk - Beerens (verjaardag)
Sjaan v. Loon - Jansen

MISINTENTIES 17 EN 18 OKTOBER
Zaterdag 19.00 uur
Vormselviering voor de jongeren van groep 8 van het
afgelopen schooljaar en de genodigden.

Op zaterdag 17 oktober in de Eucharistieviering van 19.00
uur komt Mgr. Rob Mutsaerts de Vormelingen vormen. Deze
viering is alleen voor de Vormelingen en de genodigden.
Namens de parochie bedanken we de werkgroep die de
voorbereidingen hebben gedaan.
In de Mariamaand nodigen we u uit om eens een keer extra
naar de kapel te gaan en er een kaarsje te laten branden
voor een goede intentie.
De siergroep zal in de oktobermaand extra aandacht
schenken aan de versiering bij het Maria altaar.
In Huize St. Joris te Oirschot is op de leeftijd van 100 jaar
overleden, Sjaan v. Loon - Jansen weduwe van Graad v.
Loon.
Voorheen woonde Sjaan in de Willibrordusstraat.
Nu de coronaregels weer zijn aangepast kunnen we er dan
met z'n allen ervoor zorgen dat we die regels goed in acht
nemen, zodat we zo vlug mogelijk weer een beetje meer
vrijheid krijgen.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-

Voorgangers Mgr. Rob Mutsaerts, Pastoor Camiel v.
Lamoen en Diaken Gust Jansen.
Jan en Marian Cremers
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WIE WEET…….

SUBSIDIE, STICHTING WELZIJNSFONDS
EERSEL

waar deze bongo’s
zijn of heeft ze iemand
gebruikt.

Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks een verzoek
indienen bij Stichting Welzijnsfonds Eersel voor een
financiële ondersteuning. Hierbij wordt opgemerkt dat de
sluitingsdatum altijd vastligt op 31 december.

Ze lagen bij de Rosdoek
in de kelder.

Wat is de Stichting Welzijnsfonds Eersel?
Deze stichting heeft als doel het bevorderen en het in stand
houden van sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen
in de dorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en
Wintelre door middel van het verstrekken van een financiële
bijdrage.

Ik zou ze graag terug willen.
Gsm 06-53750227
Ad Bartels

In de loop van de jaren zijn hiervoor al duizenden euro’s
uitgekeerd. De financiële bijdrage zal afhankelijk van het
aantal aanvragen maximaal € 500,- per aanvraag bedragen.

GEZOCHT
Zaterdaghulp voor op ons melkveebedrijf.

Een belangrijk uitgangspunt bij de toekenning van een
financiële bijdrage is, dat het een bijzondere voorziening of
activiteit moet zijn die voor de betreffende vereniging of
stichting een extra financiële last betekent en die zonder
een bijdrage uit het Welzijnsfonds niet of nauwelijks te
organiseren is. In feite gaat het dus om een bijdrage voor
het stimuleren van een nieuwe ontwikkeling op sociaalcultureel terrein in de gemeente Eersel. Belangrijk is tevens
het aantal inwoners dat met deze nieuwe activiteit wordt
bereikt. Voor de normaal gebruikelijke uitgaven en
activiteiten van een stichting of een vereniging worden geen
bijdragen verstrekt.

Motivatie is belangrijker dan ervaring.
Voor meer info bel: Henk van Oosterhout 06-13445815

TE KOOP
4 Persoons vouwwagen
040-7852148

De aanvraag voor een financiële bijdrage kan alleen worden
ingediend door het bestuur van een vereniging of een
stichting. Van bijzonder belang is tevens een begroting van
de activiteit of voorziening, waar de bijdrage voor gevraagd
wordt bij te voegen.

06-27528616
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De commissie maakt de afweging aan de hand van de
volgende criteria.
Criteria:
1. Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten en in
stand houden ervan in het werkgebied van
de gemeente Eersel.
2. Aanvraag dient ingediend te worden voor 1 januari van
het jaar waarin de activiteit gepland is.
3. Een begroting (inkomsten en uitgaven, eigen bijdrage,
eigen middelen, e.d.) dient overgelegd te
worden.
4. Nieuwe activiteiten die uniek en onderscheidend zijn,
hebben de voorkeur.
5. De activiteit moet veel inwoners of een specifieke
doelgroep te bereiken.
6. Jubilea van goedlopende organisaties zijn een reden tot
een bijdrage.
7. Het in stand houden van een goedlopende voorziening
die anders zou verdwijnen, is een reden tot
het toekennen van een bijdrage.
Niet in aanmerking komen: Aanvragen voor normaal
gebruikelijke uitgaven waarvoor geld gereserveerd had
moeten worden.
De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan
dus jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december. Een
aanvraag voor 2021 moet dus uiterlijk 31 december 2020
ingediend zijn.
U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij het secretariaat
van de Stichting Welzijnsfond, p/a. De heer Wil van Herk,
Laaghuizerweg 5, 5521 LB Eersel, tel. 0497 516402. E-mail:
w.van.herk1@hetnet.nl of Steunpunt Vrijwilligerswerk
Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel, tel. 0497 531304.
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STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Ondertussen loopt de nieuwe statiegeld actie voor Komitee
Organisatie Karnaval.
We gaan weer voor een overvolle box met
statiegeldbonnetjes, zodat men ondanks alle maatregelen
toch iets leuks kan organiseren met de carnaval in 2021.
Doet u ook mee?
Wilt u uw vereniging aanmelden? Dat kan, kijk op de Coop
website voor informatie, of loop even bij ons binnen.
Voor 2021 zoeken we nog een aantal kandidaten!

OPROEP BJC WINTELRE
Ik zal even onze biljartvereniging voorstellen. Wij zijn een
clubje voor oudere personen die overdag nog graag een
balletje stoten.
Wij zijn op dit moment met 23 personen. Vorig jaar zijn ons
2 leden ontvallen (Toon van Hoof en Henk van den Bosch),
op dit moment hebben wij ook 2 langdurig zieken bij ons
clubje. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe mensen (m/v).
Je hoeft echt geen goede biljarter te zijn, het gaat ons om
het plezier in het spel.
Wij zijn in competitie verband aangesloten bij de Bond
Kempische Recreanten Biljartverenigingen. Wij oefenen op
de maandag middag bij café “den Babbel” en in
competitieverband spelen wij meestal op de donderdag
middag, bij verenigingen hier in de buurt. Heb je interesse
en wil je kennis komen maken met onze vereniging, dan
ben je welkom op de maandag middag van 13 tot 17 uur bij
café “den Babbel”, en misschien als je het bevalt kun je lid
worden.
’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020
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SLUITING BOSSCHUUR

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!

Vanwege het toenemend aantal besmettingen met het
Corona virus hebben we als bestuur van de Bosschuur
besloten om de Bosschuur voorlopig weer op zondag te
sluiten.
Zo gauw we weer open kunnen, laat ik het via het Blaaike
weer weten.
Blijf allen gezond en hopelijk tot gauw in de de Bosschuur

Douwe Egberts

Senseokoffiemachine
Mevr. T. Haans

Lays

Outdoor spellenpakket
Mevr. A. v.d. Boomen

Bavaria

Retro XL vuurkorf
Mevr. E. van Hoof

Ans Schennink namens de Bosschuur

Bavaria

XL BBQ Barrel
Dhr. E. Jansen

Quaker

Compleet ontbijt op bed aan huis
Fam. Smits

Lipton

Tipi tent
Mevr. S. Klessens

Grolsch

Hangmat
Mevr. C. Hoeks

Facebook

Ontbijtpakket t.w.v. 50 euro
Mevr. W. van Loon
Campina Griekse yoghurt
Mevr. S. Snelders
Mevr. E. Klaasen
Mevr. M. Schoof
Mevr. S. Schellekens
Mevr. M. van Beers
Mevr. L. Geraerts
Mevr. W. de Haas
Mevr. H. v.d. Ven
Mevr. R. Renz
Mevr. W. Reniers

GILDE NIEUWS
FANCY FAIR 2020
De FANCY-FAIR die op 18 oktober door het gilde zou
worden gehouden gaat door de huidige regelgeving met
betrekking tot het coronavirus NIET door.
Het is op dit moment niet verantwoord om dit te
organiseren. Het is de zoveelste tegenslag al voor het gilde,
maar de gezondheid gaat voor. Blijf alert, houd afstand,
blijf gezond.
Volg de voorgeschreven maatregelen.
De overheid van het gilde dankt u hiervoor.
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Facebook

’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020

9

REMINDER!!!
COOP THOLEN GAAT SAMEN MET DE
VERENIGINGEN HET VERSCHIL MAKEN IN
WINTELRE!
2020 is een heel bijzonder jaar voor ons. In 1995 namen
wij, Familie Tholen, de Spar supermarkt over van Fam. van
der Velden.
Inmiddels 25 jaar geleden, en daarom vieren we dan ook
dit jaar ons zilveren supermarkt jubileum.
Bij een 25-jarig jubileum horen cadeaus, en dat is wat wij
als Coop Tholen, Wintelre dan ook graag willen geven!
Mede door de Corona zijn bij vele verenigingen en
stichtingen de inkomsten drastisch teruggelopen.
Daarom bieden we een unieke kans om extra geld in te
zamelen:

WE GAAN MAAR LIEFST
VIJFDUIZEND EURO WEGGEVEN!!!
In de vorige editie van 't Blaaike staat de uitgebreide uitleg
van deze actie.
Heeft u uw vereniging al aangemeld?

LAATSTE KANS!
INSCHRIJVING SLUIT OP 9 OKTOBER!
Zo maakt uw vereniging en Coop Tholen samen
in Wintelre het verschil!

’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020

10

WEINIG saldo?
Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:
-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.

WELKE PLANT OF STRUIK HEBBEN JULLIE
BESTELD?
Want inwoners van Wintelre kunnen via Stichting
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven planten bestellen. En
niet zomaar gewone planten, maar luchtzuiverende planten.
En of je het nu met dat laatste eens bent of niet; daar doet
toch iedereen aan mee, dus wij ook.
Voordat we het lijstje met onze voorkeuren invullen stap ik
met manlief naar buiten om te zien waar we deze grote of
kleinere planten zouden kunnen plaatsen. En ineens zie ik
het; de herfstasters zijn bezig hun pimpelpaarse oogjes te
openen. Ja ik had die knopjes wel gezien maar dacht dat
alles nog een tijdje groen en gesloten zou blijven.
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Mooi niet dus, ineens is onze tuin van kleur verschoten.
Zonder het te zien aankomen is het ineens herfst.
Waarschijnlijk ben ik de laatste tijd toch wat afgeleid.
Waarschijnlijk ging mijn aandacht meer naar iets wat me
bijzonder heeft aangetrokken. Het was een hot item in de
krant en vooral op tv; Influencers. Ik moest het zoeken op
wikipedia, maar inmiddels weet deze oudere dame wel wat
influencers zijn. Maar wat ze voor de moderne jeugd
betekenen is me onlangs pas duidelijk geworden. Ik zag op
tv de vraag gesteld worden aan meisjes in de hoogste klas
van de lagere school; Wat zou je later het liefste willen
worden?
En terwijl ik, hopeloos ouderwetse vrouw, nog dacht aan
onderwijzeres, verpleegster of zangeres, hoorde ik tot mijn
verbazing heel vaak Influencer zeggen.
En ja hoor, ik heb met een klein beetje hulp van mijn grote
kleinzoon op Instagram, You Tube en Twitter gekeken naar
podcasts, views en beelden van zogenaamde influencers. En
ja, ik heb nu een duidelijk beeld van ze. Influencers zijn
nietszeggende nietsnutten, mensen die voor geld je
denkbeelden aansmeren waar zelfs onze hond Bassie geen
brood van lust.
Ik zou tegen al die moeders van deze kinderen willen
schreeuwen; kijk zelf eens naar die filmpjes, kijk en luister,
en vraag je af wat de echte bedoelingen hiervan zijn.
En stel dan voor jezelf de vraag; Wat betekenen deze
meiden voor mijn kind, en waarom ben ik, haar mama niet
het voorbeeld wat ze later zijn wil?
Want echt moeders van nu, zouden jullie je niet moeten
schamen dat je eigen kinderen als hondjes achter meiden
met dikke lippen aanlopen. Wordt het niet hoogtijd dat
jezelf het voortouw neemt en je dochter leert wat echt
belangrijk is in het leven. Ruk ze weg achter dat glazen
beeldscherm en ga met haar naar buiten. Wijs naar de
wolken in de lucht, naar de langzaam kaler wordende
bomen, wijs ze op de kleuren van herfstasters.
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En leer ze dat ze een deel zijn van een groot geheel, van
iets wat wij natuur noemen.
Sorry, dit moest ik even kwijt, nu ga ik de wandelschoenen
aantrekken want mijn man staat te popelen om een lange
wandeling te maken. Vandaag wil hij weer eens richting de
Kerkhei op.
Mien du Poes

RESTAURANT CRAFT
Het zal jullie vast ook niet zijn ontgaan, dat de Corona
maatregelen weer zijn aangescherpt.
Dit is helaas slecht nieuws voor ons, maar zeker
begrijpelijk!
De maatregelen hebben ook invloed op ons restaurant.
Er mogen nog maar maximaal 30 mensen in ons restaurant
zijn en om 22.00 uur zullen onze deuren sluiten.
Om ons aan de maatregelen te kunnen houden gaan we
weer werken met shifts.
De shifts zullen als volgt zijn:
Lunch
Lunch
Diner
Diner

van: 11.00 uur tot 13.00 uur
van: 13.00 uur tot 16.00 uur
van: 16.30 uur tot 19.00 uur
van: 19.00 uur tot 21.45 uur

Reserveren kan via info@hotel46.nl
Of door te bellen naar 040-2493960

VOL=VOL!!!
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RABO CLUBSUPPORT

HALLO ALLEMAAL

Vanaf maandag 5 oktober tot en met zaterdag 24 oktober
kan je je stem uitbrengen. Bent u wel klant maar nog geen
lid van de Rabobank dan kunt u dit eenvoudig in orde
maken via de website.
Als lid van de Rabobank bepaalt U welke club een financiële
ondersteuning ontvangt.
Onderstaande verenigingen/instanties kunnen uw (stem)
steun heel goed gebruiken.

Sinterklaas komt in Nederland! Misschien iets anders dan
gewend.
Hoe, waar en wat de plannen zijn voor zijn komst in
Wintelre is nog niet helemaal bekend.
We laten jullie hier in de volgende Blaaikes nog wat over
weten.
Wat we nu vast willen zeggen: Sinterklaas zal jullie zeker
niet vergeten!

Dus stem op:

Groetjes,
het Sint Nicolaas Comité

VV DEES
Jong Nederland
Stichting Kempkeshof
Stichting Avondwandelvierdaagse
Repair-Cafe
Stichting Harapan
Dorpszeskamp

LEDEN VAN DE VVW

(Of natuurlijk een andere vereniging/instantie)

Kortom alles was klaar om er een gezellige avond van te
maken. Maar helaas, Corona heeft ons weer ingehaald en
weer hebben we een avond af moeten blazen.

MEDEDELING VAN ‘T BLAAIKE
Wij verzoeken u de copy die u in ’t Blaaike geplaatst
wil hebben voortaan in de brievenbus van Cor Tholen
te deponeren op het Aangelag 26. In een enveloppe
met vermelding “ Copy ‘t Blaaike “.
Wij hopen u hiermee weer optimaal van dienst te
kunnen zijn.
Medewerkers ’t Blaaike
’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020

We hadden alles georganiseerd voor de moederdagviering
van 6 oktober. De Rosdoek, Duo Vrolijk, de lectoren van de
gebedsdienst, de versiering inclusief Mariabeeld van Ideke.
We hebben de jubilarissen Tinie van de Sande en Betsie van
Gerwen bezocht.

We hebben nu besloten om voor dit jaar vooralsnog geen
activiteiten meer te ontplooien. Dit is heel jammer maar
gezondheid staat nu voorop. Blijf gezond en let een beetje
op elkaar.
Willen degene die geen machtiging hebben ingeleverd de
contributie ad € 25,- overmaken op reknr.
NL89RABO0107122634.
Het bestuur.
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kan wegens de Coronamaatregelen, welke in acht moeten
worden genomen.

BOND VOOR OUDEREN
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de
Kempen en/of de Meierij. We vertrekken om 13.00 uur
vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er gestopt om
er iets te drinken. Op de laatste dinsdag van de maand,
rijden we onze zogenaamde lange ronde. Vertrek is dan om
10.00 uur.
Op woensdag 28 oktober a.s. houden we onze
jaarvergadering. Deze zou al in april zijn gehouden, maar is
toen uitgesteld vanwege Corona. De vergadering vangt aan
om 14.00 uur in MFA De Rosdoek. Door de verscherpte
nieuwe maatregelen i.v.m. het Covid-virus mogen er maar
een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Daarom hebben
we als dagelijks bestuur besloten om alleen de
bestuursleden en de leden van de kascommissie en de
contactpersonen van de verschillende werkgroepen uit te
nodigen. Daardoor blijven we binnen de getalsnorm, welke
door de overheid is vastgesteld. Alle leden krijgen de
komende dagen de agenda en alle bijbehorende stukken
thuisbezorgd, zodat iedereen zo goed mogelijk wordt
geïnformeerd. Ook wordt er een stemformulier verspreid
om te stemmen voor ons nieuw te benoemen bestuurslid,
Dhr. Frank Verblackt. Verder bieden we de mogelijkheid om
schriftelijk vragen in te dienen voor de vergadering, zodat
deze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming.
We hopen zo, dat elk lid zijn/haar inbreng kan leveren.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
-13.45 uur line dance i.p.v. volksdansen
Over het koersballen is overleg geweest met de
contactpersoon. Hieruit is gebleken, dat het opstarten niet
’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020
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KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

NIEUW KUNSTWERK IN WINTELRE.
Op vrijdagmiddag 2 oktober werd aan de buitenkant van de
Rosdoek bij de Peuterspeelplaats een kunstwerk onthuld.
Het kunstwerk, welk door beeldend kunstenaar Piet van
Hout werd ontworpen en door Sjaak Kapteijns werd
gemaakt, beeld een Steltloper uit.
Na de bouw van MFA de Rosdoek bleek er een betonnen
“puist” (onderdeel van de constructie van het gebouw) uit
te steken op het voetpad langs de Rosdoek. Dit, in
combinatie met de grote plantvakken rondom de bomen,
werd dit door velen met een kinderwagen, rollator of
rolstoel, specifiek in het donker, als een lastige hindernis
ervaren. Aan de hand van deze signalen is de Stichting
Dorpsfeesten op zoek gegaan naar een oplossing en heeft
hiervoor het plaatsen van een kunstwerk bedacht.Dit
kunstwerk is daarom juist op deze specifieke plaats
neergezet om deze ongewenste en onveilige situatie weg te
nemen.
Waarom een Steltenloper? Het verwijst naar het overwinnen
van een hindernis, het verwijst naar sport en spel, iets
hoger staan dan de ander, beter uitzicht en overzicht en
naar de school, want het vergt veel oefening om er mee te
kunnen lopen.
Sommigen onder u zullen inmiddels het kunstwerk al gezien
hebben en we mogen geruststellen dat we er als Wintelrese
gemeenschap trots op mogen zijn.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
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NIEUWSBRIEF#142
K.O.K. STATIEGELDACTIE COOP
Het K.O.K. is dit keer uitgekozen om aan de statiegeldactie
van de COOP deel te nemen.
De gehele opbrengst zal ten goede komen aan de
activiteiten die wij organiseren zoals: Tonproaten, grote
optocht, 55+ middag, kinderoptocht en kindermiddag en
natuurlijk niet te vergeten de fietstocht met koningsdag. Wij
zijn een kleine stichting die zich toch maximaal inzet voor
alle doelgroepen in Wintelre.
Helaas zullen wij dit jaar weinig kunnen of mogen
organiseren maar wij komen zodra het kan weer in actie.
Hopelijk krijgen wij jullie steun hierin.
Stichting K.O.K.

BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Kennen jullie Chillaxz nog? Dit is een jeugdhonk voor
jongeren om samen te komen om te chillen, gamen, darten,
enz. Het heeft heel lang stilgelegen en ik zou hier graag
weer nieuw leven in blazen, maar kan dit niet alleen.
Dus bij deze doe ik een oproep naar vrijwilligers die samen
met mij hier weer een levendig jeugdhonk van willen
maken. Heb je interesse of vragen kan je me bereiken op
het telefoonnummer 06-34183607.

Een paar weken terug stond er een stukje met dezelfde titel
in het Eindhovens Dagblad.
Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor alle inwoners van
Wintelre. Samen met de gemeente gaan we de realisatie
van het project aftrappen met een informatieavond op
woensdag 25 november in de Rosdoek. Léon van Nierop
(Bureau van Nierop), beheerder van onze bossen en
natuurterreinen, is op deze avond uitgenodigd om alle
aanwezigen te vertellen over de historie van deze
houtwallen in Wintelre.
Aan de hand van verhalen en prachtige kaarten wordt in
beeld gebracht hoe de vroegere kampenstructuur, waar
houtwallen deel van uitmaakten, een onmisbare schakel
vormden in het landschap van Wintelre. Het
landschapsherstel met de terugkeer van de houtwallen zal
voor zowel mens en natuur een positief effect hebben.
We zijn trots op ons landschap en willen samen herstellen
waar dat kan en samen onderhouden. Iedereen kan daar
iets in betekenen als hij of zij dat wil. Na afloop van de
presentatie is er ruimte om met elkaar ideeën uit te
wisselen over de realisatie van het project.
Noteer alvast in uw agenda; woensdag 25 november om
20.00 in de Rosdoek.
De komende weken zullen we u nog een paar keer
herinneren aan de komst van deze avond mede
georganiseerd door Werkgroep Recreatie en Natuur.

Willem Matheeuwsen

’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020

Houtwal weer terug in
Wintelre
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GEZOCHT: Mensen die al fietsend en wandelend
willen deelnemen aan meetnet voor luchtkwaliteit
van Wintelre en (ruime) omgeving
Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend, willen we de
luchtkwaliteit van onze omgeving meten, zodat we een
duidelijker beeld krijgen hoe het daarmee echt gesteld is en
welke bronnen (het vliegveld, wegverkeer, etc.) daarop de
grootste invloed hebben.
Hiervoor zijn door de gemeente Eersel voor Wintelre twee
mobiele meetkastjes beschikbaar gesteld. Deze zijn
eenvoudig aan een fietsstuur te monteren en al fietsend
meet het kastje de lucht. Je hoeft geen technische kennis te
hebben, je hoeft er niet voor om te rijden en het kost je
nauwelijks tijd (alleen het op je fiets zetten en er afhalen en
het aan de oplader leggen). Je kunt het kastje voor een
dag, een week, of voor langere tijd lenen (uiteraard gratis).
Het kastje begint automatisch te meten zodra je in
beweging komt (loopt, fietst of rijd tot circa 50 km/u). De
resultaten worden automatisch doorgestuurd naar een
dataverzamelpunt, waar ook jij als gebruiker desgewenst
het resultaat van je metingen kunt inzien.
De eerdere
meetvrijwilligers van
dit jaar hebben hun
kastje alweer
ingeleverd, voor het
vervolg/ continuïteit
van het meetproces
zoeken we nu weer
nieuwe vrijwilligers.

’t Blaaike nr. 20 10 okt. 2020

20

Voor meer informatie neem contact op met Kees Dankers
tel:205-15 21 of cdan@kpnplanet.nl. Meer achtergrondinformatie over deze meetmethode vind je ook op
www.wintelre.info (onder verenigingen  Dorpsraad
Wintelre)

Luchtzuiverende beplanting in Wintelre
In onze vorige nieuwsbrief (#141) werd dit project uitvoerig
uiteengezet. Op wintelre.info is het allemaal nog na te lezen
alsook de beschrijving van de planten en een
inschrijfformulier is daar te vinden.
Mocht u uw keuze nog niet gemaakt hebben:

Uiterste inleverdatum: 9 oktober.

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre


Dinsdag 27 oktober is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie
klaar staat. Uiteraard houden we ons aan de
maatregelen van het RIVM.



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
13 november
15 november
25 november

17 januari
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

Afsluittoernooi TV de Meppers
Intocht van Sinterklaas
Bijeenkomst Houtwallen

2021

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

AFVALKALENDER
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15 sept

PMD-GFT-Restafval

29 sept

PMD-GFT-afval

13 okt

PMD-GFT-Restafval
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OUD PAPIER HIER…
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)
28 okt.

25 nov.

30 dec

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
27 oktober
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december
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