49e jaargang nr. 23, week 47 (21 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Geen Carnaval in 2021
 Het ‘Ouw Meer’

 Kerstbomen te koop
De volgende uitgave (nr. 24) verschijnt
In week 49 (5 dec.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 27 nov. voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN 21/22 EN 28/29 NOVEMBER

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

Beste mensen,
In het weekend van 21 en 22 november vieren we het einde
van het Kerkelijk Jaar met het Hoogfeest Christus, Koning
van het heelal.
Er zijn geen vieringen.
In het weekend van 28 en 29 november beginnen we aan
een nieuw Kerkelijk Jaar met het eerste weekend van de
Advent. Met de Advent, die 4 weken duurt, bereiden we ons
voor op het Kerstfeest.
Er zijn geen vieringen.
Op zondag 22 november is er om 11.00 uur een
doopviering van Milan Duif. Milan is het zoontje van Jeroen
Duif en Marieke Klessens. Milan woont in de
Willibrordusstraat.

MEDEDELINGEN:
In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
* De heer Piet v. Haaren, echtgenoot van Marietje v.
Haaren - Klessens is op 79-jarige leeftijd overleden. Piet
woonde in de Willibrordusstraat.
* De heer Janus Adriaans, weduwnaar van Maria Adriaans v. Dooren is op 86-jarige leeftijd overleden. Janus woonde
op de Landsaard.
De misintenties die zijn opgegeven voor de weekenden dat
er geen vieringen zijn, kunt u later weer opnieuw doorgeven
als de kerken weer gewoon open zijn.
In de kapel kunt u altijd terecht voor het aansteken van een
kaarsje en om even te bezinnen.
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CARNAVAL 2021
Zoals U waarschijnlijk gelezen en/of gehoord hebt, zal het
carnavalsfeest 2021 in verband met het coronavirus, niet of
nauwelijks doorgaan in het hele land en dus ook in ons
eigen “Klepbroekenbult”.
Dat houdt tot ons groot verdriet in, dat de grootste Ton van
de Kempen op stal blijft staan, er geen nieuwe prins
gekozen zal worden en er geen wagens gebouwd zullen
worden door de buurtschappen voor de grote optocht.
Nooit gedacht dat we bovenstaande mededeling ooit zouden
moeten plegen, maar we kennen allemaal de huidige
situatie en gezondheid is het belangrijkste goed!
Laten we hopen dat we snel deze complexe situatie de baas
zijn en dat we in 2022 dubbel en dwars “de schai inhaolen”
zoals men dat zegt…
Let goed op U zelf en blijf positief!
K.O.K. Wintelre

TE KOOP
Zwart rijjasje meisjes maat 154
Zwart rijjasje meisjes maat 162
Blauw met krijtstreep dames rijjas maat 34.
Alle 3 in zeer goede staat.
Voor informatie: Bel 06-42434166.
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JOUW KASSABON VOOR KV WINTY?!

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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Via deze weg willen wij Ron en Dorry Tholen samen met
hun team van harte feliciteren met hun 25-jarig jubileum.
Wij vinden het super sportief dat ze samen met de
verenigingen het verschil willen maken.
Op 14 nov j.l. hebben wij onze vereniging gepromoot in de
winkel en kon jij voor ons scoren!
Voor ons scoren kun je nog tot 13 december, dus doe je
boodschappen bij de COOP en doneer je bonnetje aan KV
WINTY!!!
Bedankt voor jullie support.

DANK JE WEL!
Wij willen iedereen bedanken die zijn stem
heeft uitgebracht voor de Rabo Club
Support.
Namens alle gasten en vrijwilligers; een
welgemeend DANK JE WEL!
We gaan dit mooie bedrag zeker goed besteden voor onze
gasten.
Ook een groot, DANK JE WEL! aan de Rabobank.
Zij dragen het verenigingsleven een warm hart toe, en daar
zijn wij, vrijwilligers, heel erg blij mee.

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
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COOP 25 jaar

HET ‘OUW MEER’

Laat de EHBO-vereniging “schitteren” in de stralende
COOP-actie
Graag hadden we onze vereniging in het licht gezet in deze
winkel
Vertelt waarom we ertoe doen
Hoe we ons inzetten voor de gemeenschap
Wat we kunnen betekenen voor eenieder
Waar we door het jaar te vinden zijn
Dat deze vereniging iedereen past
Welke vereniging is zo divers dan de EHBO?
Van Voetbal naar Harmonie, naar Wivak, naar Dickens,
van Welons naar Jaarmarkt
Maar even makkelijk Carnaval of Wandelvierdaagse.
Waar zie ons eigenlijk niet?
Overal zijn we graag geziene gasten, goed getraind en
voorbereid op onze taak maar,
meestal supporterend, of koffiedrinkend en genietend van
het evenement om ons heen.
Nu even een pas op de plaats, maar hopelijk in het voorjaar
weer volop aanwezig.
STEUN DE EHBO

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor de bijzondere wijze
waarop we zijn gesteund en bijgestaan bij het overlijden en
afscheid van mijn man, vader en opa

Piet van Haaren
De vele kaarten en telefoontjes hebben ons bijzonder veel
goeds gedaan.
Marietje, Kees, Hedwig, Giel, Jop, Monique en Twan.
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De zon gaat onder maar komt weer terug en brengt licht,
ook in donkere dagen.
Vandaag was het laat licht, het leek dus wel of die zon zich
verslapen had.
Maar ik heb me niet verslapen en na de huiselijke
werkzaamheden neem ik de auto en parkeer hem op de
verharde parkeerplaats bij het Ouw meer.
Ik vraag me af waarom ze die verharding voorbij de
parkeerplaats niet hebben doorgetrokken en de cirkel rond
gemaakt. Waren de keien niet meer in de aanbieding, of
vond men deze vorm die lijkt op een vraagteken mooi bij de
omgeving passen? Een verkeerd gebogen vraagteken
trouwens.
Hier kom ik graag, vanaf het moment dat ik verkering kreeg
met mijn huidige man gingen we samen naar het Ouw
meer. Hier keken we naar de eendjes en de zwanen, een
enkele reiger, en naar de zonsondergang in de verte.
Maar mijn man voelt zich vandaag niet zo lekker dus wandel
ik alleen rond. Ik klim op die heuvel vanwaar men een mooi
uitzicht heeft over dit meer. Het schijnt dat deze heuvel is
ontstaan van vervuild slik waar men geen raad mee wist in
die tijd.
Maar vervuild of niet, gras, biezen en varens groeien er
volop.
Boven kijk ik uit over een prachtig meer waarin, al is het
soms onnatuurlijk, altijd water staat. Ik zie bomen en
struiken waarin de herfst steeds meer zichtbaar is.
En als ik mijn blik naar links keer trekt die bosrand een
golvende lijn van herfstkleuren tegen een blauwwitte
achtergrond. De kleuren van Dees ja.
Als ik met een korte omweg terugloop naar mijn auto geniet
ik van de vele, zeer vele, rode paddenstoel die verspreid
door het bos staan.
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Het kabouterbos ligt aan de overkant maar zouden die
kleine mannetjes hier rondlopen dan hadden ze genoeg
zitplekken om uit te rusten.
Dat is voor mij wel anders want zitbanken kom je hier maar
weinig tegen.
Lang geleden stond ik hier met mijn schoonvader. Ik was
nog nieuw in deze omgeving en hij benoemde de dingen die
hij bijzonder vond, zoals een grote dennenboom die vlak
boven de grond in rare vormen alle kanten uitschoot.
Hij noemde dat een heksenboom. Dan wees hij naar de
ondergaande zon, de felle rode kleuren in de verte; alsof
heel Vessem in brand stond.
Hij sprak over die grijsrode stroken in het wolkendek die hij
vergeleek met vers geploegde aarde. ‘Geploegd land
wachtend op de zaaiers hand.’ noemde hij dat.
En dan wees hij naar de blauwe lucht en zei in zijn
Wentersuls dialect;
‘Kek, in Vessum kéke ze nie zo naauw
de locht is doar nie bleuuw mèr blaauw,
ze zegge doar nie dès van euuw, mèr van aauw,
mèr deez meer da noeme ze net as wij; un aauw.’
Maar tegenwoordig hoor ik steeds meer andere namen
voorbijkomen voor deze prachtige omgeving. En ik vraag
me af waarom, het Ouw meer klinkt toch prima.
In elk geval beter dan de Vessemse vennen.
Mien du Poes

NIEUWSBRIEF#145
Status luchtzuiverende planten project
Bij het ter perse gaan van dit Blaaike hebben we de 700
benodigde formulieren ontvangen om aan de belangrijkste
voorwaarden van het project van de luchtzuiverende
planten te voldoen.
Om subsidie te verkrijgen van Stichting Leefbaarheid
Luchthaven Eindhoven (SLLE) was er namelijk de
voorwaarde aan verbonden dat het project gedragen zou
worden door een heel groot gedeelte van de Wintelrese
bevolking, minimaal 700 gezinnen.
Fijn dat velen van jullie ons project een warm hart
toedragen.
Een speciaal woord van dank aan alle contactpersonen die
geholpen hebben om zovelen te enthousiasmeren.
Mocht u spijt hebben dat u uw formulier nog niet ingeleverd
hebt, dit kan nog tot vrijdag 20 november bij onderstaande
werkgroepleden. Het formulier is tot die tijd nog te vinden
op wintelre.info, evenals informatie over de planten.
Wij gaan de aanvraag indienen bij de SLLE en hopen dan in
het voorjaar heel veel planten, struiken en bomen te
kunnen gaan planten in ons dorp.
Natuurlijk zullen alle deelnemers over de verdere
ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden via onze
nieuwsbrieven.

TE KOOP

Mars van de Bruggen, Jan-Wim Kerkhofs, Jan Heuveling en
Karin van Esch

Kerstbomen vers van het land.
Nordmann en Omorika.
Harrie Smits, 06-50901763, Veneind 2, Wintelre.
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Kruispunt Oirschotsedijk-Spottersweg definitief
afgesloten
Velen hebben waarschijnlijk al ergens gelezen of
ondervonden dat vanaf 9 november het kruispunt
Oirschotsedijk-Spottersweg is afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. De oude situatie zal niet meer
terugkeren. Op deze locatie bouwt men een nieuwe fiets -en
voetgangersbrug, welke over de verlengde Spottersweg
komt te liggen.
Omleidingen:
Tijdens de bouw van deze brug gaat het gemotoriseerd
verkeer vanuit Wintelre (Landsardseweg) linksaf via de
Spottersweg en een tijdelijke weg richting Oirschot. Verkeer
vanuit Wintelre (Landsardseweg) richting Eindhoven gaat
rechtsaf op de Spottersweg. Fietsverkeer blijft tijdens de
werkzaamheden mogelijk in alle richtingen.

Agenda
2021
17 januari
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

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

Op wintelre.info vindt u een duidelijke kaart met deze
routes
Na de bouw van de brug (medio 2021) wordt de tijdelijke
weg verwijderd. Verkeer van en naar Oirschot rijdt dan via
de Spottersweg en de Erica. Verkeer van en naar Eindhoven
rijdt dan via verlengde Spottersweg naar de Anthony
Fokkerweg.
Voor vragen neemt u contact op met Jerôme Verbruggen,
0643016065, email: jpfm.verbruggen@eindhoven.nl

AFVALKALENDER
24 nov

PMD-GFT-afval

8 dec

PMD-GFT-Restafval

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Donderdag 17 december 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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OUD PAPIER HIER…
12 december brengen
9 januari ophalen
13 februari brengen
13 maart ophalen
10 april brengen
8 mei ophalen
12 juni brengen
10 juli ophalen
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december
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