50ste jaargang nr. 2, week 3 (16 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Hallo Klepbroekenbult
 Een goed voornemen
 Kijken jullie er ook naar uit

De volgende uitgave (nr. 3) verschijnt
in week 5 (30 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 22 januari voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VAN
16 T/M 20 JANUARI

WAT IS KERKBALANS?

Ook deze keer hebben we niet veel nieuws te vermelden.
Onder voorbehoud van wat de richtlijnen worden op dinsdag
19 januari vermelden we de intenties voor de
weekenddiensten .
Als de kerken gesloten blijven komt deze mededeling weer
op de kerkdeur te hangen.
WEEKENDDIENST VAN 23 JANUARI
Zaterdag 19.00 uur
Woord en voorganger diaken G. Jansen

Met de Actie Kerkbalans doen de kerken jaarlijks een
beroep op de plaatselijke geloofskernen voor een financiële
bijdrage. Jaarlijks vraagt ook onze parochie de parochianen
in januari een bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke
kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de
Actie Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is
van 16 tot en met 30 januari. Geef je om je kerk?
Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en
blijven voor de mensen om ons heen.
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen,
gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof
in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft
een bijzondere band.

Jan en Marian Cremers
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
MEDEDELINGEN
In de kapel op het dorpsplein kan men altijd terecht voor
het aansteken van een kaarsje en voor een moment van
bezinning en rust.
We wensen iedereen de kracht om nog even vol te houden
aan de coronaregels. We zijn op de goede weg nu het
vaccineren is begonnen.
In "Huize Groenendaal" te Vessem is onze parochiaan Fien
v. Kroonenburg - v.d. Ven, weduwe van Harrie v.
Kroonenburg op 89-jarige leeftijd overleden.
Voorheen woonde Fien in de Kloosterstraat.

Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet
kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog
voor zich hebben en dat willen delen met God en met
elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal
achter de nieuwe slogan:
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Maak uw bijdrage over naar NL63 RABO 0112 8016 76
ten name van R.K. Parochie Sint Willibrordus te Eersel
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Wij danken allen die ons al vele jaren steunen.

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9 uur in
de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.-.
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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!
We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de
felicitaties, kaartjes, bloemen en attenties n.a.v. ons 50jarige huwelijk.
Ondanks alle beperkingen hebben we toch nog van een
leuke en bijzondere dag mogen genieten.
Gerrit en Betsie van Gerwen

STICHTING HARAPAN;
DONATIE VOOR STUDIEFONDS
Stichting Harapan betaalt voor 16 kinderen en jongeren
geheel of gedeeltelijk de studiekosten aan het primair-,
beroeps- of universitair onderwijs. Hiervoor is een speciaal
studiefonds opgezet. Vorig jaar stuurde de directrice van
het weeshuis Panti Pius IX uit Pemantang Siantar op
Sumatra het verzoek bij te willen dragen in de studiekosten
van 4 studenten voortgezet- en universitair onderwijs. Deze
jongeren hebben geen ouders, of hun ouders zijn te arm om
ze te onderhouden, laat staan studiekosten te betalen. Het
totale bedrag van de aanvraag voor 4 jaar studie bedroeg €
6.300, --. Dankzij acties zoals de houtverkoop in Wintelre
eind december 2019, speculaaspoppenactie buurtvereniging
OVS in Best, statiegeldactie bij COOP Wintelre en diverse
incidentele donaties was in november het grootste gedeelte
van het gevraagde bedrag beschikbaar.
Onlangs ontving Harapan nog een donatie van € 1.323,50
van Stichting Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation.
(Kringloopwinkel), waardoor het volledige gevraagde
bedrag nu bij elkaar is en de directrice Zuster Vinsensia zich
hierover geen zorgen meer hoeft te maken.
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EEN NIEUWE VOORZITTER

COOP & WIST U DAT.....

Wisselingen in bestuur Stichting Gemeenschapshuis
De Rosdoek.
Onvoorstelbaar, na bijna 40 jaar als bestuurslid waarvan de
laatste 15 jaar als voorzitter, heeft Jan Heuveling besloten
wat meer van zijn welverdiende rust te gaan genieten en te
stoppen als bestuurder.
Geruisloos, zo maar weggaan kan natuurlijk niet, maar daar
lijkt het nu vanwege corona wel op. Later dit nieuwe jaar,
als de vaccins hun werk tenminste goed doen, zullen we Jan
op gepaste wijze bedanken. Daarbij zullen we de vele
dorpsgenoten die met Jan hebben samengewerkt uiteraard
ook betrekken.
Gelukkig heeft het bestuur ook een nieuwe voorzitter
kunnen aanstellen. Jan Klaasen hebben we kunnen
overhalen die taak op zich te nemen. Het bestuur van de
Stichting Gemeenschapshuis De Rosdoek bestaat verder uit
Siemen Kwinten (penningmeester), Noud Moeskops
(secretaris), Marita Reniers, Franka van Loon, Jan Klessens
en Frans Dingen.
De dagelijkse werkzaamheden worden door onze
beheerders verzorgd. Dat zijn Wendy Timmermans, Door
Bertens en May Kwinten. Soms springt Jan Klessens hierin
ook bij.
We hopen weer snel vele gasten te mogen begroeten in ons
gemeenschapshuis. De jeugd kan in ieder geval niet
wachten. Zij vertoeven nog wel eens onder onze
overkapping. Gezellig, lekker chillen en een beetje keten.
Met onze camerabewaking blijft het hier gelukkig ook bij.

….U bij ons frituurvet, lampen en batterijen kunt
inleveren?U vindt het inzamelpunt naast de
flessenautomaat.
….De gele gemeente afvalzakken en de witte luierzakken
bij ons gratis verkrijgbaar zijn?
….We een zelfscan kassa hebben?
….U op de brood afdeling uw eigen brood kunt snijden?
….We een nieuwe supersnelle flessenautomaat hebben?
….We elke zondag geopend zijn van 10.00 t/m 17.00 u?
….U geld op kan nemen bij de pinautomaat in onze winkel?
….We kentekens kunnen overschrijven/schorsen bij de
postbalie.
….In onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij brouwerij de
Gouden Leeuw.
….We een uitgebreid assortiment met biologische en gluten
vrije producten hebben?
….U in onze groentekoeling uit maar liefst 30! verschillende
vleesvervangers kan kiezen, van groenteballetjes tot
paprika/champignonburger, de keuze is reuze!
….We Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk
kruidenbitter in een mooie kruik, perfect als cadeautje!

HONDENBEZITTERS
De laatste tijd ligt er weer steeds meer hondenpoep.
Zeker rondom de school en op de wandelpaden.
Erg vervelend en niet nodig aangezien er voldoende
afvalbakken staan om de hondenpoep (in een zakje) in te
gooien. Scheelt een hoop ergernis.
Alvast bedankt.
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HALLO KLEPBROEKENBULT!
Ieder jaar ergens in januari horen we de volgende woorden
uit de mond van de voorzitter van CV de Huifnarren: “er is
een tijd van komen, en er is een tijd van gaan”. En zoals de
traditie het voorschrijft geeft de vorige prins dan zijn
scepter af en worden de nieuwe dorpsprins en adjudant van
Klepbroekenbult bekend gemaakt. Vorig jaar waren wij de
gelukkigen!
Maar zo gaat het dit jaar helaas niet gebeuren…..
We hebben met zijn allen de aanloop richting carnaval al
aan ons voorbij moeten laten gaan; geen prinsenbal en
dansmarietjestoernooi, geen wagenbouwers die tot de late
uurtjes ergens in een schuur bezig zijn, geen tonpraten en
een huifnarrenpaleis gaan we deze keer dus ook niet
bouwen.
Wat missen we met z’n allen deze gezellige voorpret ………
en tot overmaat van ramp gaat het grote feest zelf, dat
gepland stond voor 13, 14, 15 en 16 februari, ook niet door.
Wij, Prins Bakker, Adjudant Jelle, alle huifnarren en in het
bijzonder onze dansmarietjes vinden het natuurlijk enorm
jammer dat we het ‘oh zo gezellige’ carnaval in
Klepbroekenbult niet samen met jullie kunnen vieren dit
jaar, maar gezondheid staat natuurlijk altijd voorop!
Wij zijn al geruime tijd (“Coronaproof”) in overleg met de
gemeente, het KOK en De Rosdoek en we zullen iedere
kans aangrijpen om in de komende maanden toch nog een
beetje het carnavalsgevoel en de bijhorende saamhorigheid
op te roepen, maar alleen wanneer dat echt verantwoord
kan. De plannen zijn er al, de uitvoering ervan is afhankelijk
van de ontwikkelingen rondom het virus.
Jullie gaan zeker nog van ons horen!
Vorig jaar schreef ik in mijn voorwoord in ’t Huppelearke:
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“Doe tijdens carnaval in Klepbroekenbult maar gek,
dan doe de al méér dan normaal genoeg!”
Voor nu zeggen we tegen jullie; “Blijf gezond en let een
beetje op elkaar!”
Driewerf Alaaf!
Mede namens alle huifnarren
Prins Bakker en Adjudant Jelle

EEN GOED VOORNEMEN
Een documentaire waar je stil van wordt en een aanrader
voor iedereen om een keer te kijken "David Attenborough:
A life on our planet" te zien op bijv. Netflix. Deze
documentaire laat zien dat we absoluut niet langer meer
kunnen wachten met het redden van de planeet en
daarmee dus de mensheid. We denken vaak dat het zo'n
vaart niet zal lopen, maar in dit tempo wordt met "de
mensheid" onze kinderen en kleinkinderen bedoelt....
Duurzaam leven is altijd al een belangrijk thema voor me
geweest en ik dacht al heel goed bezig te zijn, maar door
nog eens extra kritisch te kijken blijkt dat er nog zo veel
meer te verbeteren is. Als consument heb je invloed, dit
hoeft niet alleen maar "een druppel op een gloeiende plaat
te zijn". En duurzamer leven betekent in veel gevallen ook
nog eens goedkoper leven. Op diverse websites zijn
hierover tips te vinden. Kijk ook eens op
www.eerlijkegeldwijzer.nl om te zien waar jouw banken en
verzekeringsmaatschappijen in investeren, wil jij dat jouw
geld naar wapenleveranciers, kinderarbeid en
milieuvervuilers gaat of kies je liever voor een "groene"
investering. Overstappen is een kleine moeite, het hoeft je
niks te kosten en het levert ook nog eens een goed gevoel
op.
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Nog een paar leuke weetjes:
- Van oud frietvet wordt biobrandstof gemaakt, deze kun je
inleveren bij de COOP.
- In de meeste theezakjes en koffiepads zit plastic
verwerkt, deze mogen dus niet in de groene kliko.
- In kauwgom zit plastic.
- Kaarsen vallen onder een fossiele brandstof en zijn
daarmee slecht voor het milieu, met leuke ledverlichting
kun je ook een gezellige sfeer scheppen.
- Veel informatie is tegenwoordig digitaal te verkrijgen, je
kunt een "nee-nee of een nee-ja sticker" op je brievenbus
plakken. Hopelijk zijn deze binnenkort te verkrijgen in de
Rosdoek.
- In de meeste smeerbare verzorgingsmiddelen zoals
tandpasta, shampoo, crèmes en zonnebrand is plastic
verwerkt, dit komt dus veelvuldig in ons lichaam en in het
water terecht.
- In en rond Wintelre wordt door een aantal mensen ijverig
zwerfafval geruimd, applaus voor hen!
- De gemeente Eersel heeft een duurzaam actieplan
opgesteld zie de website. Er is sprake van het realiseren
van een zonnepark ten noordoosten van Wintelre.
-De goedkope spulletjes die we zelf vanuit China bestellen
voldoen niet aan de eisen van de Europese unie.
De kwaliteit en veiligheid van producten is slecht en het
productieproces is meer belastend voor het milieu vanwege
lagere eisen. De CO2 uitstoot vanwege het vervoer is
enorm, hoe minder vliegverkeer hoe beter en daar weten
we in Wintelre alles van. Daarbij komt ook nog dat je
Nederlandse ondernemers enorm steunt door lokaal te
kopen
Er is nog zoveel meer over dit onderwerp te vertellen... Ik
hoop dat het schrijven van dit stukje meer mensen
inspireert tot het nemen van een goed voornemen, een heel
gelukkig en gezond 2021!
Ingrid Hodiamont-Hofmans
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KIJKEN JULLIE ER OOK NAAR UIT?
Ik in elk geval wel; ik ben uitgekeken op die anderhalve
meter samenleving.
Ik wil weer naar de kapper, naar cafépraat luisteren bij Den
Babbel of uit eten bij de Craft.
Dus kijk ik uit naar een vaccinatie waarna alles weer
normaal kan worden.
Want het is me wel een trutjaar geweest. Het begon al toen
de eerste bloemen van de vroegbloeiende hortensia door de
late vrieskou werden gedood. Later was het de droogte die
ons tuintje deed verschralen. En wij horen nog bij die groep
mensen die zuinig zijn op water en planten gieten
verspilling vinden, dus staan wij niet meteen klaar met
gieters en tuinslangen.
Maar het was niet alleen het weer dat ons tegenwerkte.
Al vroeg in het jaar hoorden we van vreemde indringers;
‘Cor en Ona’ waren bezig heel de wereld te veroveren. En
we hoefden niet lang te wachten voordat ze ook hier waren.
Het kwam door die wintersporters die ze meebrachten. En
door dat gekke carnaval met al die verkleedpartijen wisten
deze ‘Cor en Ona’ zich ongezien tussen ons te verspreiden.
Maar dat is natuurlijk maar gekkigheid, sorry, Corona is een
serieus onderwerp.
Iedereen in ons dorp heeft er mee te maken, soms met
ernstige gevolgen.
En zoals het hoort in een gemeenschap als Wintelre, leven
we mee met iedereen die om welke reden dan ook het
moeilijker heeft. En we volgen braaf de ons voorgehouden
regels.
Maar toch, al dat gedoe over afstand houden, niet in
groepen bijeenkomen, niet dansen, niet zingen maar
mondkapjes dragen: het maakt me verdrietig.
En mij niet alleen, ook de vrouw die elke dag met haar
hondje door onze straat wandelt is veranderd. Als ik haar
aanspreek lijkt ze te schrikken. Die vlotte en vrolijke vrouw
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die altijd in was voor een grap en een gek dansje, is nu een
bang vogeltje geworden.
Bijna elke week gaan we boodschappen doen bij de coop.
Bij binnenkomst doen we braaf onze handen, die toch al
aanvoelen als een droge dweil, ontsmetten.
Mijn man rijdt het wagentje en ik werk mijn lijstje af, maar
als ik iets niet kan vinden durf ik het bijna niet meer te
vragen. Met die mondkapjes op lijkt het alsof al dat
personeel me verdrietig aankijkt. En als ik bij de kassa sta
kijk ik in een paar vochtige ogen.
Of meen ik dat maar? Is het alleen maar verbeelding? Kan
zijn, maar toch;
‘Verdriet vervult haar hele wezen, iets zeggen heeft geen
zin, ik kan het in haar ogen lezen, dus ik zwijg met stille
tegenzin’.
Het komt door mijn eigen gemoedsrust, en ja; jullie mogen
het wel weten; ik ben verdrietig.
Ik mis een goeie grap, een goed gesprek. Ik mis een hand
op mijn schouders, een hand die me over de dansvloer
stuurt, een nostalgisch muziekbandje.
Ik mis een concert van de harmonie, een uitvoering van de
toneelclub, een optreden van tonpraters of wie of wat dan
ook. Ik mis muziek of een dansavond bij de KBO.
Zelfs het eentonig getrommel en gezwaai van die kleurrijke
Wenterselse Guld mis ik.
En ik mis ons kerkkoor. Het is bepaald geen jongerenkoor
maar als zij zingen ga ik graag luisteren, en kijken. Dan
zoek ik een plaatsje in de kerk vanwaar ik goed overzicht
heb.
Dan zie ik ze daar zitten; vrouwen vooraan en een vijftal
mannen achter tegen de muur.
En als een jongere vrouw op het orgel begint te spelen, en
de dirigent een teken geeft staat iedereen op. Allemaal met
een map in de hand en dan klinkt er gezang, een melodie.
Dan kijk ik geboeid naar vijftien paar ogen gericht naar een
geestdriftig zwaaiende dirigent, naar al die mappen die
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bijna gelijk van links naar rechts bewegen. Naar
articulerende monden die geluid produceren, een melodie
van hoog tot laag. En ik zie al die weelderige boezems met
die melodie meebewegen, omhoog, omlaag.
Ik hoor mannenstemmen soms ondersteunt door een
luidruchtig meezingende dirigent.
En als het stil is, als ook de priester, bezig met de rituelen
rond het altaar zwijgt, dan geniet ik van het orgelspel. Dan
lijkt die dame op het orgel wat te improviseren en meen ik
herkenbare melodieën te horen. Zo dacht ik eens heel
duidelijk de beginstrofen van ‘Panisch Angelicus’ te horen.
Maar dat is allemaal weer een tijdje geleden, te lang
geleden.
Sorry, ik fantaseer weer.
Laat ons maar hopen dat we dit jaar weer kunnen gaan
genieten van al die mooie dingen die we al bijna een jaar
missen.
Laat ons hoopvol maar geduldig afwachten.....
Mien du Poes

STATIEGELD ACTIE COOP
Via deze weg willen we de inwoners van Wintelre laten
weten dat:
…we door COOP Wintelre in de gelegenheid worden gesteld
om onze kas ietwat te spekken.
…We zijn het eerste kwartaal HET GOEDE DOEL van de
statiegeld actie.
…Wij zijn de EHBO-vereniging.
…Wij zijn blij met deze gelegenheid.
…We kunnen het geld gebruiken nu we geen evenementen
kunnen ondersteunen.
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…We kunnen van dit geld de EHBO tassen “up to date
houden”.
Dat wij, zodra de evenementen weer van start gaan, klaar
zijn om hulp te bieden.
…Dat we het geld gebruiken om een oefen-AED aan te
schaffen.
…Als een van je voornemens is om iets goeds te doen of om
iets te veranderen.
…Als je toch het oude jaar opruimt, of gewoon ruimte
maakt in je (kelder)kast.
…Dan help je onze vereniging in het nieuwe jaar met
nieuwe kansen.

- Er werd voor maar liefst € 220.000,- aan kassabonnen
ingeleverd.

Lever je lege flessen in en doneer het statiegeldbedrag.
De COOP gaat het bedrag verdubbelen.
Dus dat gaat snel.

1.
VV DEES
€ 577,14
2.
Duo Fiets
€ 517,03
3.
Kempkeshof
€ 505,66
4.
JOC
€ 503,31
5.
Jong Nederland
€ 405,19
6.
Korfbal Winty
€ 404,39
7.
EHBO
€ 350,02
8.
Fanfare
€ 349,11
9.
De Vriendenkring
€ 302,94
10.
Wivak
€ 252,12
11.
Vreemdelingenhoek
€ 220,51
12.
Gilde
€ 175,48
13.
KOK
€ 160,36
14.
De Meppers
€ 143,60
15.
Heemkunde de Hooge Dorpen € 133,12
Foto's van de uitreiking en van de afgelopen 25 jaar van uw
supermarkt, vind u op onze Facebook-pagina: Coop Tholen
Iedereen van harte gefeliciteerd, en u weet het...

Alvast bedankt
De EHBO
Liesbeth Bartels

UITSLAG VERENIGINGSACTIE COOP!
Vooraleerst enorm bedankt voor de felicitaties van ons
jubileum, op de borden aan de ingangswegen van Wintelre!
Op 19 december was het dan eindelijk zover! De uitreiking
van de vouchers van de verenigingsactie.
We zijn echt bedolven onder de kassabonnen.

- De hoogste behaalde score tijdens de presentatiedag was
voor de JOC. Het dak ging er af met de DJ, en het deksel
van de inleverbox ook!
- De hoogste score van de inzameling is voor Voetbal
Vereniging DEES!
Uiteindelijk is er VIJFDUIZEND euro door ons
verdeeld!

ZO MAKEN WE SAMEN IN WENTERSEL HET VERSCHIL!

- Het tellen van de bonnen duurde maar liefst 16 uur.
Grote dank hier voor Ellen, Myrthe en Miranda!
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STICHTING HARAPAN: SUCCESVOLLE
SPECULAASACTIE AFGESLOTEN
Begin november startte stichting Harapan in de
Voedselbank Best de 10e speculaasactie. Door Harapan
voorzitter Jos van der Heijden werden 225 pakken
speculaas, geschonken door 2 anonieme donateurs,
afgeleverd voor alle cliënten van de Voedselbank. Hiermee
ging de actie officieel van start. De opbrengst wordt
bestemd voor de gehandicapten in de kindertehuizen van
Nativitas op Flores. Hier worden o.a. gehandicapte
kinderen opgevangen die anders op straat zouden moeten
leven. Harapan zet zich al jaren in voor deze tehuizen.
Vrijwilligers waren wekenlang in touw om, ondanks de
coronaproblemen, zoveel als mogelijk pakken speculaas te
verkopen. In Wintelre verliep de verkoop ook voorspoedig,
mede dankzij de inzet van de Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre. Het bestuur is zeer tevreden over de actie die
inclusief extra giften ruim € 4.500 heeft opgeleverd.
Harapan bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het
slagen van de actie. In het bijzonder, de Plus supermarkten
Erwin Kenter en Ton Henst in Best voor het regelen van de
inkoop, extra reclame en de mogelijkheid om in de
supermarkt te kunnen verkopen en de Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre. Ook heel veel dank aan de
medewerkers van het werkatelier EEHT in Best, daar
werden alle pakken speculaas voorzien van een actiesticker. In dit werkatelier, annex lunchroom zijn mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam.

VOGELTELLING IN WINTELRE
Vogeltelling in Wintelre met het gezin, met het voetbal- of
korfbalteam of met klasgenoten . Een mooi klusje tijdens
de vervelende coronaperiode. Hoe werkt het?
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De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001
georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon
Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling
weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken.
Met die informatie kan vogelbescherming Nederland de
vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is
leuk en nuttig!
Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:
1. Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari
2021 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op
het voetbalveld of schoolplein. Vliegen de vogels
alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee. Teams
van DEES of Winty of de basisschool en andere
groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op
een moment dat hen schikt.
2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of
op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij
elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel
dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door
van een soort die u tegelijk hebt gezien.*
3. Uw telling geeft u op vrijdag 29, zaterdag 30 of
zondag 31 januari 2021 gemakkelijk door via deze
website. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul
uw telling uiterlijk maandagochtend 1 februari in vóór
12 uur.* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de
voederplank of silo? Maak een foto met uw
smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig
controleren hoeveel vogels u zag.Ga voor meer
informatie naar;
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/hoewerkt-het
Veel tel- en kijkplezier.
Cor Tholen, Lid Vogelbescherming Nederland
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WEINIG SALDO?
Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:
-Het verschil weten tussen een minneola en een mandarijn
-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!

Natuurlijk zijn er allerlei leuke ideeën ontstaan en hebben
we elkaar gesproken via de moderne
communicatiemiddelen.
Maar er gaat niets boven elkaar ontmoeten in onze
Bourgondische dorpskernen die bruisen van de
evenementen, actieve verenigingen, gevarieerde winkels en
gezellige horeca. Onze ondernemers die vrijuit moeten
kunnen werken, innoveren en ontwikkelen. We willen weer
echt bij elkaar zijn, samen plezier maken maar ook samen
ons verdriet delen.
We hebben het afgelopen jaar veerkracht getoond. We
bijten de tanden nog even op elkaar. We doen dat voor
elkaar. Maar binnen afzienbare tijd omarmen we het leven
weer ten volle. En laten we de saamhorigheid en creativiteit
van de coronaperiode bewaren en weer positief
vooruitkijken en samen bouwen aan mooie initiatieven.
Ik kijk er naar uit om u allemaal weer te ontmoeten.

Voor de:
Dinsdagmiddag/avond
Donderdagmiddag/avond
Zaterdagochtend/middag
Iets voor JOU?
Dan horen we dat graag!
Vraag in de winkel naar Ron of laat je gegevens achter bij
de kassa.

Wim Wouters,
Burgemeester

VERGADERINGEN DORPSRAAD

NIEUWJAARSWENS:
BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Allereerst wil ik u allemaal een heel goed, voorspoedig en
vooral gezond 2021 toewensen. Wat kijken we uit naar de
tijd die komen gaat. De tijd dat we gevaccineerd zijn en dat
we weer mogen samenkomen om het leven te vieren.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

18
23
24
22
17
22

januari
februari
maart
april
mei
juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23
18
16
22

september
oktober
november
december

Velen van ons hebben de afgelopen periode onze prachtige
natuur ontdekt door te wandelen en fietsen. Andere
activiteiten waren bijna niet mogelijk. En we zullen dat nog
wel even moeten volhouden ook.
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Agenda
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

WELONS
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER
19 jan.

PMD-GFT-afval

2 febr.

PMD-GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
13 februari brengen
13 maart ophalen
10 april brengen
8 mei ophalen
12 juni brengen
10 juli ophalen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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