48e jaargang nr. 19, week 39 (28 sept.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Rabobank ClubSupport weer in beeld
 Kabouters logeren weer in het kabouterbos
 JOC “de Fakkel” opnieuw in beeld
De volgende uitgave (nr. 20) verschijnt
in week 41 (12 okt.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 3 okt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 4 okt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 28 en 29 SEPTEMBER

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

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastor Verschure

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

Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Jan Rijnen
Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das (jgt)
Tiny Hems - Rijnen (1e mnd)
Ouders Bartels - de Vooght en Sjaak, Toos, Jan en Sjan
Frans en Anna v. Loon - Vervoort en kleinzoon Frank en
schoonzoons Bert, Leo en Piet
Jan en Anna ten Brink - Wilting en overleden familie

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 deel uitmakend van de KBO. 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.

MISINTENTIES 5 en 6 OKTOBER

De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op het
vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien naar
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag van tevoren
contact opnemen.
CP: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastoor v. Lamoen

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg.
Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven
hebben.
CP: Ad Hoeks T. 2051760

Jan v. Gerwen
Wim v. Loon (mnd)
Tinus v. Mol (jgt)
Giel v. Mol
Sjef en Bets Coppelmans - v. Oosterhout
Jan v. d. Ven (jgt) en overleden familie
Fons v.d. Sande (verjaardag)

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000
boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en
woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.

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

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.
RABOBANK CLUBSUPPORT
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AAN ALLE LEDEN VAN DE RABOBANK
Ook dit jaar ontvangt u weer een stemkaart voor de actie
Rabobank ClubSupport
Van 27 september tot 11 oktober mag u 5 stemmen
uitbrengen op diverse verenigingen en stichtingen. Maak
van deze stemkaart gebruik. Uw stem is geld waard. Als u
niet zelf kunt stemmen geef dan uw kaart met uw 5
voorkeuren af bij Ineke Neggers of in de brievenbus in
Kempkeshof. Dan zorgen wij dat uw stemmen niet verloren
gaan.
Stem op Stichting Kempkeshof
en andere verenigingen uit Wintelre.
Hatelijk dank
Stichting Kempkeshof

STEM JE OOK OP DE DORPSZESKAMP
TIJDENS DE RABO CLUBSUPPORT?
In de periode van 27 september tot en met 11 oktober
2019 kun je je stem uitbrengen tijdens de Rabo
ClubSupport. Steun jij ons ook? Je vindt ons onder de D van
Dorpszeskamp. De dorpszeskamp staat garant voor een
feestweekend voor iedereen. Met op vrijdag de inmiddels
beroemde, maar vooral overheerlijke Dorpsbbq,
zaterdagavond de traditionele Quizavond en op zondag de
Zeskamp!
Tevens organiseren wij jaarlijks als mooie afsluiter de
Kermisdinsdag.
Afgelopen jaar was ook weer een groot succes, met super
fanatieke deelnemers, maar vooral veel gezelligheid. Dus
wil je volgend jaar ook van de partij zijn, noteer 24, 25 en
26 juli dan alvast in je agenda.
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BIJEENKOMST GENEALOGIE
WOENSDAGAVOND 9 OKTOBER 2019 OM
20.00 UUR JACOBUSHOEVE VESSEM.
De meeste mensen weten wel waar hun vader en moeder
zijn geboren. Maar waar hun opa’s en oma’s zijn geboren
wordt al iets lastiger.
In bijna elk gezin is wel iemand die meer wil weten over zijn
of haar voorouders. Men vraagt aan opa of oma of zij er iets
over kunnen vertellen, en vaak komen er dan oude foto’s en
bidprentjes tevoorschijn. Of men gaat mee naar het kerkhof
en bezoekt het graf van een voorouder.
Tegenwoordig zijn veel mensen vaardig met de computer
en zoeken dan naar de diverse relaties aangaande hun
stamboom.
Ook zijn er verenigingen die zich speciaal ook bezighouden
met genealogie. Een van die verenigingen is
Heemkundevereniging de Hooge Dorpen. Binnen deze
vereniging zijn er verschillende personen die zich al jaren
bezighouden met de familiegeschiedenis van de diverse
families die in de dorpen Vessem Wintelre en Knegsel
woonden, leefden en werkten.
De Hooge Dorpen maken gebruik van div. bestanden welke
iets laten weten over de mensen uit deze dorpen. Een
voorbeeld hiervan zijn de kadastrale gegevens vanaf 1832
begin van het kadaster Hierin staan aangegeven wie er
waar in het dorp woonden en bezittingen hadden. Ook de
doop, trouw en begraafboeken van onze dorpen zijn in copy
aanwezig en ook digitaal zijn er verschillende bestanden
beschikbaar.
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Onze verzameling oude foto’s van de drie dorpen geven een
aardig overzicht over wie wat en waar. In deze verzameling
hebben we ook foto’s van de begraafplaatsen van de drie
dorpen.
Een van de oudste grafmonumenten op het kerkhof is die
van Ludovicus Wouters en zijn vrouw Cornelia van de
Huijgevoort. Wie was dit, waar woonde zij, en waar zijn ze
geboren. Wat is de relatie van hen met Adielle Hoynck van
Papendrecht.
Vragen die alleen door onderzoek naar afstammelingen
kunnen worden beantwoord.
Heeft U ook interesse in uw relatie met Vessem Wintelre of
Knegsel, of wie woonde er eerder in uw huis, of van wie was
de grond waarop jij nu woont vragen die opgelost kunnen
worden, om je stamboom of je familieonderzoek te
versterken en nieuwe vragen opwerpen.
Op woensdagavond 9 oktober 2019 om 20.00 uur willen wij
een bijeenkomst houden op de Jacobushoeve te Vessem
voor diegene in onze gemeenschap die zich bezighouden
met familiegeschiedenis (Genealogie) of verzamelen van
foto’s of bidprentjes van personen uit onze drie dorpen.
Graag heten wij U welkom op deze avond. Leden en niet
leden van onze vereniging zijn welkom.
Kees Huybers, voorzitter secretaris.

Familie van den Hurk wil iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, attenties enz.
Het was voor ons een geweldige dag!

28 sept. 2019

Wanneer:
Waar:
Kosten:
Opgeven:

Donderdag 3 oktober van 13.00-16.00 of
19.00-22.00 uur
Hoeve de Nachtegaal
€ 35,- pp
info@hoevedenachtegaal.nl of via
040-2052536

Voor een hapje en een drankje
(koffie, thee en fris) wordt
gezorgd.
Kijk voor een aantal voorbeelden op de Facebookpagina van
Hoeve de Nachtegaal
Minimale deelname: 5 personen
Wie zien we dan?

CONCERT LAMBERTUSKERK VESSEM
3 OKTOBER 2019 - 20:00 UUR
Metamorphoses
Roeland Jagers – altviool
Jean Johnson – klarinet
Ilona Timchenko - piano
Een exclusief romantisch programma met werken van,
onder meer, Schumann, Röntgen, Baermann en Juon
Bijdrage aan de concertkosten na afloop

Bedankt!
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WIE HEEFT ER ZIN IN EEN WORKSHOP:
'BLOEMSCHIKKEN IN POMPOENEN'?

Met dank aan de Vrienden van de Lambertuskerk Vessem
www.behoudlambertuskerkvessem.nl
6

’t Blaaike nr. 19

28 sept. 2019

7

BEDANKT !!!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons
50jarig huwelijksfeest onvergetelijk heeft gemaakt.
In het bijzonder: familie, vrienden en speciaal de buurt die
een mooie boog hebben gezet.
Bedankt voor de vele felicitaties en kaarten.
Allemaal bedankt!!!!
Gijs en Rinie Greve – de Vooght

STICHTING HARAPAN:
RABO CLUBSUPPORT VOOR
GEHANDICAPTE- EN WEESKINDEREN IN
INDONESIË
Veel van de activiteiten van de Stichting Harapan richten
zich op gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië,
daarvoor is veel geld nodig. De gehandicapte- en
weeskinderen verblijven o.a. in revalidatiecentrum Harapan
Jaya en weeshuis Pius IX op Sumatra, Hidup Baru op WestTimor en de kindertehuizen van Stichting Nativitas (mama
België) op Flores.
Om deze centra te kunnen steunen worden door Harapan in
supermarkten in Best, Eindhoven, de Kempen, Tilburg en
den Bosch statiegeldacties georganiseerd. Ook worden
landelijke steunfondsen benaderd en zijn er donateurs.
Harapan doet ook mee aan de RABO CLUBSUPPORT van de
Rabobank Eindhoven en omgeving. Vanaf 27 september
kunnen leden van deze bank stemmen op goede doelen
waaronder stichting Harapan. Stemmen is mogelijk tot en
met 11 oktober. De opbrengst zal in het bijzonder worden
bestemd voor het vergroten van scholingsmogelijkheden
van de kinderen.
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KABOUTERS LOGEREN IN HET
“KABOUTERBOS” BIJ DE
BOSSCHUUR.
KOM IN DE HERFSTVAKANTIE DE KABOUTERS
BEZOEKEN
Tijdens de herfstvakantie (13 t/m 20 okt. a.s.) logeren weer
kabouters in “het kabouterbos” bij De Bosschuur, Merenweg
2A. Om 10:00 uur zijn de kabouters wakker en om 16:00
uur zijn ze moe en gaan ze naar bedje toe. De kabouters
hebben nieuwe huisjes gebouwd en een nieuw kabouterpad
aangelegd!
Je kunt het bos iedere dag bezoeken en op zoek gaan naar
de kabouters. Je volgt het kabouterpad en ziet hun
fantastische huisjes. Je kunt zien waar en hoe ze spelen en
werken! Onderweg kom je Vrouwke Egel tegen. Spannend!
Wat komt ze vertellen?!
Bij de Bosschuur kun je iets lekkers drinken. Er is ook
koffie en thee voor de grote mensen en de kachel brandt als
het koud is.
Er is veel te beleven in het kabouterbos! En.. je kunt lekker
spelen in “het Speelbos”. (Water, zand, hutten bouwen,
klimmen enz.)
Voor de Bosschuur zie je een grote kabouter staan met een
lamp in zijn hand. Hij bewaakt de Bosschuur en het
Kabouterbos. Dag en nacht!!
Kom in de herfstvakantie de kabouters bezoeken. Neem je
vader en moeder, of broer of zus, of opa en oma mee!
Ssstt……. Echt niet verder vertellen van die kabouters in het
Speelbos tijdens de herfstvakantie!!
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INKTCARDRIDGES INZAMELING
Via deze weg willen wij jullie laten weten dat wij gaan
stoppen met het inzamelen van lege inktcardridges en oude
mobiele telefoons.
Eind oktober zullen de laatste dozen hier opgehaald worden.
Dus mocht u thuis nog lege cassettes hebben liggen,
mogen ze nog tot eind oktober ingeleverd worden. Wij zijn
blij dat jullie jarenlang voor ons ingezameld hebben.
Heel erg bedankt, namens stichting Tess. (dolfijntherapie
voor kinderen met een beperking)
Mochten er nog bedrijven zijn, die wel voor stichting tess,
willen inzamelen, geef mij dan een seintje. Dan kan het op
uw bedrijf kosteloos worden opgehaald.
Samantha en Bas van de Sande
Groesveld 12, tel. 0402055152

NIEUWE JAARGANG, NIEUWE JOC DE
FAKKEL!

Zaterdag 5 oktober (met muziek van DJ Hein!)
Zaterdag 14 december, Zaterdag 14 maart,
Zaterdag 16 mei
28 sept. 2019

Leiding van JOC de Fakkel

GEROOKTE PALING
Zaterdag 5 oktober breng ik de paling weer thuis.
Bestellen kan tot 2 oktober.
Bel of app 0623332442.
Prijs: € 18,- per pond.

WE HADDEN ‘M EN ZIJN ‘M AL WEER
KWIJT

Na lang wikken en wegen over hoe nu verder met JOC de
Fakkel, hebben wij dit jaar wederom besloten het iets
anders aan te pakken. Met een grote groep enthousiaste
leiding organiseren we dit jaar een viertal activiteiten voor
de reguliere JOC-bezoeker, aangevuld met activiteiten voor
jong en oud. Aangezien er dit jaar (helaas) maar vier
topavonden op het programma staan, raden wij iedereen
aan onderstaande data in zijn of haar agenda te noteren!
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Zoals jullie zien, staat de invulling van de avonden nog
volledig open. Wij staan natuurlijk ook open voor leuke
ideeën, zoals zaterdag 5 oktober! Wij hebben ontzettend
veel zin in het nieuwe seizoen en hopen jullie in groten
getale te begroeten op onze JOC-avonden!
Zeg het voort en tot ziens!

10

In juni lukte het ons om de vacature voor een fulltime
beheerder in De Rosdoek in te vullen. Opgelucht waren we
en na de zomervakantie zou hij beginnen. Dat heeft hij ook
gedaan, maar toen tijdens de kermis kregen we een
enorme tegenvaller.
Onze nieuwe beheerder kon elders een voor hem beter
passende functie krijgen in het bedrijfsleven en liet ons
weten alweer te vertrekken.
Natuurlijk gaan we vol goede moed opnieuw op zoek en
vandaar een vacature in dit Blaaike.
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VACATURE BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS
DE ROSDOEK



De Rosdoek is een veelzijdige,
culturele en sportieve ontmoetingsplaats in Wintelre. Een
groot aantal verenigingen, groeperingen en gebruikers is er
te gast voor hun activiteiten.
Wegens verloop binnen ons huidige personeelsbestand, zijn
wij op zoek naar een energieke en enthousiaste beheerder.
De ideale kandidaat voor deze functie heeft oog voor
klanten, is flexibel en ziet het als een uitdaging om speciale
evenementen als Carnaval en Kermis en andere horeca
gerelateerde projecten, tot een succes te maken.
Samen met collega’s draagt hij/zij ook zorg voor de
dagelijkse werkzaamheden zoals het ontvangen van gasten,
het draaien van bardiensten en onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden.
Wij vinden het belangrijk dat onze beheerders een prettige
sfeer creëren en een verbindende factor zijn voor alle
verenigingen en bezoekers die gebruik maken van De
Rosdoek
Functie eisen:
 Representatief en klantvriendelijk;
 Organisatietalent;
 Handig en weet van aanpakken;
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 Voldoende ervaring met Word en Excel;
 Enige horeca-ervaring is een pre;
 Bereidheid tot onregelmatige diensten (weekenden,
avonden, feestdagen),

Het salaris is afgestemd op de gestelde functie-eisen
en ervaring in soortgelijke functies;
Een uitdagende functie in een dynamische
organisatie;

Ben jij die ideale kandidaat die wij zoeken?
Je kunt je schriftelijke sollicitatie tot uiterlijk 1 oktober 2019
sturen naar:
Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10, 5513
AP Wintelre of via e-mail: vacature@rosdoek.nl
Indien je aanvullende informatie wenst, kunt je contact
opnemen met Jan Heuveling (tel 040-2052151)
Past deze vacature niet precies bij jou, maar ken je iemand
die zou passen bij deze vacature?
Dankjewel voor het doorsturen ervan naar hem of haar.
Bestuur gemeenschapshuis De Rosdoek Wintelre

TE KOOP
KIA Picanto 1.0 CVVT, Eco Dynamics,
Bouwjaar 15-11-2013, Zwart Metallic, KM-stand 18987.
APK tot 15-11-2019
Onderhoud altijd bij officiële KIA-dealer geweest.
Nog 1 jaar garantie
Prijs € 6750,-Roy Hoogers, Tel. 06-20638782

Wat wij bieden:
 Het dienstverbanden zijn bespreekbaar, van minimaal
16 tot maximaal 38 uur;
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GEMEENSCHAPSHUIS DE ROSDOEK
Al 55 jaar springlevend als de huiskamer van Wintelre. Hier
overleggen, feesten, dansen, lachen, acteren, genieten,
rouwen, huilen en buurten we met elkaar.
Hier willen we elkaar graag blijven ontmoeten. Ook wij
hebben daar uw steun en stem bij nodig.
Daarom doen we ook dit jaar mee aan Rabo ClubSupport!
Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van
jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport.

ALS JE IEMANDS MAATJE WORDT, WORDT
IEDEREEN DAAR BETER VAN
Steeds vaker blijven mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig
wonen, met hier en daar wat extra begeleiding en zorg.
Door het wegvallen van een partner, kinderen die verder
weg wonen of het minder mobiel zijn raken mensen in een
sociaal isolement. Wat is het dan fijn als er iemand eens in
de week even binnen komt lopen voor een kopje koffie en
een praatje. Wel! zijn de Kempen zoekt enthousiaste
vrijwilligers om kwetsbare ouderen in de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Waalre te
ondersteunen.
Wat doet een maatje?
Een maatje komt regelmatig, gedurende langere tijd, bij
iemand thuis. De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die
eens per week of eens per twee weken een paar uurtjes tijd
hebben om iemand te bezoeken. Het kan dan gaan om een
gesprek of samen iets doen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel
aanvragen om er samen op uit te gaan en met de rolstoel
een stukje te gaan wandelen.
Neem contact met ons op via info@welzijndekempen.nl of
via 0497-514746.
’t Blaaike nr. 19
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SUBSIDIE,
STICHTING WELZIJNSFONDS EERSEL
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.
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.
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.
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.
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.
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28 sept. 2019

15

De commissie maakt de afweging aan de hand van de
volgende criteria.

DONATEURS ACTIE FANFARE/DRUMBAND

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 standhouden 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 fanfare en drumband van Wintelre is vaak present bij
evenementen en gebeurtenissen in ons dorp.
Of het nu een gouden bruiloft is, intocht Sinterklaas,
opening van de kermis, optocht en kinderoptocht met
carnaval, huldiging jubilarissen, Dickens feesten,
avondvierdaagse, feest op de basisschool, huldiging
kampioenen etc. etc. de fanfare en drumband zijn present.
Om onze vereniging in stand te houden hebben we ook dit
jaar uw steun weer hard nodig.
Onze (bestuurs) leden en leden zullen binnenkort weer bij u
langs komen voor de jaarlijkse donateurs actie.
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

De aanvraag voor een bijdrage uit het Welzijnsfonds kan
dus jaarlijks worden ingediend tot en met 31 december.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Een aanvraag voor 2020 moet dus uiterlijk 31
december 2019 ingediend zijn.

Medisch Pedicure

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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Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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HEEMKUNDEVERENIGING DE HOOGE
DORPEN IS OP ZOEK NAAR ONZICHTBARE
SPOREN IN HET LANDSCHAP
Op zaterdag 12 oktober start om 14.00 uur een
smartphone-wandeling in de bossen ten zuiden van
Walik. Met behulp van een app worden onzichtbare
sporen in het landschap tot leven geroepen. Deze
begeleide wandeling is een van de vele activiteiten
die in het kader van de Nationale Archeologiedagen
worden georganiseerd.
De bossen bij Walik zijn ruig en dicht. Toch zijn er allerlei
landschappelijke en archeologische ‘bezienswaardigheden’
te zien, als je gebruik maakt van digitale technieken in je
mobiele telefoon. Door gebruik te maken van een speciale
app (gratis) en de GPS (positiebepaling) zie je subtiele
hoogteverschillen in het landschap. Door zo te speuren, leer
je het landschap ‘lezen’.
Met de telefoon in de hand wandelen we een rondje om het
Broodven, waarbij vertellers allerlei overblijfselen, gevormd
door ijs en mens, toelichten. Zo lopen we door een pingo,
langs raatakkers uit de Romeinse tijd en zien we een
prehistorische grafheuvel, walsystemen uit de Late
Middeleeuwen en relicten uit de Franse tijd.
Het startpunt ligt aan de Eikestraat. Komend per auto
vanuit Eersel via de N397, volgt u op de rotonde het bord
Walik. Negeer de afslag naar rechts na 20 m, ga rechtdoor
richting Walik. U bevindt zich op de Eikestraat waar u na
ongeveer 300 m – na een wegversmalling met vier paaltjes
– kunt parkeren aan de rechterkant van de weg. Deze
locatie is gemarkeerd met de vlag van de Nationale
Archeologiedagen. Fietsers vanuit Eersel kunnen via de
Schaiksedijk en Walik op de Eikestraat komen.
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De deelnemers krijgen eerst uitleg over de app en hoe deze
te gebruiken. Daarbij is het van belang dat je een
telefoonabonnement hebt met data. Daarna voert de
wandeling over zandpaden en is daardoor minder geschikt
voor rolstoel of rollator. De uitleg tijdens de wandeling zal
zodanig beeldend zijn dat je ook zonder smartphone kunt
meelopen.
Trek wandelschoenen aan en eventueel regenkleding bij
slecht weer.
Naar schatting duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang gratis.

GILDE NIEUWS – OUD IJZER
Op zaterdag 28 september 2019 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het gilde van Onze lieve Vrouw en de
Heilige Willibrordus.
Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen
en die je mee wilt geven laat het dan even weten op het
nummer:

06-42569215
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee
te geven, deze kan men gratis afleven bij de milieustraat in
Eersel.
Ook bij de container die aan de Oostelbeersedijk staat
horen bovenstaande spullen niet thuis.
Accu’s kunnen wel ingeleverd worden.
Het gilde dankt u nu al voor uw medewerking.
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RIJBEWIJSKEURINGEN IN EERSEL

EERSEL REMEMBERS

Eersel- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen op
27 september, 25 oktober en 22 november in
Ontmoetingscentrum 'De Eikenburg', Eikenburg 10,
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Nieuws van Toeristisch Informatiepunt Eersel
Verdere inlichtingen daar verkrijgbaar

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg
Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen:
www.regelzorg.nl [1].

Op 26 sept. bespreekt Ger de Wind zijn nieuwste boek
'Aangrijpende oorlogsverhalen', om 19.30 uur.
Overige activiteiten vindt u op
www.eersel.nl/eerselremembers [6]
Vrijheidswandeling 29 sept.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 37,00. Voor
houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief €
57,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en
start 6 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een
Gezondheidsverklaring.
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw
DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl [2]
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de
meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring
moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan
een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts
moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op
dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de
keuring.

Wandelend door Eersel langs bijzondere locaties vertellen
we verhalen aan elkaar over de oorlog, vluchten, vrijheid…
Eigenlijk over alles wat met 75 jaar bevrijding te maken
heeft. Sandra Hakkens is onze gids en iedereen mag
meewandelen en -praten.
Met film en bezoek aan de tentoonstelling: 'Jaren die we
niet vergeten….'
Tijdstip: 14:00
Locatie: Kempenmuseum
Entree: EUR 9,50 incl. koffie/thee en gebak.
Reserveren via 0497-515649 of
receptie@kempenmuseum.nl

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in de Rosdoek

Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december

Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die
uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.
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Agenda
28
29

14
25 dec t/m 1 jan

SEPTEMBER

Oud ijzer ophalen Gilde
Livemuziek bij Hoeve de Nachtegaal

28

5
20
26

14 maart
21-27-28 maart

Vrijwilligersavond Kerk
Bloemschikken in pompoen bij Hoeve
De Nachtegaal
JOC-avond met muziek van DJ Hein!
Fancy fair Gilde
Café D’n Babbel presents Café
D’n Bobbel

NOVEMBER
2
2 en 3
17
24
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Bierfeest Gilde
Blaaskapellenfestival in De Rosdoek
(30 jaar Die Stallfreunde)
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint

28 sept. 2019

Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.
JOC-avond
11.00 - 17.00 uur Kunst Om Molen
expositie bij Guus en Riek Wouters aan
de Kerkheide 4.
Pubquiz bij D’n Babbel

2020

OKTOBER
2
3

DECEMBER

7 en 8
13
14

22

JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
14 mei
JOC-avond
24, 25 en 26 juli Dorpszeskamp,
21 aug
Feestavond Gilde
22 aug
Ouderen en kindermiddag
23 aug
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
30/31 oktober
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
30 okt.
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AFVALKALENDER
1 okt.

PMD- GFT-afval

15 okt.

PMD- GFT- Restafval

29 okt.

PMD- GFT-afval

OUD PAPIER HIER…
12 oktober
Papier brengen
9 november
Papier ophalen
14 december Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
25 oktober
29 november
Graag vooraf aanmelden.

20 december

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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