48e jaargang nr. 25, week 51 21 dec.
Met in deze uitgave onder meer:
 Kerstwandeling D.E.E.S
 Kindje Wiegen
 KOM 2019-2020
De volgende uitgave (nr. 1) verschijnt
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Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 26 dec. voor 19.00u in brievenbus
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Bij voorkeur per mail
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Sjef Snelders
Jan Swaans
Bertha v.d. Ven - Tholen (verjaardag)
Jan Tholen

MISINTENTIES 21 en 22 DECEMBER
4e Weekend van de Advent
Zaterdag 19.00 uur

Voorganger pastoor v. Lamoen

MISINTENTIES 28 DEC. EN 29 DEC.

Piet v. Gerwen en Piërre Reniers (jgt)
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Jan Tholen

Zaterdag 19.00 uur

KERSTAVOND 1e en 2e KERSTDAG

Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen
Jan Tholen

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J. v. Olmen

Kerstavond 21.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken G. Jansen

WOENSDAG 1 JANUARI en NIEUWJAAR

1e Kerstdag 9.30 uur
Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Voorganger Pastoor v. Lamoen
11.00 uur Kindje Wiegen

9.30 uur in de kerk te Eersel
Voorganger pastoor v. Lamoen
Willem Rijnen

2e Kerstdag 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastor Verschure

MEDEDELINGEN:

Fina Schennink
Janus en Riek v. Mol - Beerens
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Toos Wilting - v.d. Broek (namens buurtvereniging
"Drieslaginhetakkerveldje ")
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Nelis, Betje, Antoon en Els Leermakers
Simon en Marietje Kwinten
Ouders Bartels - de Voogd en Sjaak, Toos, Jan en Sjan
Vader, moeder v.d. Bosch en Peter en Nettie en Jan en Ad
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De parochie wenst de siergroep en de vaandelhangers veel
succes met de voorbereidingen om de kerk er met de
kerstdagen mooi en sfeervol uit te laten zien.
De kerststalbouwers hebben er al voor gezorgd dat de
kersstal met het Dickensfeest helemaal klaar was.
We wensen ook iedereen die achter de schermen er aan
werken dat alles rondom de vieringen met de feestdagen
goed verloopt.
We nodigen iedereen uit om tijdens de feestdagen deel te
nemen aan de vieringen.
Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 is er in Wintelre
geen viering.
’t Blaaike nr. 25 21 dec. 2019

4

Voor meer informatie over de toekomst van onze parochie
verwijzen wij u graag naar de website parochieeersel.nl.
Hier vindt u ook steeds de misintenties van het komende
weekend en nog veel meer informatie.
In onze parochie is op 67-jarige leeftijd overleden Jan
Tholen. Jan woonde in de Groenstraat op nr. 10a.

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

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

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

HET WITTE SCHAAPJE VAN NATAN

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

Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, is er om 9.30u
een kindergezins-viering. Deze viering is voor alle
parochianen, maar natuurlijk speciaal voor alle kinderen en
hun ouders en opa's en oma's. Tijdens deze viering kijken
en luisteren we naar het verhaal van het witte schaapje van
Natan. Het kinderkoor zingt mooie liedjes.
Kom dus allemaal kijken en luisteren.

KINDJE WIEGEN
Op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, is er om
11.00u een korte bijeenkomst voor peuters en kleuters:
Kindje wiegen.
Het kerstverhaal wordt voorgelezen en het kinderkoor zingt
mooie kerstliedjes.
Alle kinderen met hun ouders en opa's en oma's en alle
andere belangstellenden zijn van harte welkom.

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.
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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HARTELIJK DANK

OPROEP OPROEP OPROEP

Aan de gulle gevers voor alle leuke spullen die we kregen
voor op onze ‘Dickenskar’.
Bedankt dat jullie de moeite namen om voor ons te zoeken.
Zonder jullie hadden we nooit zo’n mooie volle kar gehad.

25 Februari 2020. Kindermiddag met kinderoptocht.
Zoals vanouds begint deze middag met een kinderoptocht,
heel Wintersel kan dan genieten van de creativiteit van
onze jeugd. Vorig jaar was het opnieuw een succes, met
aantal deelnemers van maar liefst 124 kinderen.
Ook dit jaar hopen we wederom op een grote opkomst en
jullie weten ondertussen, ook bij slecht weer gaat het
gewoon door, we kunnen dan in De Rosdoek terecht.
Ga aan de slag en maak iets leuks met je vrienden,
vriendinnen, clubje of klas. Het gaat jullie vast weer lukken
om er een mooie optocht van te maken.

Jo Aarts en Maria Klessens

We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt
door de jury:
-

Originaliteit
Zelfgemaakt door de kinderen
Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun
onderwerp

Inschrijven tussen 12.00 en 12.30 uur.

Let op: De optocht vertrekt dit jaar om 13.00 uur.
Je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- ALLEEN
- 2 T/M 4 PERSONEN
- 5 OF MEER PERSONEN.
Het aanmeldingsformulier verschijnt in het Blaaike en in het
Huppelearke.
Veel succes met de voorbereidingen.
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WINTELRE

Wegens ontbreken pagina in vorig blaaike opnieuw geplaatst

KOM JE (WEER) ETEN OP KERSTAVOND?

Op woensdagmiddag 18 december houden we onze
Kerstviering in MFA De Rosdoek. De zaal is open vanaf
13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur met onze viering.
Het belooft weer een mooie en sfeervolle middag te worden.
Het is tevens onze jaarafsluiting. We wensen iedereen fijn e
Kerstdagen en een gezond 2020 toe.
In januari ontvangt elk lid weer het nieuwe
programmaboekje voor het nieuwe jaar. Daarin worden de
voornemens van de KBO kenbaar gemaakt en kunt u alvast
de voor u interessante data in uw jaarplanning opnemen.
Op dinsdag wordt er gefietst zolang het weer dit toelaat
(koude en/of regen) en rijden we telkens een mooie route
door de wijde omgeving van Wintelre. We vertrekken om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk. Onderweg wordt er
aangelegd voor een drankje, Iedereen, ook niet-leden,
wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
De klussendienst en de vervoersdienst worden per 1 januari
2020 in zijn geheel overgeheveld naar het Vrijwilligers
Steunpunt Wintelre.
De KBO heeft dan geen bemoeienis meer met deze diensten
en voor aanvragen moet men zich dan voortaan ook
wenden tot het V.S.W

Kom je me tegen, spreek me gerust aan.
Anne-Marie en Eric Segers

KBO-Wintelre, Marcel van Hest, voorzitter.
’t Blaaike nr. 25 21 dec. 2019

Vorig jaar hadden we op kerstavond alleenstaanden te gast
en hebben we hen verwend en verrast met lekkere
gerechten, attenties en gezelligheid. Dankzij vele helpende
handen werd het een onvergetelijke avond en ervaring.
Daarvoor zijn we iedereen nog steeds dankbaar. Na dit
eerste succes vinden wij het initiatief zeker voor herhaling
vatbaar en gaan we voor een tweede editie.
Op de eerste plaats zijn er gasten nodig om alle stoelen te
vullen. Ben je alleen met kerst? Zou je dat graag anders
willen, laat het ons weten. Leeftijd doet er niet toe, zowel
jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Ken je iemand
waarvan jij denkt dat hij/zij blij is om uitgenodigd te
worden, bespreek het en neem contact op! Sommige
mensen hebben een duwtje nodig…. Niet iedereen leest dit
bericht dus vertel het rond zodat we de doelgroep bereiken.
En verder:
Wie kan/wil iets betekenen bij het klaarmaken van de
gerechten, ingrediënten, bediening, vervoer, etc. Het gaat
ons vooral om de (kerst)gedachte van het delen. Heb je een
moestuin of kruiden en kun je wat missen, we zijn er blij
mee. Maak jij altijd de lekkerste soep of toetje en wil je
daarin delen, het is van harte welkom. Ben jij die creatieve
geest die een kerststukje kan maken… wil jij je tijd inzetten
om te helpen in de bediening of gasten thuis op te halen….
Met elk aanbod, hoe klein ook, zijn we superblij. Het
uiteindelijke doel is om naast een heerlijke maaltijd vooral
het samen zijn te voelen en persoonlijke aandacht te
kunnen geven.
We hopen weer op enthousiaste, warme reacties. Bel, mail
of app naar Anne-Marie. Telefoon: 040-2052487 of 0643526277. E-mail: eric.annemarie.segers@gmail.com.
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KOM 2019-2020
KOM! Tussen 25 december 2019
en 1 januari 2020 van 11.00h17.00h naar het buitengebied van
Wintelre en Oerle en laat je
verrassen door de prachtige natuur en innoverende
kunstwerken. Gecombineerd met een bezoek aan drie
locaties, twee ateliers en kunst in ’t veld, kunt u een
wandeling maken van 3 tot 8 km. De wandeling gaat door
akkerland, over schouwpaden en langs bosranden. Trek
stevige wandelschoenen aan, want je loopt soms over
drassige zandwegen. Bij alle locaties is de wandeling KOM!
gratis verkrijgbaar, of te downloaden via www.oerle.info.
Alle locaties zijn ook prima met de auto of fiets bereikbaar.
Entree gratis!
Atelier Hoogeind Keramiek,
Hoogeind 24 Veldhoven, www.hoogeindkeramiek.nl
Gastexposant Paul van Twist
Een romantische machinebouwer. www.movingmachines.nl
Paul van Twist heeft een unieke combinatie van twee
talenten. De techniek zit hem in het bloed. In de kunst
toont hij een subtiele opmerkingsgave en een groot
associatief en conceptueel vermogen. Hij is gefascineerd
door beweging. Hoe nemen onze zintuigen beweging waar?
Welke emoties roept het op? Hoe prikkelt het onze fantasie?
Jeske Snoeren
Wie de werken van Jeske volgt, valt de variatie van thema’s
en technieken op, waarbij zij zich laat leiden door
observatie van de wereld om haar heen. Het
ontstaansproces gaat voor alles, waarbij dogma’s en
stromingen ondergeschikt zijn. De titel en het werk zijn
sterk verbonden.
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Ruud Snoeren
Ruud toont grafiek op basis van lithografie en zeefdruk en
maakt daarbij gebruik van omkeringen, zoals het bewust
vervormen van perspectief en schaduw. Hiermee drukt hij
het gevaar van aantasting van onze leefomgeving uit.
Atelier Le vent des forêts
Kerkheide 4, Wintelre
Gastexposant Antoinette Donkers-Dekker
"Mijn werk wil een baken zijn, een rustpunt in de drukte van
alledag, om al schouwende, voor een moment, herkenning,
troost, kracht, hoop of vreugde te ervaren."
Zij exposeert in het veld langs de route.
http://www.antoinettedonkers-dekker.com/
Gastexposanten Loes Smolders & Peter Vaessen
(broer en zus)
Loes Smolders legt zich toe op het driedimensionale. Peter
Vaessen is de laatste jaren vooral bezig met het
samensmelten van materialen en natuurlijke vormen.
Samen gingen de kunstenaars de opdracht aan om van oud
hout van archeologische waterputten een kunstobject te
maken ‘een huis op wielen’.
Zij exposeren in het veld langs de route.
Guus en Riek Wouters
Guus maakt sculpturen van hout of soms van steen,
mogelijk gecombineerd met andere materialen. Naast de
natuur is ook de geschiedenis vaak een thema in zijn werk.
Riek heeft een grote voorkeur om met olieverf op doek te
schilderen.
De onderwerpen komen vaak spontaan uit dagelijkse
gebeurtenissen.
Soms figuratie en uitbundig weergegeven, dan weer
abstract en ingetogen.
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE
De teenager jaren van deze eeuw zijn weer bijna voorbij.
Ook wij als cultuurhistorische vereniging
(Heemkundevereniging) zien terug op een jaar met goede
lezingen, mooie fietstocht en een interessante excursie.
Ook zijn we blij met de diverse aanwinsten voor ons archief
welke we dit jaar aan onze collectie hebben kunnen
toevoegen, dit mede door de aandacht van inwoners welke
we vanuit de drie kernen mochten ontvangen.
Maar wat is nou datgene wat in jullie gedachten opkomt wat
niet mag worden vergeten, wat is er gebeurt in deze 19
jaar. Ik kan me voorstellen dat sommige van U een mooie
herinnering met zich meedragen, maar ook verdriet en leed.
Ook zijn er verenigingen welke een jubileum te vieren
hadden, van de vereniging zelf of van leden welke zich voor
meerdere jaren hebben ingezet,
Onze vereniging zet zich in om zoveel mogelijk activiteiten
en gebeurtenissen vast te leggen en te behouden voor het
nageslacht. Als U of uw vereniging iets in gedachten heeft
laat het ons dan weten, als U archiefstukken, foto’s of
andere items hebt welke hiervoor in aanmerking komen
houden we ons aanbevolen.
Natuurlijk staan wij ook klaar om U te helpen met vragen,
mogelijk hebben we archiefstukken welke U of uw
vereniging verder helpt bij uw activiteiten, waarbij U terug
kunt kijken in jullie eigen oorsprong.
Namens het bestuur wil ik U allen een gezellige kerst en een
voorspoedig 2020 toewensen.
Kees Huybers, Voorzitter, secretaris
“Heemkundevereniging De Hooge Dorpen”
Emailadres p.huijbers2@chello.nl
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COR, DINY, PETRA, BETSIE EN ELL

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS

Dames van het handwerkclubje, van harte gefeliciteerd met
jullie 40-jarig bestaan!
Een hele prestatie maar ook ontzettend leuk.
Jullie hebben, als jubileumstuk, een kersstal gehaakt en die
geschonken aan de kapel.
Daar zijn wij héél blij mee maar ook zijn we daar trots op.
In alle dorpen om ons heen is er een kersstal te
bewonderen, buiten de kerk om natuurlijk waar overal een
prachtige kersstal staat, maar in Wintelre was dat nog niet
het geval.
Tot nu toe dus, want voortaan doen óók wij mee in de
kerstallenroute!
Zelfs op website van T.I.P. (VVV voorheen) wordt het
gehaakte kerststalletje opgenomen.
Wij nodigen iedereen uit om de kapel te bezoeken en te
komen kijken.
Dames nogmaals bedankt en wij wensen jullie nog veel
haak-en brei plezier toe.

Vindt u het belangrijk dat
…uw peuter creatief bezig kan zijn?
…uw peuter contact heeft met andere kinderen?
…uw peuter een activiteit met u samendoet?

Namens de vrijwilligers van de kapelwerkgroep

Kom dan naar onze knutselactiviteit in thema
‘ziek zijn’
op vrijdag 17 januari 2020 tijd: van 9.0010.00uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze vrijdag een
peuteractiviteit. Deze activiteit wordt begeleid door Elly van
Rooij, leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen dan ook terecht.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. I. Heeren
Douwe Egberts retro XL-blik met koffie
Mevr. N. v.d. Sangen
Campina 4x Musical kaarten Anastasia
Mevr. B. Timmermans
Conimex wokset
Dhr. H. Bartels
Grolsch buitenhaard
Mevr. J. Kwinten
Lays spellen set
’t Blaaike nr. 25 21 dec. 2019

Vindt u het prettig als
…u kennismaakt met spelactiviteiten voor peuters?
…u handvatten krijgt aangeboden voor spelactiviteiten voor
uw peuter?

Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene komt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.
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COOP EN WIST U DAT......

Wilt u zich aanmelden?
Stuur dan vóór 7 januari a.s. een mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl
We hopen veel peuters en ouders
te mogen begroeten!

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van €405,00
mogen uitreiken aan Heemkundevereniging de Hooge
Dorpen!
De opbrengst zal worden gebruikt voor digitalisatie van
oude foto's en ander beeldmateriaal.
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan Jong Nederland.
We bevelen deze van harte bij u aan, de opbrengst wordt
ook echt in Wintelre besteed!
Wilt u uw vereniging ook aanmelden?
Dat kan, kijk op de Coop website voor informatie, of loop
even bij ons binnen.
We zoeken voor 2020 nog deelnemers!

KERSTBOMEN TE KOOP
Diverse soorten.

Fam. Klessens
Willibrordusstraat 14
5513ac Wintelre
Tel 0402052190
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U frituurvet, batterijen en lampen bij ons in kan leveren? U
vindt het inzamelpunt achter in de winkel naast de flessenautomaat.
Er met Oud en Nieuw weer volop oliebollen en
appelbeignets verkocht worden bij de entree
van onze supermarkt!
We Wenterselse likeur verkopen? Een heerlijk kruidenbitter
in een mooie kruik, perfect als kerstgeschenk.
U ook een gokje kan wagen bij de Oudejaarstrekking? We verkopen volop Oudejaarsloten.
Maak kans op de jackpot of een gloednieuwe
Mini!
We kentekens kunnen overschrijven/schorsen bij de
postbalie.
De decemberkalenders niet aan te slepen zijn,
vorig jaar verkochten we ruim 500 stuks! Ze
kosten 5 euro en zijn een leuke bezigheid met
de feestdagen.
Elke dag 1 vakje open maken....
Rijpelaal ook in december ons van heerlijke verse gerookte
paling voorziet. Exclusief bij Coop.
Er volop Decemberzegels verkrijgbaar zijn voor
de frankering van uw kerstkaarten.
We elk weekend verse sushi verkopen?
Onze supermarkt een stomerij service heeft?
Als u de kleding op dinsdag brengt, heeft u deze
donderdag weer terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw kerstoutfit na afloop
te laten reinigen!
We een uitgebreid assortiment met biologische en
glutenvrije producten hebben?
U in onze groentekoeling uit maar liefst 25!
verschillende vleesvervangers kan kiezen, van
tofu tot paprika/champignonburger, de keuze is
reuze!
’t Blaaike nr. 25 21 dec. 2019
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OPENINGSTIJDEN COOP

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Woensdag 25 december 1e Kerstdag
Gesloten

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com

Donderdag 26 december 2e Kerstdag
11.00 uur t/m 17.00 uur
Dinsdag 31 december
8.30 uur t/m 18.00 uur
Woensdag 1 januari
11.00 uur t/m 17.00 uur

OLIEBOLLENFESTIJN!!

Alle andere dagen gelden onze reguliere openingstijden.

Iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond 2020 gewenst!
KEEZEN (bordspel)

Op 31 december gaan we weer los!
Wij, Jong Nederland, verkopen dan verse oliebollen bij het
jeugdhuis aan het schoolplein (Bremveld 10)
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom om deze
heerlijke bollen te komen halen in onze sfeervolle kraam!
Bestellingen of vragen? Vóór 29 december
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd
van afhalen.

Op 8 januari om 20.00 uur gaan wij het Keezenspel
uitleggen en spelen.
Keezen is een combinatie van mens erger je niet en
klaverjassen.
U bent van harte welkom in de recreatiezaal van
Kempkeshof.

Bestellingen krijgen voorrang en stellen wij erg op prijs
maar ook zonder bestelling bent u meer dan welkom. Onze
Oliebollen zijn € 0,80 per stuk en 10 stuks voor € 7,50.
Kom allemaal oliebollen halen, wij ontvangen u graag bij
onze kraam met warme chocomel!

Tot 8 januari 2020 om 20.00 uur.
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en
gezond 2020.

Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen

St. Kempkeshof
’t Blaaike nr. 25 21 dec. 2019
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE

NIEUWSBRIEF#126

ZONDER JULLIE KUNNEN WE GEEN LEUKE KRANT MAKEN.

BIBLIOTHEEKNIEUWS.

Het lijkt nog ver weg, maar Tonpraoten en carnaval zitten
er weer aan te komen.
Voor het Huppelearke zijn we weer op zoek naar mooie
stukjes, anekdotes, moppen, buurtschappen van de
wagens/loopgroepen, individuele schrijvers alles is welkom.
Dus pak je pen en leef je uit en stuur het ons uiterlijk met
de kerst toe.
Graag zien we jullie reacties tegemoet per mail.
kokcarnavalskrant@hotmail.com.
Alvast bedankt,
Redactie Huppelearke

LEDEN VAN DE VVW
Dinsdag 17 december: kerstviering aanvang 18.00
uur de Rosdoek
De kerstviering is in de vorm van een kerstdiner, de buurt
van Sjan zal voor de omlijsting zorgen.
Er is ook een loterij met mooie prijzen in de kerstsfeer.
Eigen bijdrage € 12,50 dit bedrag graag overmaken op
rekening van de VvW NL89RABO0107122634
Dinsdag 7 januari 2020: Winterwandeling vertrek
13.00 uur bij de kerk
Vanaf de kerk wandelen via een mooie route naar het
Geitenboerke. Daar eten we een kop erwtensoep en drinken
een kop koffie. Daarna wandelen we via een andere weg
weer terug naar Wintelre.
Kosten € 5 p.p. voor de soep en de koffie, dit bedrag graag
overmaken op rekening van de VvW NL89RABO0107122634

Beste inwoners van Wintelre. Zoals jullie wellicht allemaal
weten is de bibliotheek van Wintelre in Kempkeshof voor
alle dorpsgenoten toegankelijk. De bibliotheekvrijwilligers
hebben besloten deze toegankelijkheid een klein beetje te
beperken. De bibliotheek is vanaf 1 januari 2020 niet meer
op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur geopend met
een vrijwilliger om het uitlenen te verzorgen. Dit betekent
dat er vanaf 1 januari 2020 alleen op de dinsdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur nog een vrijwilliger aanwezig is.
Dit betekent overigens niet dat er op andere tijden niet
geleend kan worden!
Als de recreatiezaal van Kempkeshof geopend is voor een
bepaalde activiteit, dan kun je gewoon naar binnen lopen
om boeken te lenen en/of terug te brengen. Je kunt dit zelf
regelen. Je dient dan wel even een notitie achter te laten
dat je een boek geleend hebt en/of teruggebracht hebt met
vermelding van je naam. ‘Mooier kunnen we het niet
maken’.
De bibliotheek heeft nog steeds bijna 2000 boeken ter
beschikking die vragen om gelezen te worden. Veel gelezen
boeken zijn nog steeds de (streek) romans, de thrillers en
detectives en de boeken over Brabant. Kom een bezoekje
brengen aan de bibliotheek en we weten zeker dat je er iets
van je gading zult vinden!
Contactpersoon voor de bibliotheek van Wintelre is Anny
van Asten, Tel: 2051454.
Openingstijden van de bibliotheek: Dinsdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur en op tijden dat de recreatiezaal van
Kempkeshof open is vanwege allerhande activiteiten.

Het bestuur.
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Vergaderingen Dorpsraad Wintelre 2020.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

20
18
18
16
18
23

januari
februari
maart
april
mei
juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
21
27
18
17

augustus
september
oktober
november
december

Kersttijd
Vele dorpsgenoten hebben de kerstbomen inmiddels op ons
dorpsplein en bij de kerk al zien staan. Door deze door
diverse vrijwilligers en bedrijven geplaatst, houden we de
kerstsfeer in ons dorp, na ons geweldige Dickensfestijn, ook
tijdens de kerstdagen nog even vast.
Dorpsraad Wintelre wenst
verder alle inwoners van Wintelre
Prettige Feestdagen
en een
voorspoedig en gezond 2020
in een Leefbaar Wintelre.
Ook het komende jaar houden wij er weer graag de vaart
in, voor en samen met alle inwoners van Wintelre.
Dank voor uw steun voor onze activiteiten in 2019.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur is onze eerst
volgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

GRATIS KERSTWANDELING V.V. DEES
Op tweede kerstdag
Al tientallen jaren organiseert voetbalvereniging DEES op tweede
kerstdag met ondersteuning van Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre en korfbalvereniging Winty een tweetal sportieve
kerstwandelingen met vertrek en aankomst op sportpark “De
Meren”.
De kerstwandelingen die worden uitgezet door Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre lenen zich uitstekend om met het
hele gezin en naaste familieleden deel te nemen.
U kunt dit jaar wederom kiezen uit een korte (5km) of een langere
wandeling (10km).
Evenals voorafgaande jaren is deelname aan de kerstwandeling
voor iedereen geheel gratis. Geen inschrijfgeld, maar wel warme
chocomel onderweg en na afloop een warm ontvangst in de kantine
van de v.v. DEES waar u een kop soep of glühwein krijgt
aangeboden. De Kerstman zal u op tweede kerstdag vanuit zijn
tijdelijk, kleurrijk onderkomen weer gastvrij ontvangen.
Zorg dat je er bij bent op tweede Kerstdag en kom met z’n allen
gerust naar het sfeervolle sportpark “De Meren” voor een leuke
wandeling en gezellige babbel. Door Eendracht en samenspel
maken we er samen een sportieve dag van. Vertrek vanuit de
kantine mogelijk vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur.
Graag verwijzen wij ook naar onze vernieuwde website;
www.vvdees.nl
Prettige Feestdagen en tot ziens op sportpark “De Meren”.

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Kwalitatieve en veilige zorg waarborgen. Altijd.

VAN VIJF HUISARTSENPOSTEN NAAR ÉÉN
HUISARTSENPOST
De SHoKo huisartsenposten van Deurne, Eersel, Bladel en
Valkenswaard gaan begin 2020 sluiten. Door de spoedzorg
te organiseren op één huisartsenpost kunnen we de
kwaliteit en veiligheid nu en in de toekomst waarborgen.
Vanaf 6 januari 2020 gaan patiënten uit Eersel, Bladel en
Valkenswaard naar de SHoKo huisartsenpost in Veldhoven.
De patiënten uit Deurne gaan met ingang van 2 januari
2020 naar de huisartsenpost in Helmond.
Er doen meer patiënten een beroep op de huisartsenpost in
de avond, nacht en weekenduren. Terwijl we minder
assistenten (triagisten) en artsen hebben, dat beeld is ook
landelijk te zien. Hierdoor komt het voor dat we
onvoldoende artsen, waarnemers of assistenten kunnen
inzetten. Dat kan echt niet. Wij willen kwalitatieve en veilige
zorg waarborgen. De huisartsenpost neemt een belangrijke
plaats in de spoedzorg in. Om ook in de toekomst aan de
zorgvraag te kunnen voldoen is verdere samenwerking met
andere zorgaanbieders erg belangrijk. Wij werken samen
met het ziekenhuis, de thuis- en wijkzorg, het verpleeghuis
en de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit vijf decentrale
huisartsenposten is deze verregaande samenwerking in de
spoedzorg vrijwel niet te organiseren.
Sneller helpen | Bezoekers van de huisartsenposten
moeten soms lang wachten op de dokter. Dat komt omdat
de beschikbare huisartsen in Deurne, Bladel, Eersel en
Valkenswaard óók visites rijden. In de nieuwe situatie
hebben we een betere bezetting, met altijd een beschikbare
arts voor visites.
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Als er iets ernstigs aan de hand is, is het een fijn idee dat
de huisartsenpost ín het ziekenhuis gevestigd is. Er is altijd
een Eerste Hulp arts aanwezig voor hoge spoed.
Bezoeken van patiënten | Bij patiënten die om medische
redenen niet naar de huisartsenpost kunnen komen, komt
de dienstdoende dokter op huisbezoek. Dat blijft hetzelfde.
In de nieuwe situatie worden op drukke momenten twee
dienstauto's met professionele chauffeurs ingezet, deze
chauffeurs kunnen de huisarts ook assisteren. Daarmee
verbeteren we de dienstverlening aan de patiënt als het
gaat om wachttijden en zichtbaarheid.
Verbeteringen | De komende tijd optimaliseren we het
werken vanuit 1 post in nauwe samenwerking met de Spoed
Eisende Hulp van het Maxima Medisch Centrum. We willen
bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek waardoor
patiënten sneller en beter geholpen worden. Een goed
voorbeeld hiervan is dat we recent gestart zijn met
röntgendiagnostiek op de huisartsenpost. Patiënten kunnen
we zo snel helpen zonder dat ze direct verwezen wordt naar
de Spoed Eisende Hulp. Dit scheelt ook in de kosten van het
eigen risico van patiënten.

De redactie wenst U fijne
feestdagen en het allerbeste
voor 2020 en veel leesplezier
met alweer de
49ste jaargang van

‘t Blaaike.
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FILMS TOEGEVOEGD OP WINTELRE.INFO
Zoals in een eerdere editie van het Blaaike aangekondigd
biedt wintelre.info haar faciliteiten aan om met regelmaat
films van allerlei kaliber online te zetten. Dit kunnen recent
opgenomen zijn, maar ook oude films zijn welkom, maar
altijd natuurlijk alles wel met een groot “Wintelrees”
gehalte.
Zo kunnen we momenteel aankondigen dat we recent het
filmportret van de zuster, ofwel Ana Brekelmans-Bijveld,
door Mark Kapteijns in 2014 verfilmd, online hebben gezet.
Zoon Mat liet weten het een goed idee te vinden.
Het initiatief van Stichting Wandelvierdaagse Wintelre om
bij hun 50-jarig jubileum de film Bruisend Wintelre 20172018 op te nemen en uit te geven werd ingegeven door het
feit dat ook precies 50 jaar eerder de Wintelrese dorpsfilm
werd opgenomen in het kader van HEEL NEDERLAND OP
DE FILM – DE DORPSFILMS VAN J.W.L. ADOLFS
Ook deze film (Uiteraard in Zwart-Wit) heeft een plaatsje
gevonden op wintelre.info
De films staan weliswaar op het YouTube account van
wintelre.info alwaar ze daar ook te bekijken zijn, maar zijn
ook op een eenvoudige manier te vinden en te bekijken via
onze website www.wintelre.info.
De stichting dorpsfeesten blijft u graag uitnodigen meer
Wintelrese films en speciaal uit het verenigingsleven in ons
dorp, aan te bieden. Neem gerust contact op via
info@wintelre.info
Stichting Dorpsfeesten en redactie wintelre.info wenst allen
veel kijkplezier en verder alle inwoners van Wintelre
Prettige Feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2020,
waarin we graag nog vele leuke films van u tegemoetzien.

OUDER-PEUTERGYM EEN SUCCES EN NU
OOK KLEUTERGYM VAN START!
Na de herfstvakantie ben ik begonnen met het geven van
ouder-peutergym waarbij een peuter (1,5 tot 4 jaar) samen
met de ouder of grootouder een uurtje bewegen en plezier
maken in de gymzaal op wekelijks woensdagochtend
om 11.00 uur.
De peuters (en (groot)ouders) genieten volop. Daarom
krijgt dit ook een vervolg en start en na de kerstvakantie
weer een blok ouder-peutergym. Er zijn nog plaatsen vrij!
Een eerste proefles is gratis. Vanwege het succes, het feit
dat we doorstroom willen bieden voor de kinderen en wij
van mening zijn dat bewegen leuk en belangrijk is, start ik
na de kerstvakantie ook met kleutergym (voor kinderen van
3,5 tot en met 6 jaar).
Dit zal 1x per maand op zaterdagochtend om 9.30 uur
gegeven worden en er zal gewerkt worden met een
strippenkaart (6 lessen voor 20 euro). Ook hiervoor is een
proefles gratis. De lessen vinden plaats in Vessem.
Mocht je meer willen weten of aan willen melden voor een
(proef)les, mail dan naar bestuur.vcvessem@gmail.com of
bel/app naar Yvonne Merckx 06 38482822.

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

20 januari
18 februari
18 maart
16 april
18 mei
23 juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27 augustus
21 september
27 oktober
18 november
17 december

Stichting Dorpsfeesten Wintelre
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STICHTING HARAPAN:
STEUN VOOR PROJECTEN
1. automatisering revalidatiecentrum Harapan Jaya:
Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar
op Noord-Sumatra. Het centrum werd in 1981 gesticht door
zuster Jeannette van Paassen. Het werk van Harapan Jaya
richt zich op lichamelijk gehandicapten van Sumatra en
omliggende eilanden. De laatste jaren zelfs ook uit Bali en
West-Timor. De rechtsvorm is Yayasan, de Indonesische
naam voor Stichting. Het bestuur is samengesteld uit
vertegenwoordigers van diverse godsdienstige richtingen.
Veel is er al gedaan om het leven van de gehandicapte
mens beter te maken. Vanaf de oprichting zijn al meer dan
7.300 patiënten geholpen. Jaarlijks komen teams van
artsen uit Nederland en Belgie bestaande uit orthopeden en
plastischs chirurgen 2x naar Pematang Siantar om daar in
het ziekenhuis Harapan , de meest uitlopende operaties te
verrichten vanwege o.a.: lipspleten, open gehemelte,
brandwonden waardoor contracturen zijn ontstaan, O en Xbenen, klompvoeten, polio, hypospadie en aangeboren hand
afwijkingen. Zij doen dit geheel belangeloos. De specialisten
en anesthesisten geven 2 weken van hun vakantie op, ze
opereren gratis. Na de operaties worden de patiënten
opgenomen op het centrum Harapan Jaya waar een traject
van revalidatie wordt gestart. Dit kan inhouden het volgen
van (basis) onderwijs, zo mogelijk op de reguliere
(basis)school of beroepsonderwijs. Dit is belangrijk om bij
terugkeer in de eigen woonomgeving voor zichzelf te
kunnen zorgen.
Patiëntenregistratie/ automatisering: tot nu toe wordt er
m.b.t. de registratie op het centrum niet of nauwelijks
gewerkt met computers. Op elke afdeling was nog een
papieren afschrift van de patiënten. Dit is heel
arbeidsintensief en bijzonder gevoelig voor fouten,
automatisering was een al lang gekoesterde wens.
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Het centrum beschikte echter over onvoldoende middelen
om de benodigde apparatuur aan te schaffen.
De totale kosten € 7.275, -- Dankzij een anonieme
sponsor en enkele acties heeft Harapan dit geld bij elkaar
gekregen waardoor onlangs de automatisering is
gerealiseerd.
2. Oogproject West-Timor: In een groot deel van het
Indonesische eiland West-Timor is de bevolking extreem
arm. Door de afgelegen ligging van de dorpen zijn de
mensen verstoken van goede gezondheidszorg. Aan de veel
voorkomende oogproblemen werd nauwelijks aandacht
besteed. Men kan soms onmogelijk het openbaar vervoer
betalen om naar de hoofdstad Kupang te reizen om daar
een specialistische oogarts te bezoeken. Ook voor de
premie voor de nieuwe volksverzekering hebben ze te
weinig geld en ze blijven daarom thuis en accepteren hun
slechte situatie.
De zusters van de Indonesische Franciscanessen op het
centrum Hidup-Baru in Atambua zijn in 2017 met
medewerking van Harapan begonnen met het 1e
Oogproject. Met dit project kunnen een aantal dringend
noodzakelijke operaties worden uitgevoerd. In Kupang is
dat niet altijd mogelijk, daarom moeten sommige patiënten
worden doorverwezen naar Jakarta. Het eerste project
(kosten € 10.000, --) is afgesloten). De zusters zijn voor de
periode 2019 t/m 2021 gestart met een nieuw project.
Hiervoor was tot voor kort nog niet voldoende geld
beschikbaar. Maar door inspanningen van stichting
Harapan, de vastenactie van geloofsgemeenschap Antonius
in Beweging, de Johanna Donk de Grote stichting, het
zangkoor van de trouwlaan uit Tilburg, de Lionsclub BestOirschot en een anonieme sponsor is het volledige project
bedrag (€ 10.000, --) nu bij elkaar.
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24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

Agenda

30/31 oktober

DECEMBER
25 december/
1 januari
28
31

11.00 - 17.00 uur Kunst Om Molen
expositie bij Guus en Riek Wouters aan
de Kerkheide 4.
Pubquiz bij D’n Babbel
Oliebollenkraam Jong Nederland

Dorpszeskamp,
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

AFVALKALENDER
10 dec.

PMD- GFT- Restafval

24 dec.

PMD- GFT-afval

2020
19 januari
7 & 8 Februari
15 februari
7 maart
13 maart
14 maart
20 maart
21-27-28 maart
30 maart
t/m 4 april
14 mei
21 t/m 24 mei
27 juni
30 juni t/m
3 juli
13 t/m 18 juli

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Goede Doelen Week Eersel

Nog geen nieuwe afvalkalender beschikbaar

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
29 jan.
26 febr.
24 juni
29 juli
okt.25 nov. 30 dec.

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28

JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
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OUD PAPIER HIER…
11 januari ophalen
8 februari brengen
14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
20
24
28
18

dec.
april
aug.
dec.

31 jan.
29 mei
25 sept.

28 febr.
26 juni
30 okt.

27 mrt.
31 juli
27 nov.

U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com
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