49e jaargang nr. 15, week 29 18 juli
Met in deze uitgave onder meer:
 Inleveren copy laatste Blaaike voor de vakantie
 ’t Blaaike wenst iedereen een fijne vakantie
De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt
in week 31 (1 augustus)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 23 juli voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 24 juli voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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Het is dus nog even afwachten en hopen dat de ingezette
versoepeling kan voortduren.

MISINTENTIES 18 en 19 JULI
Zaterdag 19.00 uur

De families die misintenties hebben opgegeven voor de
weekenden in de periode van 14 maart t/m 27 juni kunnen
een nieuwe datum naar hun keuze inleveren. Graag erbij
vermelden de oude datum en de nieuwe datum.
Je mag het ook telefonisch doorgeven of per mail aan Sjef
Hems tel. 040-2051720 email jphhems@gmail.com of aan
Tonnie v. Gestel tel. 040-2051777 email
tonnievangestel@hetnet.nl.

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J. v. Olmen
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Maria en Frans Spanjers - Rooijakkers
Kees v.d. Sande (jgt) en overleden familie
Jan Reniers

MISINTENTIES 25 EN 26 JULI

In onze parochiegemeenschap is op 68-jarige leeftijd
overleden Jan Reniers, echtgenoot van Riny Reniers Leermakers. Jan woonde op Den Bijert op nr. 1

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken G. Jansen

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00

Bert v.d. Ven en Riek v.d. Ven - Hulsen
Jozef Couwenberg (verjaardag)
Tiny Hems - Rijnen (mnd)
Wilhelmina v. Gerwen - v.d. Velden (jgt)
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen familie v.
Hest)
Hannes en Anna v. Asten en overleden kinderen
Gerrit Swaanen en overleden familie
Jan Reniers

MEDEDELINGEN
Vorige week, 4 juli, zijn we weer gestart met de vieringen in
de kerk. Ondanks de regels en aanpassingen is het allemaal
soepel verlopen.
We willen dan ook alle kerkgangers bedanken voor hun
medewerking. Hoelang dat deze regels blijven gelden,
kunnen we nu nog niet zeggen.
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WIE HEEFT ER EEN AVONDJE
IN DE WEEK TIJD
Kempkeshof is op zoek naar vrijwilligers.
Wij zoeken een gastvrouwen/gastheren voor de
dinsdagavond en/of vrijdagavond van 19.00 tot 22.30 uur.
Voor de dinsdag om de 14 dagen voor de vrijdag in overleg.
Heb je tijd bel dan naar 040 2052280 of mail
naar neggers999@gmail.com
St. Kempkeshof
Ineke Neggers
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VERMIST

BEDANKT

Deze kater is ontsnapt vanuit
de Margrietlaan in Wintelre.
Het is een Ragdoll genaamd
Dakota. Hij is vermist sinds 26
juni. Heeft felblauwe ogen en
een zwarte vlek op zijn neus.
Dakota is gechipt en staat
intussen op vele plekken
geregistreerd als vermist!
Heeft u haar gezien? U kunt me bellen: 0683795166

Beste allemaal, ’t Was geweldig!!!
Op mijn laatste werkdag bij LECOBA ben ik op allerlei
manieren verrast.
De vele bloemen, kaarten, apps, cadeaus, bezoekjes en niet
te vergeten de onverwachte serenade van ons familieorkest
hebben deze dag voor mij onvergetelijk gemaakt.
Daarvoor wil ik iedereen bedanken.
Het was voor mij een hartverwarmende dag.
Corry Basten.

BIERPROEVERIJ MET LIVE MUZIEK BIJ
HOEVE DE NACHTEGAAL

HET FIETS SEIZOEN IS GEOPEND!
We hebben een tweede riksja aan kunnen schaffen door een
donatie van het Oranjefonds en de gemeente.
We hebben huiven en dekens aangeschaft zodat we ook
met wat frisser weer kunnen fietsen.
Mensen die zelf de trappers niet
meer rond kunnen laten gaan en
toch willen genieten van een
fietstocht langs plekken met
herinneringen of gewoon de wind
in de haren willen voelen, kunnen
een rit boeken via onze website.
Ook inwoners die graag zelf
fietsen en een dagdeel
willen besteden aan onze stichting kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen.

Om je op te geven stuur een mail met het aantal deelnemers naar info@hoevedenachtegaal.nl, wij houden ons
natuurlijk aan de corona regels.
Geef je snel op want VOL=VOL.
Natuurlijk ben je zonder mee te doen aan de bierproeverij
ook welkom op het terras.
Bij slecht weer moeten wij er helaas voor kiezen om het
niet door te laten gaan.

HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT
Voor ouder echtpaar in Wintelre. We zoeken een hulp voor
3 uur per 2 weken.
Meer informatie of interesse? Bel: 06-12926341

www.heegaodemee.nl of heegaodemee@gmail.com

’t Blaaike nr. 15 18 juli 2020

Zondag 26 juli

Van 13.30 tot +/- 17.00
Kosten € 25,- p.p. inclusief hapjes
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GOEDE DOELEN WEEK EERSEL BEGIN
SEPTEMBER
Zoals zo vele organisaties
heeft ook de Stichting Goede
Doelen Week Eersel haar
geplande activiteiten
vanwege het corona-virus in
maart moeten annuleren.
Het bestuur van de stichting
heeft echter besloten om de
collecte die eerder was
gepland voor begin april jl. alsnog door te laten gaan, en
wel in de week van maandag 31 augustus t/m zaterdag 5
september.
In de week daarvóór zullen de enveloppen met de goede
doelenlijst bij de inwoners van de gemeente Eersel in de
bus worden gedaan.
De situatie is zodanig in positieve zin veranderd dat wij het
houden van een collecte vlak na de zomervakantie
verantwoord vinden.
Veiligheid donateur en collectant
Natuurlijk staat de veiligheid van de collectanten en de
donateurs voor ons nog steeds voorop!
Maar het is alvast goed te weten dat uit onderzoek blijkt dat
het virus in de buitenlucht geen kans krijgt zich te
verspreiden, tenzij door super spread events.
Collectant en donateur zullen nauwelijks contact hebben,
alleen bij het eventueel ophalen van de enveloppen, en dan
houdt men zich aan de 1.5 meter afstand.
De collectanten zullen te zijner tijd nog wat verdere
richtlijnen krijgen zodat zij zich geen zorgen hoeven te
maken over hun gezondheid.
Als collectant en donateur zich aan de bekende richtlijnen
houden, vertrouwen we op een goed verloop van onze
collecte.
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Gemiste inkomsten goede doelen
De verschillende goede doelen in Nederland hebben door de
corona-crisis van de afgelopen vier maanden veel
inkomsten gemist, die in dit lopende jaar niet altijd meer
gecompenseerd kunnen worden.
Uw bijdrage aan de collecte van begin september zal in
deze bijzondere tijd extra op prijs gesteld worden. U
ondersteunt zo de landelijke goede doelen die zich
gebundeld hebben in de gezamenlijke collecte in onze
gemeente voor hun werk ten dienste van de gezondheid
van velen in Nederland.
In de tweede helft van augustus zullen we de inwoners van
de verschillende dorpen in Eersel nog een keer via de
plaatselijke media herinneren aan onze collecte.
Ondertussen wensen wij iedereen een goede en gezonde
zomervakantie toe!

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 788,20
mogen uitreiken aan C.V. de Huifnarren!
Ondertussen is de nieuwe statiegeld actie van start gegaan
voor Stichting Harapan.
Zoals u waarschijnlijk wel bekend, zetten vele inwoners van
Wintelre en omstreken zich in voor deze stichting, welke
ontwikkelingswerk doet in Indonesië.
We gaan weer voor een overvolle box met statiegeldbonnetjes, doet u ook mee?
Wilt u uw vereniging aanmelden? Dat kan, kijk op de Coop
website voor informatie, of loop even bij ons binnen.
Zo maken we samen in Wintelre het verschil!
FRIETVET, BATTERIJEN EN LAMPEN INLEVEREN BIJ
COOP
Achter in de winkel vindt u het inleverstation, naast de
flessenautomaat.
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ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF

NIEUWSBRIEF#138

Zondagochtend 10.30 uur:
Maandagmiddag:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagavond 19.00 uur:
Woensdagavond 19.00 uur:
Vrijdagmiddag:
Vrijdagavond 19.00 uur

Bibliotheeknieuws: Kroniek van de Kempen

Koffiedrinken/biljarten
Jeu de boules
Jeu de boules
Bibliotheek
Koffiedrinken/biljarten
Koffiedrinken/biljarten
Jeu de boules
Koffiedrinken/biljarten

We houden ons wel aan de RIVM-richtlijnen.
Dus handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden.
Tijdens Jeu de boules, bij mooi weer, buiten koffiedrinken.

In het vorige Blaaike hebben we Nicci French in het
zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan een unieke serie
over de Brabantse Kempen. In 1980 zijn de
initiatiefnemers, waaronder Frans Hoppenbrouwers, Wim
van Gompel. e.a., begonnen met het schrijven van
rubrieken in de Kempenweekbladen. De gedachte om deze
rubrieken te bundelen was al snel geboren, hetgeen
uiteindelijk resulteerde in de nu bekende serie Kroniek van
de Kempen.

PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!

De schrijvers zijn bekende persoonlijkheden in de Kempen
en hebben hier hun sporen verdiend. Een voorbeeld is
Frans Hoppenbrouwers die prachtige gedichtjes schreef.
Bijvoorbeeld het gedichtje uit Kroniek van de Kempen
1981:

Lipton/Unox kinderfiets

Kwiep

St. Kempkeshof

Maggi houten tuinbank
Mentos mobiel foto printer
Lipton/ Unox picknicktafel
Bavaria koeltafel

Mevr. S. van Hoof
Mevr. A. van Ham
Dhr. J. van Kroonenburg
Mevr. N. van der Sangen
Mevr. A. van Ham
Dhr. C. van der Heijden

LEDEN VAN DE VVW
De kindermiddag van 18 augustus en de fietstocht van
3 september gaan gewoon door. Voor deze beide
activiteiten willen we jullie vragen om je opnieuw aan te
melden. Dit kan bij een van de bestuursleden.
Voor de kindermiddag tot 10 augustus en voor de fietstocht
tot 24 augustus.
Het bestuur.
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‘nne Kwiep hî wènnig ruggegraot
hij telt mèr hallef mee;
hij bedoel ’t lang nie altij kaod
mèr ie zet zô’nne slappen thee.
De hele reeks van de kroniek bestaat uit 20 boeken. Onze
bieb heeft daar 15 delen van in haar bezit. Voorwaar een
prachtig aantal.
Voor iedereen die houdt van verhalen over de Kempen is de
serie een absolute aanrader.
Dus schroom niet en bezoek de bieb in Kempkeshof.
Contactpersoon voor de bibliotheek is Anny van Asten.
T. 2051454.
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Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Donderdag 27 augustus is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie
klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

DRINGEND HULP NODIG, NOODKREET
VANUIT FLORES
Het coronavirus grijpt over de hele wereld om zich heen.
Zo ook op Flores. Dat kunnen wij niet oplossen, we kunnen
wel helpen daar waar onze hulp gevraagd wordt.
Onderstaande noodkreet komt vanuit Yayasan Nativitas op
Flores Indonesië. De steun aan deze organisatie met 6
tehuizen is een van de Harapan speerpunten. Als u wilt
helpen dan kan dat met een bijdrage - hoe klein ook - op
rek.nr. NL 29 RABO 0177 0622 66 ten name van Stichting
Harapan onder vermelding van "corona".
We moeten ons hier op Flores nog steeds aan de 1,5 m
houden. De overheid ziet erop toe dat iedereen zich aan de
gezondheidsprotocollen houdt. Tot nu toe mogen
schoolkinderen niet naar school. In onze tehuizen gaat het
nog redelijk goed, alle activiteiten kunnen nog doorgaan.
Op dit moment zijn alle 34 provincies besmet met het
coronavirus. De laatste provincie die besmet werd was East
Nusa Tenggara met het hoogste aantal corona patiënten op
Flores in het district Sikka, juist daar waar wij wonen!
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De prijzen zijn schrikbarend gestegen en we hebben
dringend behoefte aan geld voor medicijnen,
ontsmettingsmiddelen, beschermingsmiddelen, maar vooral
voor eten. (er zijn maar liefst 167 monden te vullen!).
Dat is nu geheel de verantwoordelijkheid van onze
organisatie. We hopen dat de situatie zo snel mogelijk weer
“normaal” is. Men zegt dat dat pas eind september zal zijn.
We hopen en bidden dat jullie in Nederland iets voor ons
kunnen doen om in ieder geval de komende 3 maanden te
overleven.

’t BLAAIKE WENST IEDEREEN
EEN FIJNE VAKANTIE
WINTELRE KERMIS 2020 BIJ DE ROSDOEK
Ondanks alle onzekerheden met betrekking tot het Coronavirus, zijn wij toch voorzichtig vooruit aan het kijken naar
Wintelre Kermis 2020.
Om de RIVM-maatregelen in acht te kunnen nemen, zal het
zaterdagavondprogramma geschrapt worden en
doorgeschoven naar volgend jaar. Er wordt gekeken naar
een alternatief programma voor deze avond.
Voor de zondag en maandag zijn er ideeën om een
soortgelijk programma aan te bieden als vorig jaar, met op
zondag een grootfamilie terras en (live) muziek en op
maandag het Kermis ontbijt en in de middag de Stratenloop
voor de kinderen, met een uitloop naar een gezellige avond.
We hopen dat we in het volgende Blaaike meer duidelijkheid
kunnen verschaffen.
Bestuur de Rosdoek

’t Blaaike nr. 15 18 juli 2020

11

Sangria & Tapas avond
Vrijdag 31 juli | 18.00 uur tot
22.00 uur
Onbeperkt tapas €32,50 p.p.
Sangria:
Glas: €6,50
Kan : €24,00

24 juli
Voorgerecht;

------------------------------------------------------------------

Speciaalbier & BBQ hapjes
avond
Vrijdag 14 augustus | vanaf
19:30 uur
Kleine hapjes van OFYR BBQ voor
€12, 50 p.p. (exclusief drankjes)
&
Proef van onze speciaal bierkaart
Reserveer voor onze evenementen
via info@hotel46.nl
of +31 (0)40 249 39 61
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Tapas plank
( wandeling door de kaart )
Hoofdgerecht ;
Trio van veel vlees voor een goede bodem
Pepersaus & Champignonroomsaus
( Geserveerd met verse frietje , salade en mayonaise )
Dessert ;
Panna cotta met rood fruit en ijs
Of
Koffie met bonbon
€ 25,‐‐ p.p.
Reserveren gewenst
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HEBBEN JULLIE DIT GEZIEN?
Zo opent in de vroege avond het programma M op tv.
waarna men iets actueels laat zien.
Niet iedereen kijkt met dezelfde ogen, daarom is het soms
goed om samen te kijken.
Bijvoorbeeld; hebben jullie dit gezien?
Dat grote Christusbeeld bij de kerk. Met die handen naar
voren gericht zou men daarin een soort welkom of een
omarming kunnen zien. Maar je kunt het ook zien als wil Hij
ons beschermen, het kwade tegenhouden. Nee hij staat er
niet als de keeper van Dees met doorgezakte knieën en
gekromde rug, klaar om de moeilijkste aanval tegen te
houden.
Maar statig en rechtop staat Hij, met een bezwerend gebaar
van: Tot hier en niet verder.
Dat wil niet zeggen dat ons in dit dorp niks ernstigs kan
overkomen. Maar Corona heeft tot nu toe hier toch geen
brede, dodelijke sporen achtergelaten.
En ook de beste keeper kan niet alles tegenhouden.
Maar er zijn in ons dorp nog veel plaatsen en dingen die het
waard zijn om even bij stil te staan. Hoewel ik niet mijn
hele leven hier gewoond heb meen ik toch veel over dit
dorp en vooral zijn omgeving te weten. Daarom zou ik jullie
graag mee willen nemen op mijn dwaaltochten door de
omgeving. Vooral in deze tijden waar Cor en Ona nog
stiekem op de loer liggen lijkt me dat een mooie
afwisseling. Dus laat mij even uw gids zijn en dingen ook
eens anders gaan bekijken.
Maar graag een beetje op de achtergrond, als een
onbekende stem die van iedereen zou kunnen zijn.
Noem me maar M, of nog beter Mien. In dit geval dus een
pseudo Mien.
Als de redactie van dit blauwe boekje het goed vindt kun je
binnenkort meer van me horen.
Mien du Poes.
’t Blaaike nr. 15 18 juli 2020

14

KENTEKENS OVERSCHRIJVEN BIJ
DE COOP!
We krijgen veel vragen en telefoontjes over kentekens
overschrijven en schorsen.
Het is mogelijk om bij onze servicebalie uw kenteken te
schorsen of over te schrijven naar een nieuwe eigenaar.
Dit kan op alle dagen dat wij geopend zijn, ook in de avond
en op de zondagen.
Speedboot, brommer, of een dikke Ferrari, alles is welkom!
Benodigd zijn de tenaamstellingscode, uw kentekenkaart
ofwel kentekenbewijs 1,2 en 3, en legitimatie van de
nieuwe eigenaar.

STATIEGELDACTIE COOP WOW!
Een nieuw kwartaal, dus een nieuw statiegeld-doel bij Coop
Tholen.
Wij zijn heel blij dat dit keer de beurt aan ons is, WOW!
WOW staat voor Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre,
voorheen bij iedereen wel bekend als het Missiecomité. En
niet alleen de naam is aangepast, de werkzaamheden zijn
overgedragen aan Nancy van der Sangen, José van Dinthervan Ham en Ellen van Aaken.
Het geld van de statiegeldactie gaat in samenwerking met
Stichting Harapan, een in ons dorp bekende stichting met
Wenterselse roots, specifiek naar 4 studenten in weeshuis
Pius IX op Sumatra (Indonesië), te weten Agata, Mariette,
Anju en Rici. Zij zijn voor hun studie aan hogeschool en
universiteit aangewezen op sponsoren, omdat ze geen
ouders hebben of hun ouder(s) hen niet kunnen
onderhouden. Het totale bedrag dat (na allerlei acties en
geldelijke bijdragen) nu nog nodig is voor hun opleiding is
€ 1.300, --.
Meer informatie over deze vier jongeren vind je bij de
flessen-inname in de Coop.
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Wij van WOW willen graag ons steentje bijdragen aan de
toekomst van deze 4 intelligente jongeren. Over een paar
jaar een mooi diploma op zak betekent voor hen kansen op
een goede baan en een mooie toekomst en dus uit de
armoede vandaan waarin ze nu zitten.
Kleinschalig maar heel betekenisvol en persoonlijk, dat zijn
waardes waar wij van WOW en Harapan voor staan!
Groetjes,
WOW,
Nancy, José en Ellen

AGENDA
28 Augustus
25 September

Frikandellentoernooi TV de Meppers
Kwisavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER
21 juli
4 aug

PMD- GFT-Restafval
PMD-GFT-afval

OUD PAPIER HIER…
8 augustus brengen

12 september ophalen

INLEVEREN COPY LAATSTE BLAAIKE VOOR VAKANTIE
Copy inleveren voor het laatste Blaaike voor de
vakantie vrijdag 24 juli voor 19.00u.
Copy voor het eerste Blaaike na de vakantie voor
vrijdag 21 augustus voor 19.00u.
In week 33 verschijnt er geen Blaaike!
’t Blaaike nr. 15 18 juli 2020

16

