49e jaargang nr. 22, week 45 (7 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Duo- fietsen
 Hallo allemaal
 Beweegclub voor chronisch zieken
De volgende uitgave (nr. 23) verschijnt
in week 47 (21 nov.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 13 nov. voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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NIEUWS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP
WINTELRE
Op het moment van het samenstellen van de copy voor het
Blaaike, was nog niet bekend of de huidige maatregelen
voor het bestrijden van het corona-virus na 3 november
gehandhaafd blijven, dan wel versoepeld of nog strenger
worden.
Daarom vermelden wij voor de volgende twee weekenden
gewoon de misintenties.

MISINTENTIES VAN 14 EN 15 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor C. v. Lamoen
Henk v.d. Bosch (mnd)
Adriana v.d. Sande - v. Loon (jgt) en overleden familie
Sien v. Ham - v. Mol
Jan en Tina v. Oeffelen en Domien v. Oeffelen

MEDEDELINGEN:

Mochten door nieuwe ontwikkelingen de vieringen niet
doorgaan, dan zullen wij dat bekend maken via een melding
op de kerkdeur en op het publicatiebord bij de ingang van
het kerkhof.

De misintenties die zijn opgegeven voor de weekenden dat
er geen vieringen zijn, kunt u later weer opnieuw doorgeven
als de kerken weer gewoon open zijn.

Kijk voor meer informatie in de Hint en op de website
parochieeersel.nl.

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

MISINTENTIES VAN 7 EN 8 NOVEMBER

TE KOOP

Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J. v. Olmen

Geïsoleerde container 20ft met loopdeur.
Afmetingen: 6.06 x 2.44 x 2.59

Louis v. Loon (sterfdag)
Jan Tholen (mnd)
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Betsie en Harrie Oosterbosch (jgt Harrie)
Jan Reniers (mnd)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Gilde Onze Lieve Vrouw en de H. Willibrordus (vanwege
Willibrordusdag)
Jeanette de Vooght - Heijmans (namens K.B.O. Wintelre)
Sien v. Ham - v. Mol

Inlichtingen: 06 13 80 09 37
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TE HUUR
In Kempkeshof is een benedenwoning te huur.
Meer info: Woningstichting De Zaligheden.
St. Kempkeshof
COOP (Ron en Dorry) van harte gefeliciteerd met
jullie 25-jarig jubileum.
St. Kempkeshof
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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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HALLO ALLEMAAL
Volgende week komt Sinterklaas in Nederland! Helaas kan
de intocht in Wintelre niet doorgaan, maar dat wil niet
zeggen dat Sinterklaas en zijn Pieten er straks niet zijn…
Die kunnen zomaar eens hier in de straten stiekem luisteren
en nieuwsgierig zijn naar alle lieve kinderen in Wintelre!
Om de Sint en zijn Pieten toch een warm welkom te geven
en te laten weten dat wij heel blij zijn dat ze ondanks alles
toch in Nederland zijn, zit in het midden van dit Blaaike een
kleurplaat. Kleur deze op je mooist in en plak voor jullie
raam. Zeker weten dat de Sint dat ziet!
Een tip voor mama en papa: Kopieer de kleurplaat eerst
een (paar) keer! En anders komen er ook kleurplaten te
liggen bij de bakker of kan er via school nog aan kleurplaten gekomen worden.
Veel Sinter-kleurplezier!!
Groetjes van
Het Sint Nicolaas Comité

STICHTING HARAPAN/ WERKGROEP
ONTWIKKELINGSWERK WINTELRE
(W.O.W.)
SPECULAASACTIE:
zorg voor (gehandicapte) kinderen op Flores
Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, heeft
de ontwikkelingswerkster Jeanne Colson (mama België) 5
tehuizen voor kansloze kinderen en een internaat voor
studerende meisjes uit arme gezinnen opgezet.
Er verblijven ook een aantal gehandicapte kinderen, met
name in Maria Stella Maris in Nangahure.
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Financiële giften uit de omgeving blijven uit en ook wordt er
nagenoeg geen fruit en ander voedsel gebracht.
Reden voor Harapan om ook dit jaar weer in samenwerking
met de W.O.W, Ellen van Aaken, Jose van Dinter en Nancy
van de Sangen, in actie te komen met de
SPECULAASACTIE. De opbrengst gaat volledig naar de zorg
voor de (gehandicapte) kinderen in de tehuizen.
Steun deze actie door een of meer pakken speculaasbrok te
kopen. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.
In Wintelre kunt u de speculaas kopen/bestellen bij: Ellen
van Aaken, Akkerweg 28, tel. 2053114/ 06 – 20843172.
(bestellingen worden in Wintelre bezorgd)
Voor bedrijven, organisaties en instellingen: in een
feestelijke verpakking (€ 0,25 extra) is het een leuk
presentje met Sinterklaas of Kerstmis voor het personeel of
vrijwilligers!!
U kunt ook een gift storten op NL29 Rabo 0177 06 22 66
met vermelding: kinderen Flores. Stichting Harapan is een
ANBI, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.
Informatie over de actie vindt u op https://harapan.dse.nl/
www.facebook/StichtingHarapan

NIEUWSBRIEF#144
Houtwal weer terug in Wintelre
Helaas moeten we de informatieavond, die gepland stond
op woensdag 25 november, vooruitschuiven. Zowel de
werkgroep Natuur en Recreatie als de gemeente vonden het
niet verantwoord om de bijeenkomst dan door te laten
gaan, gezien de huidige ontwikkelingen rondom Corona.
Ook een online-bijeenkomst lijkt ons geen goed idee. We
vinden het namelijk belangrijk om alle inwoners van
Wintelre te kunnen betrekken bij het landschapsherstel, het
mogen genieten van een mooi en waardevol landschap.
Zo snel mogelijk gaan we opnieuw bekijken of er
mogelijkheden zijn voor grote samenkomsten.
Heeft u toch al vragen over het landschap rond Wintelre,
neem dan contact op met een van de leden van de
Werkgroep Natuur en Recreatie (zie hiervoor wintelre.info)
of met Koen Jellema, beleidsmedewerker bos, natuur en
groen van de gemeente Eersel.
Werkgroep Natuur en Recreatie

Postcodeloterij Buurtfonds: een geldbedrag voor
verenigingen en buurtschappen

TE KOOP

Graag willen we alle buurtschappen en verenigingen wijzen
op de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan
te vragen bij de Postcodeloterij. Deze tegemoetkoming kun
je aanvragen voor een project van jullie buurt (of
buurtvereniging) of vereniging.

Gebreide herensokken schoenmaat 43 / 45
T. v. Gestel Tel: 040-2051777

VRAAGJE ?
Heeft of weet jij iemand uit de Regio waar ze een Puppy
hondje uit het nest hebben om over te nemen (kopen).

De Postcodeloterij stelt geld beschikbaar voor ideeën voor
projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt en
die de omgeving duurzamer en socialer maken. Het gaat
om eenmalige projecten, niet om structurele uitgaven.

We horen het graag. Tel: 06 55237886

Meer info is te vinden op: www.postcodeloterijbuurtfonds.nl
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Vul het formulier in voor jouw luchtzuiverende
planten!

Al veel inwoners van Wintelre hebben het formulier ingevuld
voor de ontvangst van een aantal gratis luchtzuiverende
planten. Op dit moment hebben we nog niet genoeg
aanmeldingen ontvangen om het project door te kunnen
laten gaan. We komen nog zo’n 100 aanmeldingen tekort.
We horen wel van veel mensen dat ze nog mee willen doen,
dus dat biedt hoop! Zorg dat je het formulier vóór 9
november inlevert bij o.a. De Rosdoek. Ben je het formulier
kwijt? Dan kun je deze vinden op www.wintelre.info of pak
er eentje mee bij de Rosdoek.
Gelukkig zijn er dus al honderden gezinnen die wél mee
doen! Het zou dan ook ontzettend jammer zijn als het hele
project niet doorgaat, omdat we te weinig aanmeldingen
hebben. U kunt er ook voor kiezen om de planten aan uw buren of
buurtgenoten te schenken. Mocht je slecht ter been zijn en
toch mee willen doen, dan is er altijd hulp om jouw planten
in de tuin te zetten.
Op wintelre.info vindt u de uitgebreide beschrijving van de
planten, het inschrijfformulier en de inleveradressen.
Mocht u uw keuze nog niet gemaakt hebben:

Uiterste inleverdatum: 9 november
Samen gaat ’t ons lukken, doe mee!

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Woensdag 18 november is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie
klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact Dorpsraad Wintelre,

Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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DUO-FIETSEN
Ons bestuurslid Annemiek van Hersel en voorzitter Jan
Henst hebben begin oktober de nieuwe duo-fiets in
ontvangst genomen. Hiermee is ons fietspark weer
helemaal up-to-date. De vervanging van de oude fiets door
deze nieuw is mogelijk geweest door een flinke financiële
bijdrage van RCOAK. (Roomsch Catholijk Oude Armen
Kantoor, stichting die de kwaliteit van leven van ouderen al
400 jaar bevordert).
Ook van de Stichting Jacobushoeve uit Vessem mochten we
een gift ontvangen.
In het verleden ontvingen wij ook steun van het
Oranjefonds, Stichting goede doelen NH1816, de gemeente
Eersel en het Kansfonds. Ook danken we de mensen die
regelmatig een kleine of grotere donatie doen.
Natuurlijk zijn wij en onze gasten blij dat er in de
fietsroutes diverse horecagelegenheden zijn die ons van een
gratis kopje koffie voorzien tijdens een rustmoment. Dit dan
ondanks dat voor de horeca de corona perikelen extra
moeilijk zijn.
Het duo-fietsen is een activiteit waarbij een vrijwilliger een
morgen of een middag een fietstocht maakt met een gast
die niet meer kan of niet meer durft te fietsen.
Op deze manier zien de gasten hun eigen omgeving, maar
dan verder weg van hun eigen huis. De omgeving die zich
snel ontwikkelt, nieuwe wegen, nieuwe natuur, nieuwe
woonwijken.
Voor de bewoners van Groenendaal en de Bolle Akkers in
Vessem zijn de duo-fietsen ook beschikbaar
Zo tegen het eind van het fietsseizoen, dat loopt van 1 april
tot 31 oktober, geeft dit ons ook de gelegenheid om onze
vrijwilligers te bedanken die altijd maar weer klaar staan
om met de gasten te gaan fietsen.
Het afgelopen Corona tijdperk heeft veel aanpassingen van
ons gevraagd. Hopelijk kunnen we volgend jaar onze gasten
weer op gepaste wijze begroeten.
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En mocht je het leuk vinden om ook als vrijwilliger mee te
gaan fietsen of wil jezelf graag als nieuwe gast meefietsen
laat ons dat dan weten.
Op vrijdag 6 november tussen 10.00 en 16.00 uur
presenteren wij onze duo-fietsen bij de COOP aan de
Willibrordusstraat in Wintelre. Dit in verband met de
jubileum-actie van de COOP in Wintelre
Hier kun je de fietsen die corona-proef zijn gemaakt zien en
uitleg krijgen hoe het werkt.
Het aanmelden als vrijwilliger of als gast kan bij:
Jan Henst: 0497-592147 (Vessem)
Annemiek van Hersel: 06-58793654 (Wintelre)
Stichting Duo-fietsen Vessem e.o.
Afdeling Wintelre

RIJBEWIJS KEURING IN EERSEL
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs
is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een
zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of
wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van
het CBR.Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen op 27 november bij
Ontmoetingscentrum 'De Eikenburg' medisch laten keuren
voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 42,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief €
62,00.
Afspraak maken:
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens
kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau
088 23 23 300.
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UW BIJDRAGE AAN ‘T BLAAIKE
Jaarlijks in de maand oktober incasseert ’t Blaaike via de
Rabobank de jaarlijkse huis-aan- huis bijdrage voor de
Wintelrese gezinnen. Ook de Wintelrese verenigingen en
instanties hebben inmiddels een verzoek ontvangen om
hun jaarlijkse bijdrage over te maken naar Rabobank
rekeningnummer NL76 RABO 0158102770.
Zonder uw financiële steun zou het niet mogelijk zijn om
iedere 14 dagen ’t Blaaike uit te brengen in geheel Wintelre.
Wij vragen vriendelijk aan iedereen om uw bankrekening na
te kijken of uw bijdragen daadwerkelijk is afgeschreven.
Hieronder zie je een voorbeeld zoals we dat eigenlijk niet
graag zien. Het eerder afschreven bedrag van uw rekening
wordt weer terug geboekt op uw rekening.
Aan de gezinnen die ons niet gemachtigd hebben vragen wij
vriendelijk om het streefbedrag van € 6,-- over te maken op
rekeningnummer NL76 RABO 0158102770. Of in een
gesloten enveloppe te stoppen en af te geven op Het
Aangelag 26.
‘t Blaaike
- 6,00
Tegenrekening (IBAN): NL76 RABO 0158102770
Reden: De incasso is door jou (of een andere
rekeninghouder) teruggeboekt.
Omschrijving: Lidnr: 999 Omschrijving: Huis aan
huisbijdrage 2020
Via: Storno Euro-incasso
Rentedatum: 22 oktober 2020
Verwerkingsdatum 27 oktober 2020
Met dank voor uw financiële bijdrage
Stichting Dorpsblad ’t Blaaike.
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BEWEEGCLUB VOOR CHRONISCH ZIEKEN
EERSEL BLIJKT SUCCES
De nieuwe Beweegclub voor chronisch zieken, een idee van
MERAS Fysiotherapie, is succesvol gestart half september.
De trainingen van de Beweegclub zijn bedoeld voor mensen
waarvoor beweging en vooral lopen erg belangrijk is, maar
helaas niet meer vanzelfsprekend is, omdat zij in hun
mogelijkheden door hun chronische ziekte beperkt worden.
Denk aan mensen met etalagebenen, longaandoeningen of
hartfalen. In de groep is nog ruimte voor meer mensen die
chronische fysieke problemen hebben en die graag willen
bewegen. Aanmelden info@avanti-turnivo.nl of kijk voor
meer informatie op www.avanti-turnivo.nl

BEDANKT
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de bezoekjes,
de telefoontjes, appjes en de vele vele kaarten met
bemoedigende woorden bij het overlijden van ons moeder,
oma en superoma

Sien van Ham-van Mol
Dit deed ons goed en was een grote steun voor ons vooral
in deze coronatijd nu we maar met 30 personen in de kerk
afscheid konden nemen. Graag hadden we het met
meerdere gedeeld.
Nogmaals bedankt.
Familie van Ham, Groenstraat 15,

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!
Beste allemaal,
Helaas zitten we weer in een periode waarin we zoveel
mogelijk thuis moeten blijven. Vandaar misschien, dat de
opkomst zo klein was bij de 2e hands kleding verkoop. In
het voorjaar 2021 ga ik een nieuwe poging doen, dus er
mag nog steeds kleding gebracht worden.
Verder heb ik intussen bergen mondkapjes gemaakt en
aardig wat kleding mogen aanpassen/repareren. Dit vind ik
fijn om te doen en ik merk dat het wordt gewaardeerd.
In het kader van duurzaamheid zou ik graag met anderen in
contact komen, om hierover ideeën uit te wisselen. Samen
is het gemakkelijker en vooral leuker om te kijken wat
haalbaar is. Heb je hier wel oren naar stuur me dan een
mailtje; winandavandesande@hotmail.com.
Vriendelijke groet van
Winanda van de Sande, Slikdijk 3, 06-57286351.
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EN TOEN GINGEN WE TERUG IN DE TIJD
Het is zaterdag, het laatste weekend van oktober dus de
klok moet een uur teruggezet.
Wij willen morgen niet om acht uur aan het ontbijt zitten en
er dan achter komen dat het pas zeven uur is. Dus ben ik al
vroeg in de avond in de weer om alle uurwerken bij te
stellen.
En dat is niet alleen die antieke klok die voor bezoekers
altijd zo luidruchtig de tijd vertikt.
Dat is ook een keukenklok, de tijdsaanduiding op de
bakoven, de radio die op het dressoir staat, de radiowekker
boven en niet te vergeten het horloge aan mijn linkerpols.
Daarna kijken we naar het achtuurjournaal op tv en een
uitzending van Andere tijden, een mooi en herkenbaar
tijdsbeeld over zorg en verpleging in de vorige eeuw.
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Maar dan realiseerden we ons dat we geen twee, maar nog
drie uur te gaan hebben voor onze gewoonlijke bedtijd van
elf uur. Een uur extra te gaan dus, een vol uur, wat kan er
allemaal wel niet gebeuren in het tijdsbestek van een uur.
Dus mijn man opent een fles witte wijn en we proosten op
de zaterdag, op het weekend en op de toekomst. Daar
zitten we dan, nippend aan de wijn en pratend over die
nare Corona. We praten over onszelf, over wat we deden,
doen en in de toekomst nog willen. We praten over de
uitstapjes die we maakten, de korte stedentrips, de langere
vakanties.
Intussen luisteren we naar nostalgische muziek. Muziek
geeft kleur aan het leven, het laat vuur ontvlammen en
tranen stromen, las ik vandaag in de krant.
Slim Withman komt voorbij met dat onvergetelijke lied ‘O
Mary Lou’. En ik zit weer als een tiener in een Eindhovense
bioscoop en zie hoe Slim, als een cowboy wijdbeens op zijn
paard zittend, dat lied bij het graf van Mary Lou zingt.
Ik begreep toen weinig van de tekst maar de rillingen liepen
over mijn rug.
We vullen de glazen opnieuw en proosten op onszelf. We
praten over onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook over
familie en vrienden die weg zijn gevallen. We pakken De
Hint erbij met een lijst van Wintelrese mensen die
afgelopen jaar gestorven zijn. We gaan met de vingers
langs namen, staan stil bij wie ze waren, wat ze deden en
wat ze betekenden.
We zingen luidkeels mee met Simon and Garfunkel ‘Like a
bridge over troubled water’.
En als André Rieu voorbijkomt met de ‘Second Wals’,
schaatsen we met de handen op de rug door de kamer.
Ik volg mijn man, rechts over links kruisend (pootje over)
rond de keukentafel. Ik sla mijn armen om zijn hals buikje
tegen buik schuifelen we weer terug.
We legen de glazen, proosten opnieuw, op onszelf, op het
leven.
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Om half twaalf sluiten we de deuren, poetsen tanden en
kruipen tevreden onder een warm dekbed. We koesteren
het leven en ons samenzijn, en vallen in slaap.
Zondagmorgen is het een lawaaierige bedrijvigheid in de
lucht. Honderden zwarte kauwen vliegen kauwend door
elkaar. Het lijkt wel een Oktoberfeest, nog even samen
zingen, feesten en kwetteren, voordat ieder voor zichzelf
moet proberen de winter door te komen.
Later hoor ik dat een groep jongeren ergens verscholen in
de bossen ook een Oktoberfeest wilden organiseren. Maar
illegaal en tegen alle Coronamaatregelen in.
Sorry jongelui, kunnen jullie echt niks anders verzinnen om
in deze rare tijden jullie hersens te ontspannen? Dat valt
me dan echt tegen, ik had meer fantasie van jullie
verwacht.
Denk eens verder dan aan Zuipen en Herrie maken.
Mien du Poes

Agenda
13 november
25 november

Afsluittoernooi TV de Meppers
Bijeenkomst Houtwallen

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

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

2021
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AFVALKALENDER
10 nov

PMD-GFT-Restafval

24 nov

PMD-GFT-afval

8 dec

PMD-GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december
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