50ste jaargang nr. 1, week 1 (2 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Ongelooflijk
 Lichtpuntjes
 Een nieuw begin

De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt
in week 3 (16 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 8 januari voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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BESTE PAROCHIANEN VAN WINTELRE
De Kerstdagen zijn weer voorbij. We hopen dat iedereen op
zijn of haar manier toch heeft genoten van de mooie
uitgezonden Kerstviering door Kempen T V vanuit onze
Willibrorduskerk te Eersel, of van de Kerstviering op TV.
We hopen dat we elkaar liefde en aandacht hebben kunnen
geven. Iedereen is welkom voor een bezoek aan de mooi
versierde kapel met de Kerstgroep gemaakt door de
handwerkclub.
Ook kunnen we luisteren naar de kerstmuziek.
Aan het einde van jaar willen we iedereen bedanken die in
2020 zijn inzet en medewerking heeft gegeven in en
rondom de kerk. Dat zijn heel veel mensen, daarom noem
ik niemand persoonlijk.
Namens de parochie wensen we u allen een heel goed,
gelukkig maar vooral een gezond 2021.Laten we hopen dat
we in het nieuwe jaar corona snel onder de knie krijgen,
zodat we weer bij elkaar kunnen komen voor de
weekendvieringen.
Zalig Nieuwjaar

MEDEDELINGEN:
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten €10,-.
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle
inwoners van Wintelre die daar een beroep
op willen doen. (CP=Contactpersoon):
De Antennegroep heeft een belangrijke
signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689
Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur.
Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen
met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers.
CP: Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
CP: Adrie Franken T. 2055205.
De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer
kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere
zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact
opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van
der Bruggen T. 2051521 of 0644934465
De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg.
Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven
hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000
boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en met
openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig
niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen.
CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen
zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.nl
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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ONGELOOFLIJK!!!!!

EEN NIEUW BEGIN

Wat heeft iedereen mij goed geholpen!
Ik wil iedereen bedanken, die bij mij eten heeft gebracht
voor de Voedselbank of geld heeft gegeven.
Ik heb echt héél erg veel (325) producten gekregen, die via
ons kerstproject van school (Sondervick college)
rechtstreeks naar de Voedselbank gaan.
Dus allemaal héél hartelijk bedankt.
Ik denk dat heel veel mensen hier heel blij mee zullen zijn.
Jesse

COOP EN KLANTEN BEDANKT
Wij bedanken alle klanten van de COOP die hun kassabon
aan Kempkeshof hebben geschonken.
Ook bedanken wij de COOP voor het mooie bedrag van
€ 505,66 wat wij ontvangen hebben.
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2021
St. Kempkeshof

TE KOOP
Lederen twee-zits bank
Volledig met groen leer bekleede twee-zits bank.
Bank is in topconditie, zo goed als nieuw.
Afmetingen: Hoogte 95cm, diepte 90cm, breedte 150cm.
Informatie: 06-10011074

OUD PAPIER HIER…
9 januari ophalen
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HOERA !”..,,,” ? Het trutjaar is voorbij, een nieuw en
hopelijk beter is begonnen.
En wat kregen we een hoop cadeautjes en goede wensen
deze keer. Niet alleen van familie en bekenden die het nog
leuk vinden om ouderwets kaarten te sturen. Maar deze
keer werden we ook verwend door bedrijven, verenigingen
en zelfs van onze woningcorporatie. Jazeker, wij kregen van
woningstichting de Zaligheden een tegoedbon voor vier, ja
vier, ambachtelijke worstenbroodjes. Moesten we wel even
naar Eersel rijden om ze op te halen. Alsof wij hier gene
goeie bakker hebben, schaam je Zaligheid.
Nee, dan was dat cadeau van de KBO beter; wat zoetigheid,
etenswaar en een drankje, en dat alles van de plaatselijke
supermarkt.
Maar het meest getroffen was ik door een kaart van
basisschool de Disselboom.
Een kaart met tekst en tekeningen van kinderen van groep
een en twee.
Bovenaan stond een dikke punt, ik dacht dat het een vogel
was want er stond ‘mees’ bij.
Maar dat was natuurlijk de maker van deze kaart; een
zekere Mees.
Bij de tekening van een kerstboom stond ‘kersboom’. De t
ontbrak maar dat hoor je in onze taal ook nauwelijks. Maar
een palmboom zonder m klinkt toch echt verkeerd Mees, en
een sneeuwvlok tekenen is makkelijker dan schrijven.
Nee, ik hoor niet bij die oudjes die zeggen dat vroeger de
kinderen beter leerden op school. Integendeel zelfs. Maar
het is heerlijk om te zien hoe een taal zich ontwikkelt bij
kinderen, hoe men die taal leert begrijpen in klank en op
schrift. En ik hoop echt dat kinderen van hun taal gaan
houden. Dat ze leren die taal te beschrijven en niet gaan
verkleinen, verkorten met de moderne hype van emojis of
smilys.
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Ik hoop dat Mees straks zijn taal niet alleen goed kan
schrijven, maar dat hij ze ook kan uitspreken in een golving
van zachte klanken en harde woorden.
Want taal is niet enkel hard roepen en schreeuwen, taal is
ook een declamatie van zinnen. Taal kan klinken als
muziek, laat het vibreren, trillen, laat het wiebelen en
swingen.
Och, sorry ik liet me even wegdrijven, ik dwaal weer af.
Onze oudejaarsavond is, zoals altijd, rustig verlopen.
We keken naar tv en luisterden naar muziek op de radio.
Wij moesten het doen zonder onze eigen Top Tien want
onze cd-speler was kapot. Nog steeds nu er geen Repair
Cafe is.
Dus walsten we deze keer niet door de kamer op die ‘Die
schone blauwe Donau’.
Oudejaarsavond is ook terugkijken, wat hebben we gedaan
dit jaar, wat hebben we gemist?
Natuurlijk was dit een trutjaar, een rampjaar, dus laat ons
daarover maar zwijgen.
Maar wat ik heel erg mistte aan het eind van het jaar was
de kerststal in de kerk.
Ja, het is ouderwets, maar ik vind het heerlijk om naar
kersttaferelen te kijken.
Er zijn geen kinderen of kleinkinderen meer die ik het
verhaal kan uitleggen.
Dat verhaal over mensen voor wie er geen plaats was en
alle deuren werden gesloten.
Over een kind dat geboren werd in een stal, waar slechts
wat arme boeren, herders op de velden, die familie
bezochten en naar het kind kwamen kijken.
Ik zou nog zo graag willen vertellen over een drietal
voorname en geleerde mensen, koningen die een ster
volgden op zoek naar een nieuwe koning, een nieuwe
leider.
En over een heerser die, uit angst zijn macht te verliezen
kinderen liet vermoorden.
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Ik zou willen vertellen over mensen vluchtend naar een
veilige omgeving, een ander land.
Maar dit jaar kon ik dat verhaal zelfs niet in mijn gedachten
beleven; er was geen kerststal. Er waren geen sprekende
beelden, geen knikkende engel, slechts stilte, verder niets.
Een grote ruimte met brede gangpaden bleef gesloten, geen
muziek, geen engelengezang.
Wel hebben we genoten van prachtige verlichting in tuinen,
van de kunstige kerstboom met de verheven ster op Den
Dries. Maar het mooiste waren die verlichtte ballen bij de
kerk.
Prachtig die breed getakte boom met in de wind dansende
wolken van licht.
Een goed jaar gewenst en; Hou het licht brandende.
Mien du POES

LICHTPUNTJES
De afgelopen maanden zijn voor alle mensen vreemd en
soms zwaar. Het is dan extra fijn als er verenigingen en
vrijwilligers zijn, die iets moois of iets lekkers komen
brengen.
Er zijn zoveel lieve mensen in Wintelre. We hebben
ontzettend veel gekregen.
Dit was elke keer weer een lichtpuntje voor mij.
Wat is het toch fijn om in Wintelre te mogen wonen.
Alle verenigingen en vrijwilligers heel erg bedankt.
L.W.

’t Blaaike nr. 1 2 jan. 2020

7

NIEUWSBRIEF#147
Kersttijd
Vele dorpsgenoten hebben de kerstbomen inmiddels op ons
dorpsplein en bij de kerk al zien staan. Met plaatsing van
deze bomen dragen we bij aan de kerstsfeer in ons dorp,
ook tijdens de moeilijke coronatijd. De bomen zijn geplaatst
met hulp van diverse vrijwilligers en bedrijven, waarvoor
dank!
Dorpsraad Wintelre wenst
verder alle inwoners van Wintelre
Prettige feestdagen
en een voorspoedig en gezond 2021
in een Leefbaar Wintelre.
Hopelijk biedt het komende jaar weer snel mogelijkheden,
ook voor onze vele organisaties in dorp, om de vaart er
weer in te krijgen, voor en samen met alle inwoners.
Dank voor uw steun voor onze activiteiten in 2020.

Vergaderdata Dorpsraad Wintelre 2021.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

18
23
24
22
17
22

januari
februari
maart
april
mei
juni

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23
18
16
22

september
oktober
november
december

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Maandag 18 januari 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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