50ste jaargang nr. 3, week 5 (30 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Samen staan we sterk
 Initiatief DEES “buiten spelen beloond”
 Hallo (aanstaande) ouders van Wintelre

De volgende uitgave (nr. 4) verschijnt
in week 7 (13 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 5 februari voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VAN
30 JANUARI TOT 6 FEBRUARI

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

In deze weekenden zijn er nog geen vieringen.
We wensen iedereen positieve energie om deze corona
maatregelen vol te kunnen houden.
MEDEDELINGEN
In onze kerk is de laatste weken hard gewerkt.
Het kerkorgel is van de orgelzolder gehaald en vooraan in
de kerk tegen de buitenwand bij het Maria-Altaar geplaatst.
Het is gestemd en is klaar om gebruikt te worden zodra de
vieringen weer gaan plaats vinden. We hopen dat de
organist en de koorleden hier veel voldoening en profijt van
hebben. En wij als kerkgangers weer kunnen luisteren naar
mooi orgelspel.
De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend voor een
bezoek.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00

BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Als voetbalvereniging DEES hadden we afgelopen jaar een
droom, deze droom ging over meer reuring en natuurlijk
spelen op en rondom ons sportpark in samenwerking met
verenigingen uit ons dorp.
Onlangs kregen we bericht: “Gefeliciteerd!! U bent
geselecteerd voor Kern met Pit voor 2021.”
Dit betekent dat Kern met Pit ons een jaar lang hierin zal
ondersteunen. De komende maanden willen wij u op de
hoogte houden via ’t Blaaike en voor nu kunt u terecht op
www.kernmetpit of www.knhm.nlworkshops.
Vragen? Stuur mij gerust een mail: c.tholen1@upcmail.nl
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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:
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.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
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
Voor CP voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre wordt nog gezocht
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KERSTPUZZEL 2020/2021

SAMEN STAAN WE STERK
‘DORPEN MAKEN HET VERSCHIL’ JUIST NU!

Hierbij de oplossing van de kerspuzzel van de
ondernemersvereniging Vessem Wintelre en Knegsel

Samen staan we sterk, zelfs op afstand. Dat hebben we wel
bewezen afgelopen jaar. Corona laat zijn sporen na, maar
wat zijn er ook veel mooie initiatieven ontstaan. De
gemeente heeft bewondering voor alle initiatiefnemers, die
juist nu opstaan. Er zijn zoveel mooie en leuke activiteiten
die het onderlinge contact stimuleren, maar die wel
rekening houden met de afstand die we helaas van elkaar
moeten houden. Van digitale dorpsquizen, kaartenactie en
fotozoektochten tot online nieuwjaarsrecepties of
buitenactiviteiten voor de jeugd. De kracht van ieder dorp,
komt juist nu zo ontzettend mooi tot zijn recht.

De prijswinnaars zijn: Rian Joosten, de heer Franken,
Maarten Buyvoets, Rob Kluijtmans, Tom Vos, Wiep
Michielse, Jamie de Koning, Peter van Lierop, J. Boeijen,
Leon en Marion Rooijackers, Mevr. Heijmans, Wim van
Dooren, Hennie Sesink, Marieke Duif, Wim ten Boske, Wout
Das, Jan Leermakers, D. Heijneman, Els Bartels, Jan Sterk.
Deze mensen hebben hun prijs via de post ontvangen.

Ideeën? Laat het ons horen!
Deze saamhorigheid en verbinding is precies waar ‘Dorpen
maken het verschil’ voor staat. De gemeente ondersteunt
dit soort initiatieven en activiteiten daarom graag. Het is
juist nu zo ontzettend belangrijk om oog te houden voor
elkaar. Arian Wouters, onze dorpscoördinator hoort graag
welke ideeën of initiatieven er zijn om het leven in het dorp
nog fijner, beter… oftewel leefbaarder maken. Voor
iedereen. Initiatieven waar wij als gemeente misschien wel
een steentje aan kunnen bijdragen. Dat geldt voor
initiatieven nu, maar zeker ook voor ideeën die er misschien
al zijn als corona straks weer achter ons ligt. Laat het ons
vooral weten. Arian is te bereiken op a.wouters@eersel.nl of
telefonisch via 0497-531 300. Wij hopen dat we voor
sommige initiatieven misschien net dat duwtje in de rug
kunnen zijn, want samen staan we sterk. Daar dragen we
ook als gemeente graag aan bij.

Het bestuur van OvVWK
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GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS EN
VERDUURZAAM MEE IN 2021

PAS OP VOOR TEVEEL TOEVOEGINGEN IN
JE ETEN!

Het inzamelen gaat door; kinderkleding v.a. maat 104 en
dames/heren kleding mogen onder de carport gezet worden
op Slikdijk 3 Wintelre of Eikenbocht 15 Knegsel. Deze
kleding verkoop ik graag aan degene die er interesse voor
hebben. Dit gaat volgens het DANA-principe. Dat wil zeggen
dat je mag geven wat je het waard vindt (en kunt missen).
Verder herstel/vermaak ik kleding/textiel. Bijvoorbeeld iets
langer/ korter maken of smaller/wijder, een gaatje
dichtmaken of verbergen, elastiek vervangen of sokken
stoppen. Misschien heb je zelf een wens, probleem of idee,
kom er maar mee.

Bijvoorbeeld glutamaat, dat is een neurotransmitter die de
hersenen stimuleert. Ons lichaam heeft het nodig om te
functioneren. Het zorgt voor de unieke smaak “umami”
(hartig) en komt oorspronkelijk uit gefermenteerd zeewier.
Maar glutamaat wordt tegenwoordig synthetisch en
kunstmatig geproduceerd (MSG/Vetsin/E621) en aan
ontzettend veel producten toegevoegd, zowel hartig als
zoet! In deze vorm werkt het smaakversterkend en
verslavend. Toegevoegde smaakversterkers, waaronder
E621 zorgen voor het door-eet-effect. Wanneer je te veel
glutamaat in je lichaam hebt worden de hersenen en
zenuwen te veel gestimuleerd. Dit veroorzaakt
neurologische ontstekingen en zelfs afbraak van cellen.
Of bijvoorbeeld aspartaam. Het bestaat uit stoffen die van
nature in ons lichaam voorkomen. Maar de zoetstof is sterk
bewerkt, om de zoetkracht te verhogen, waardoor het een
onnatuurlijke samenstelling krijgt. Het geeft een zoete
smaak en wordt in ons lichaam afgebroken in stofjes die
een ongunstig effect hebben op het vormen van kanker en
remmen van neurotransmitters (hersenen). Verder reageert
je lichaam hetzelfde op aspartaam als op suiker; het maakt
insuline aan. Dit verhoogt je eetlust en zorgt voor
zoetverslaving. Ook heeft het een ongunstig effect op je
darmen, eigenlijk raakt je lichaam ervan in de war en gaat
je hormoonhuishouding overhoop.
Alle bewerkingen in ons voedsel worden steeds meer gezien
als de voornaamste oorzaak van chronische ziekten, zoals
neurologische stoornissen, (auto-)immuunziekten en
ontstekingsziekten:

Ik maak prikkelarme kleding v.a. maat 104 (= van soepele
stof met zo weinig mogelijk naden/stiksels), wasbare
wattenschijfjes (zodat je geen wegwerp meer nodig hebt),
wasbaar verband/onderleggers naar persoonlijke wens,
mondkapjes en fidget (=friemel) lapjes. Ook hier;
ideeën/wensen zijn welkom.
Dit doe ik allemaal tegen materiaalkosten met daarbij een
gift volgens het DANA-principe. Dus kan ik iets voor je
doen? Bel me: 0402053270/0657286351.
Groetjes van Winanda van de Sande.

Autisme, fibromyalgie, migraine, MS, ALS, hyperactiviteit,
rusteloze benen, slapeloosheid, reumatoïde artritis, de
ziekte van Crohn, angststoornissen, epilepsie,
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dwangstoornissen, hersenaandoeningen, lupus, psoriasis,
boezemfibrilleren, depressiviteit en zelfs kanker.
Bij mij hebben ze jaren geleden de diagnose fibromyalgie
gesteld en ik had daarvan veel pijnklachten waar niets aan
te doen was. Maar ik heb in de loop van jaren ontdekt, dat
wanneer ik toevoegingen zoals smaakversterkers en
zoetstoffen weg kan laten, ik weinig klachten heb van
fibromyalgie. Ik zou me dus zomaar kunnen voorstellen, dat
de klachten die bij de aandoeningen hierboven spelen óók
uitgelokt kunnen worden door deze toevoegingen. Ik doe
hier al jaren mijn eigen onderzoek naar en wil dit met
zoveel mogelijk mensen delen. Doe er je voordeel mee en
begin je eigen onderzoek.
Groetjes van Winanda van de Sande.

VERLANGEN
Soms verlang ik te veel, te vlug. Dan gaan gedachten ver
voor de realiteit uit en wil ik morgen dingen zien gebeuren
waar ik gisteren nog niet aan durfde denken.
Ik weet het; wij moeten rustig blijven, de tijd nemen en
lijdzaam wachten op die betere tijden.
Dus nog geen kleerkast overhoopgooien en zomerkleding en
kekke rokjes passen.
En nee, ik hoef mijn dansschoenen nog niet te zoeken, ik
hoef mijn nieuwe jaarkaart voor museum, schouwburg of
het openbaar vervoer nog niet aan te vragen.
Want voorlopig blijven we nog opgesloten, anderhalve
meter van elkaar maar toch ver weg.
En wel of niet een avondklok maakt mij niet zoveel uit, ik
ben immers een dagjesmens.
Maar mocht je mij toch in het donker ergens zien
rondstruinen, denk dan niet dat ik de regels aan mijn laars
lap, dan doe ik dat alleen maar voor onze Bassie.
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En kaartspelen gaat bij ons niet verder dan jokeren en
pesten, dus één bezoeker volstaat.
Voorlopig zullen we het moeten doen met herhalingen op
tv, films kijken op joetjoep, naar podcasts kijken en via
zoom de flauwste maar belangrijkste meetings volgen.
Voor mij zijn die moderne dingen zo niet onbekend, toch
overbodig. Het zal wel het zoeken zijn van de makkelijkste
weg, maar mij boeien de meeste moderne dingen niet.
Dus voor mij geen bewegende beelden maar een boek.
Lezend laat ik het verhaal in mijn gedachten leven, laat
beelden bewegen, geef dingen een gezicht.
Woorden vallen als rijpe appelen mijn ziel binnen en sleuren
me mee in een helder verhaal. En dat alles in mijn eigen
trage tempo.
Boeken staan vol met verhalen en wetenswaardigheden
waarvan ik nooit genoeg krijg.
Maar nu is mijn boekenkast vol, overvol zelfs, want de
herremenie houdt dit jaar jammer genoeg geen
tweedehandse boekenmarkt.
Mijn hele huis staat trouwens te vol. Vol met spullen die we
vergaarden door de jaren.
Souvenirs en erfstukken, potjes, schelpen, foto’s en
penningen, een huis vol.
Wij wilden, zoals veel mensen in deze tijd, een grote
opruiming houden.
Weg met al die rommel die je niet meer gebruikt en dus
geen waarde hebben.
We zouden beginnen met de schuur, alle spullen en
gereedschappen die niet meer van nut zijn zou manlief naar
de grote stort brengen in Eersel.
Maar een week later staan alle tuinspullen zoals griesel,
schoefel spieker en schup, weer netjes opgeborgen En ook
handgereedschap van een fietsenmaker, een loodgieter of
elektricien, het ligt allemaal weer mooi gesorteerd terug in
die grote kast.
Mijn man vindt het zonde om dingen op te ruimen die nog
bruikbaar ZIJN.
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Dus voorlopig blijft hier binnenshuis ook alles maar mooi
staan want aan alle dingen kleeft vaak een verhaal. Wij
hebben een huis vol verhalen, herinneringen.
En waar kan ik al die herinneringen het best bewaren? Niet
in mijn jaszak.
Maar hier in ons huis; ons thuis, en dat geeft me een goed
gevoel.
Wat je ook een goed gevoel kan geven las ik in het laatste
Blaaike; is een bijdrage leveren in een betere wereld. Want
vele druppels samen zullen invloed hebben op een
gloeiende plaat.
En natuurlijk willen ook wij een bijdrage hieraan leveren.
Het is alleen zo moeilijk voor ons om het koren van het kaf
te scheiden. Want elke leverancier heeft het over
duurzaamheid en groene energie, en het ene fonds of
verzekering is nog goedkoper dan het andere als je maar
niet ziek of behoeftig wordt.
Maar duurzaamheid hoeft niet duurder te zijn maar juist
vaak goedkoper werd gezegd.
Zou ik dat ook kunnen omdraaien en zeggen dat goedkoop
bijna altijd duurzaam is?
Dan zijn wij goed bezig want als iets goedkoper is, of lijkt,
zijn wij erbij.
Houd ik er toch nog een goed gevoel aan over.

DE HEEMKUNDEVERENIGING BEDANKT
COOP THOLEN EN ZIJN KLANTEN
Op deze manier willen wij COOP Tholen bedanken dat wij in
november aan de verenigingsactie tgv hun 25jarig bestaan
deel hebben mogen nemen.
En voor de gastvrije ontvangst tijdens onze presentatie.
Ook bedanken we al hun klanten die hun kassabon ten
gunste van ons hebben gedoneerd.
Het leverde ons het mooie bedrag van € 133,12 op wat wij
ondertussen ontvangen hebben. We kunnen het goed
gebruiken en zullen het goed besteden.
Namens het bestuur, Ad de Vooght.
"De Hooge Dorpen Vessem Wintelre Knegsel",

Mien du Poes

MINISTECK

GEVONDEN!
Een epoxihangertje voor aan een kettinkje.
Gevonden op de parkeerplaats bij school thv de containers.
Wie kan vertellen wat er in het hangertje zit kan hem
ophalen op Kloosterstraat 8.
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Wie heeft er belangstelling voor een heleboel Ministeck incl.
sorteerdozen en voorbeelden.
Anny van Asten tel 2051454 of 0620290692
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NIEUWSBRIEF#148
Vervanging meetkastjes Meetnet Eersel
Leverancier Intemo heeft de meetkasten vervangen, die in
het kader van Meetnet Eersel doorlopend de luchtkwaliteit
en geluidshinder meten op negen verschillende plekken in
de gemeente Eersel. Er is geconstateerd dat er door
sommige meetkasten steeds opvallende waarden
geregistreerd werden (zeer hoog of zeer laag) of dat een
waarde ontbrak. Waarschijnlijk omdat de signaalsterkte niet
toereikend was. Om ervan zeker te kunnen zijn dat de
waarden kloppen, zijn er naast de oude kasten nieuwe
meetkasten opgehangen. Deze hebben twee nieuwe
sensoren en een betere communicatie unit. Hierbij is
verzekerd dat ze een betrouwbaarder beeld geven van de
luchtkwaliteit en mogelijke geluidsbelasting in de omgeving.
De Werkgroep Analyse van Meetnet Eersel zal nauwlettend
gaan volgen wat de resultaten zijn, door die van de
bestaande sensoren met die van de nieuwe sensoren te
vergelijken. Uiteraard zullen de betrouwbare meetgegevens
van de bestaande sensoren bewaard blijven voor nadere
analyse. Ook is besloten om de ‘snuffelfietsen’ nog een jaar
te gaan gebruiken, die fijnstof meten (PM 2,5 en PM 10). De
resultaten van de bestaande en nieuwe meting worden
besproken met de Klankbordgroep van Meetnet Eersel.
De gegevens die voor Meetnet Eersel worden verzameld
over de luchtkwaliteit en geluidbelasting, zijn beschikbaar in
een online dashboard op www.eersel.nl/meetnet.

De vendeliers van de Guld, naast dat ze goed zijn
met vlaggen, zijn ze ook goed in werken op hoogte.
 Leden van de Huifnarren die ervoor gezorgd hebben
dat er een mooie kerstboom op het plein bij de
Rosdoek is opgezet.
Allemaal erg bedankt voor het brengen van lichtpuntjes in
deze donkere dagen.

Bibliotheek Kempkeshof open
voor afhaal
Het zijn donkere dagen en we zijn
veel thuis. Gelukkig is het wel
mogelijk om boeken af te halen in de
bibliotheek van Kempkeshof. Wilt u
boeken afhalen, dan kunt u bellen
naar Anny van Asten (tel: 0402051454 of 06-20290692).

Maximumsnelheid Kekkeneind 30km per uur
Onlangs is de verkeerssituatie op Kekkeneind gewijzigd. De
maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is aangepast
naar 30 kilometer per uur. Zodra u binnen de bebouwde
kom Kekkeneind oprijdt, zit u voortaan in de 30
kilometerzone. Het verzoek om u aan deze snelheid te
houden, voor de verkeersveiligheid en ook voor
aanwonenden.

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre


Bedankt voor de mooie kerstverlichting!
Tijdens de kerstperiode hebben we weer kunnen genieten
van mooie kerstverlichting op het plein bij de Rosdoek en
de kerk. Een speciaal woord van dank is hier op z’n plaats:


Adrie Franken en de klussendienst voor het piekfijn in
orde maken van de verlichting.
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De Dorpsraad vergadert online vanwege de lockdown.
Onze eerstvolgende maandelijkse vergadering is op
23 februari om 20.00 uur via de digitale weg. Wilt u
hierbij zijn? Stuur dan een mail naar de dorpsraad
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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HALLO (AANSTAANDE) OUDERS VAN
WINTELRE
Samen met de dorpsraad zijn wij aan het inventariseren of
er voldoende kinderopvang/peuterprogramma/BSO/VSO
aanbod in Wintelre is.
Voor deze inventarisatie hebben wij jullie hulp nodig.
We zijn benieuwd of je problemen ervaart/ervaren hebt bij
het vinden van opvang in Wintelre.
Deze problemen kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Er kan pas later gestart worden met de opvang dan
gewenst
- Er wordt een andere dag/dagdeel aangeboden dan
gewenst
- Er wordt tijdelijk een andere locatie aangeboden dan
gewenst
- Er wordt… (vul zelf maar in)
Als blijkt dat er een tekort aan opvang in Wintelre is,
kunnen we gaan kijken of hier een oplossing voor gevonden
kan worden.
Mocht je zelf al een andere oplossing gevonden hebben
voor jullie probleem, willen we dit ook graag weten. Zo
kunnen we een goed beeld krijgen.
Hoe meer reacties, hoe beter we kunnen zoeken naar een
oplossing.
Je kunt je ervaringen mailen of appen, zodat we deze
kunnen bundelen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.

BESTSE STICHTING HARAPAN BETAALT
SPRAAKCOMPUTER VOOR 13 JARIGE
WINI OP SUMATRA.
De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op
Sumatra stuurde in november aan Harapan het volgende
bericht: Op het centrum verblijft de 13 jarige Wini Citra. Zij
is gezond geboren. Toen ze 1 jaar oud was kreeg ze hoge
koorts en een koortsstuip. In de kampong heeft ze
medicijnen en therapie gekregen. Dit hielp onvoldoende,
haar lichaam bleef zwak. Ze is spastisch. Op 10-jarige
leeftijd kwam ze op Harapan Jaya. Ze had veel last van
ongecontroleerde bewegingen, ze kon niet lopen en praten.
In de 3 jaar dat ze daar is, is ze veel vooruit gegaan. Eerst
leerde ze zitten en even te staan als ze werd vastgehouden.
Dat lukt haar nu door tegen de muur aan te leunen. Ze
heeft ook geleerd om zelf uit haar rolstoel te komen, haar
rolstoel te laten rijden en te lopen met een spalk en een
rollator. Ze heeft een beetje (heel onduidelijk) leren praten.
Het is nog moeilijk te verstaan maar ze kent de cijfers en
de letters van het alfabet. Ze is in staat om eenvoudige
sommetjes te maken, ze kent de kleuren.
Er is sprake van een duidelijke achterstand, als je je hele
leven niet hebt kunnen praten en lopen is het ook moeilijk
je te ontwikkelen. Een spraakcomputer die € 3.850,-- kost
zal zeker uitkomst bieden.
BETAALD UIT OPBRENGSTEN STATIEGELDACTIES.
De stichting Harapan organiseerde in 2020 meer dan 50
statiegeldacties in diverse supermarkten in Brabant. Uit de
opbrengsten van deze acties kon de spraakcomputer
betaald worden.

Groetjes,
Elle Welten-Bartels
barteltjeelle@hotmail.com
06-1121297
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Agenda
13 juni
18-19 & 20 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

MTB-toertocht.
WELONS
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER
2 febr

PMD-GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
13 februari brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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