50e jaargang nr. 4, week 7 (13 febr.)
Met in deze uitgave onder meer:
 De Bosschuur
 GGD BZO opent extra vaccinatielocaties
 Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid

De volgende uitgave (nr. 5) verschijnt
in week 9 (27 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 19 februari voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

PAROCHIE BERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN VAN 13/14 EN 20/21
FEBRUARI
Er zijn nog geen vieringen in deze twee weekenden.
Mochten er wel veranderingen zijn dan worden deze altijd
op de kerkdeur vermeld.
Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag dan begint de
veertigdagentijd de voorbereiding op Pasen.
Op 27 januari is op 93-jarige leeftijd de vader van pastoor
v. Lamoen overleden.
Pastoor v. Lamoen van harte gecondoleerd en sterkte
gewenst met het verwerken van dit grote verlies.
In de kapel op het kerkplein kunt u altijd binnenlopen voor
het aansteken van een kaarsje en een moment van
bezinning in deze coronatijd.
Misintenties kunt u opgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00

BEDANKT
Via deze weg willen wij iedereen erg bedanken voor de
belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het
overlijden van

Gerard van Hoof
Margot & Erik
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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: 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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VV DEES VERDUURZAAMT
SPORTPARK DE MEREN.
In deze roerige tijd blijft vvDees investeren in de toekomst.
Begin januari heeft Verautomation daarom 54 zonnepanelen
geplaatst. Wij, als vvDees zijn er trots op dat we dit samen
hebben kunnen realiseren met een zeer goede sponsor van
onze club.
Theo Verouden &
Verautomation bedankt
voor de prettige
samenwerking.
Dit project kwam mede tot
stand door de mooie acties
van Raboclub support &
Coop Tholen.
Beide nogmaals onze dank
hiervoor!
Zo blijkt maar weer dat vvDees blijft investeren in de
toekomst van onze mooie club.

DANKBETUIGING
Hartelijk dank aan iedereen die ons tot steun is geweest bij
het overlijden van ons mam en oma.

DONATIES VOOR STICHTING HARAPAN
In het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor is
sinds 2019 een prachtige speeltuin. Met steun van diverse
sponsoren (o.a. de Kringloopwinkel Handmelken uit Best en
de Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting) en uit de
opbrengsten van onze statiegeldacties werd de speelplaats
opgeknapt, o.a. voorzien van een overkapping en nieuwe
toestellen. Hier vinden veel van de patiënten een gezonde
ontspanning. Zij kunnen zich even uitleven en leren
tegelijkertijd het samenleven in spel hetgeen zo belangrijk
is voor hun toekomst. Er was nog wel een probleem met de
te ruwe cementenvloer. Deze is vorig jaar door militairen uit
de naburige kazerne vervangen door een mooie gladde
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tegelvloer. Er werd ook een mooie ballenbak aangelegd.
Een prachtig resultaat waar iedereen met recht trots op is.
De kosten van alle materialen voor de vloer bedroegen
€ 1.125, --. Onlangs ontvingen we van de Dirk Jan en Kitty
Reek-Versteegh Stichting opnieuw een donatie voor de
volledige kosten van de materialen.
**De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya
op Sumatra deed enkele weken geleden een beroep op
Harapan voor steun om 5 rolstoelen en enkele
infraroodlampen te kunnen kopen. Totale kosten hiervan
zijn € 1.950, -- De rolstoelen zijn nodig voor de oudere
kinderen met spastische kinderverlamming bij het baden.
Het is voor de verzorgenden moeilijk geworden om hen te
helpen met baden. Door te wisselen van rolstoelen kunnen
de kinderen dat grotendeels zelf doen. Wij dienden een
aanvraag in bij een niet nader te noemen fonds dat ons
binnen 1 dag toezegde dat zij de rolstoelen en de lampen
volledig gaan betalen.

4

Fien van Croonenburg – van de Ven
Kinderen en kleinkinderen.

GEZOCHT
Wie heeft interesse om een seniorenwoning in Wintelre te poetsen en
bij te houden?
Info 0611281574
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DE BOSSCHUUR
Als het mooi weer is en wij ons goed van lijf en leden
voelen, dan rijden wij met de auto ons dorp uit voor een
buitenwandeling. Vaak lopen we dan rond het ‘ouw meer’,
maar als er een flinke wind waait zoeken we graag de luwte
voorbij de bosschuur op. Dan kijk ik weer naar die kale
boomstam langs de weg waar eens een kabouter op stond.
Ik vroeg me toen al af of hij niet aan de overkant van de
schuur thuishoorde. Daar waar kinderen spelen en plezier
maken.
Hij stond daar zo eenzaam hoog verheven, ver verwijderd
van de speeltuin, het leven.
Met voor zijn neus de altijddurende strijd van menselijk
verkeer snellend door de tijd.
Al was hij slechts een figuur uit een fabel, zijn aanwezigheid
hier vond ik miserabel. Er was niemand die in donkere
nachten zijn stille eenzaamheid kwam verzachten.
Of toch, misschien de dief die in het nachtelijk uur hem
bevrijdde uit dit eenzaam avontuur.
Nog altijd is die plek leeg, zullen kabouters zo zeldzaam zijn
geworden?
De bosschuur stamt uit de tijd dat gemeentebossen nog
werden onderhouden. De tijd dat boswerkers met zijn
tweeën zittend op de grond een boom omzaagden om die
later met beitels aan lange stelen af te schillen. Of nee, dat
noemde men toen ‘blekke’.
Ik hoor ‘den Bles’ nog zeggen; “Den Blauwe Bliek is den
beste blekker uit de buurt”.
Nu staat een moeder voor de gesloten deuren van de
bosschuur, of is het een oma?
Een paar kinderen spelen in het rond. Verder is het stil, te
stil voor mijn gevoel.
Gearmd als verliefde tieners, met onze aangelijnde Bassie
iets voor ons uitlopend, maken we een wandeling van drie
kwartier. Langer houden wij het niet meer vol, helaas.
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Een jaar geleden liepen we hier nog rond zonder een
sterveling te zien, maar door corona is dat nu wel anders.
Ik hoop van harte dat iedereen die we tegenkomen er net
zoveel plezier aan beleefd als wij. Plezier dat de druk en de
zorgen in het gemoed afneemt en de deur opent naar een
ontspannen, positieve verwachting.
Jongeren missen vandaag veel dingen die in hun leven een
gewoonte zijn geworden.
Waar blijven die concerten, die dans en zangpartijen waar
ze zo innig naar uitkijken?
Hoe meer hun vrijheid wordt beknot hoe meer weerstand,
verdriet en woede dat oproept.
En de jongeman van nu laat zich niet gedwee leiden maar
zoekt een uitweg voor al die beperkingen, voor de
frustraties en het al te lang opgekropte verdriet.
Ja, ik weet het, ik zal het ook niet ontkennen, maar is dat
een reden om……???
Verdriet is niet iets wat je per se moet verwerken,
onderdrukken en begraven.
Het is een wezenlijk deel van ons leven, iedereen kent het,
draagt het mee.
Dus moeten we ermee omgaan, een plek geven. Soms zelfs
koesteren als herinnering.
Wij, ouder wordende mensen, leven in een wereld vol
herinneringen. Herinneringen die we keurig hebben
gerangschikt en in doosjes bewaard in laden en kasten.
En af en toe, als we niks beters te doen hebben, dan lopen
we rond het ‘ouw meer’ of langs de bosschuur, of we gaan
thuis voor het raam zitten en openen zo’n doosje
herinneringen.
Dus ik zou tegen al die jongeren die zich vandaag de dag
tekort gedaan voelen willen zeggen; onthoudt alles wat je
meemaakt, schrijf het op, rubriceer alles en bewaar het in
overzichtelijke mappen die je later al bladerend door de tijd
troost en houvast geven.
Mien du Poes
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DEMENTIE, MOGELIJKHEDEN BIJ EEN
VERANDERENDE WERKELIJKHEID
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in
samenwerking met KempenTV een serie uitzendingen over
dementie. In deze reeks komen diverse personen aan het
woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie
en naasten en professionals. Zij geven praktische informatie
en vertellen over hoe je om kunt gaan met dementie. De
diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak van eventuele
problemen. Een diagnose betekent niet dat je leven ineens
stil moet staan. Het is wel belangrijk dat je samen zoekt
naar de manier waarop je het beste met de veranderingen
om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. Het motto
van de serie is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een
veranderende werkelijkheid.
Wanneer en waar zijn de afleveringen te zien?
De eerste uitzending is op woensdag 10 februari en is te
bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender
en via een online stream op https://www.kempentv.nl/
Ook op de Facebookpagina van KempenTV en het YouTubekanaal van KempenTV zijn de
uitzendingen te zien.
In de eerste aflevering staan we stil bij het onderwerp
‘Veranderingen van gedrag…en dan?’
Deze aflevering sluit naadloos aan bij het onderwerp ‘De
test en de diagnose’ uit aflevering twee, die we op 24
februari uitzenden en het verschil tussen dementie en
vergeetachtigheid.
De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen.

WINTELRE. KERN MET PIT
Hoogstwaarschijnlijk heeft u bovenstaande tekst al zien
staan op de drie publicatieborden in ons dorp. Het initiatief
van voetbalvereniging D.E.E.E.S.:” Natuurlijk samen buiten
spelen in en om De Meren” is toegelaten tot Kern met Pit
editie 2021.
De komende maanden gaan we door eendracht en
samenspel onze droom over meer bewegingen en meer
reuring verder uitwerken met de deelnemende partijen. Dat
zijn naast voetbalvereniging DEES nog een vijftal Wintelrese
organisaties en wel:
Korfbalvereniging Winty, Tennisvereniging De Meppers,
Stichting De Bosschuur, Fanfare/drumband Sint Willibrordus
en Stichting Avondwandelvierdaagse. We krijgen in de
voorbereiding daarbij indien gewenst dagelijks steun van
Kern met Pit, knhm foundation, Support Voor je Buurt en de
gemeente Eersel.
Nu we daadwerkelijk zijn toegelaten tot Kern met Pit 2021
worden we met z’n allen uitgedaagd om onze droom dit jaar
door eendracht en samenspel te realiseren. Samen kunnen
we onze leefomgeving veranderen en verbeteren. Achter de
schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan een
definitief ontwerp m.b.t. “Natuurlijk bewegen op en rondom
de Meren” en het schrijven van een Plan van Aanpak.
Enkele leden van DEES hebben al de nodige workshops
gevolgd de afgelopen weken en vanuit Kern met Pit krijgen
we de komende dagen een persoonlijk adviseur toegewezen
waarop we een jaar een beroep kunnen doen om onze
droom te realiseren.
Interesse in het werk van Kern met Pit of knhm foundation
bezoek dan een hun website.
Interesse in het project bel dan 06-34921198.
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GGD BZO OPENT
EXTRA VACCINATIELOCATIES

Agenda

GGD Brabant-Zuidoost opent de komende periode nieuwe
vaccinatielocaties. Als eerste gaat in Helmond op 1 februari
Sporthal De Braak aan de Wethouder Ebbenlaan 30 als
vaccinatielocatie fungeren.
Daarnaast openen de komende weken ook in Best en
Valkenswaard vaccinatielocaties.
Om ervoor te zorgen dat er een goede spreiding is in de
regio en men op verschillende plekken terecht kan voor een
vaccinatie, opent GGD BZO in samenwerking met de
regionale partners de komende tijd extra vaccinatielocaties.

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

De eerst extra locatie opent in Helmond op 1 februari. De
andere locaties in Best en Valkenswaard volgen spoedig
daarna. Momenteel vindt daarover afstemming plaats.

AFVALKALENDER

Genoeg prikcapaciteit
“Als GGD BZO willen we klaar staan. Aan onze prikcapaciteit
gaat het niet liggen.” aldus Gonny van Loon,
programmamanager COVID-19, GGD BZO. “Als GGD zijn we
afhankelijk van het aantal doses vaccins dat we toegewezen
krijgen

16 febr

PMD-GFT-afval

2 mrt

PMD-GFT-Restafval

Alle vaccins die nu beschikbaar zijn, worden gezet.
We hebben opgeleide medewerkers om deze prikken te
zetten. De locaties worden zorgvuldig gekozen, daarbij zijn
o.a. bereikbaarheid, veiligheidseisen en spreiding in de
regio criteria die meegewogen worden.”

16 mrt

PMD-GFT-afval

Meer informatie?
www.coronavaccinatie.nl
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OUD PAPIER HIER…
13 februari brengen
13 maart ophalen
10 april brengen
8 mei ophalen
12 juni brengen
10 juli ophalen
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

23
24
22
17
22

februari
maart
april
mei
juni
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Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23
18
16
22

september
oktober
november
december
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