50e jaargang nr. 5, week 9 (27 febr.)
Met in deze uitgave onder meer:
Uren peuterprogramma gewijzigd
De Meren tocht
Het blijft stil op het WELONS terrein

De volgende uitgave (nr. 6) verschijnt
in week 11 (13 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 5 maart voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN VAN 26 EN 27 FEBRUARI EN
6 EN 7 MAART.
In deze weekenden zijn er nog geen vieringen.
We zijn nu begonnen aan de veertigdagentijd, de
voorbereiding op Pasen.
De kapel op het kerkplein is alle dagen geopend en u kunt
daar terecht voor een moment van rust en bezinning en
voor het laten branden van een kaarsje.
We proberen met z'n allen goede moed te houden en hopen
dat we de corona snel onder de knie krijgen.
MEDEDELINGEN:
Op 11 februari is geheel onverwacht in zijn woning bij Huize
Groenendaal te Vessem op 82- jarige leeftijd overleden
Pastoor Ton Verschure.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9 uur in

In memoriam Pastoor Ton Verschure
Op donderdag 11 februari is pastoor Verschure plotseling
overleden in zijn appartement bij Groenendaal in Vessem.
Hij is 82 jaar geworden. Heel toevallig is 11 februari de
feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waar de
pastoor een speciale verering voor had en waar hij
tientallen keren op bedevaart is geweest.
Pastoor Verschure werd op 30 nov. 1938 geboren in een
boerengezin in Aarle Rixtel en is altijd een joviale
dorpsmens gebleven. Na de lagere school ging hij naar het
seminarie en werd op 23 mei 1964 door Mgr. Bekkers tot
priester gewijd.
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Als jonge priester werd hij kapelaan in Veghel en Eindhoven
en in 1976 werd hij pastoor in Boekel, waar hij 15 jaar
gebleven is. In 1991 werd hij gevraagd pastoor te worden
in Eersel en omdat Vessem toen geen pastoor had werd hij
tevens waarnemer in Vessem. In 1993 kwam pastoor
Kerssemakers in Vessem en kon pastoor Verschure zich op
Eersel concentreren. Maar in 1997 nam hij Vessem weer
onder zijn hoede en toen hij in 2003 kon kiezen tussen
pastoor blijven in Eersel of pastoor worden in onze 3
dorpen, koos hij voor het laatste. Hij was toen 65 en zei:
kapelaan
de pastorie wonen en Riek van den Bosch werd zijn
huishoudster. Mede door de goede zorgen van Riek had hij
het daar goed naar zijn zin en beleefde er nog een aantal
mooie jaren. Ook na zijn emeritaat bleef Riek voor hem
zorgen en heeft hem ook gevonden toen hij overleden was.
Ze gingen jarenlang samen naar Lourdes en ze gingen,
zeker na zijn pensioen, veel samen fietsen en wandelen.
Pastoor Verschure was er altijd voor zijn parochianen. Hij
was echt een mens tussen de mensen en was heel geliefd.
Vrijwel elke middag stapte hij op zijn fiets en bezocht de
mensen van 80 jaar en ouder, maar ook de zieken thuis en
in het ziekenhuis en de mensen die een huwelijksjubileum
vierden. Rond een overlijden bezocht hij de familie
meerdere malen. Hij was ontzettend goed in het onthouden
van namen van mensen die hij ontmoette en zo kende hij
vrijwel iedereen in de parochies en ook hun familierelaties.
Eucharistie vieren was heel belangrijk voor hem. Toen er in
elk dorp nog 2 missen waren heeft hij jarenlang 4 keer per
weekend eucharistie gevierd en pastoor Vissers nam de
andere 2 vieringen voor zijn rekening. En door de week
wilde hij ook nog graag eucharistie vieren. Hij had graag zo
veel mogelijk gezongen missen en bemoeide zich nauwelijks
met de liedkeuze van de koren.
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Bij huwelijks- en jubileumvieringen, uitvaarten e.d. gaf de
pastoor de mensen ruimte voor eigen inbreng.
Op donderdag 18 februari hebben we in de kerk van
Wintelre zijn afscheidsviering gehouden en daarna is hij
begraven bij zijn familie op het kerkhof van Aarle Rixtel.

40-jarig jubileum gemengd koor
Truus van Hest-Theuws,
Op 9 februari 2021 is aan Truus van Hest-Theuws de
gouden medaille van de Gregoriusvereniging uitgereikt ter
gelegenheid van haar 40-jarig jubileum bij het gemengd
koor van Wintelre.
Direct nadat ze getrouwd was en in Wintelre kwam wonen is
Truus lid geworden van ons gemengd koor. Dat was een
goede manier om kennis te maken met Wintelre en met de
mensen. En daarbij had Truus ook een goede zangstem. De
altpartijen pasten heel goed bij haar. Naast het punctueel
bezoeken van de repetities en de uitvoeringen in de kerk is
ze ook graag bij de festiviteiten. De jaarlijkse fietstocht en
natuurlijk het Ceciliafeest slaat ze niet over. Inmiddels is ze
veertig jaar getrouwd en veertig jaar bij ons gemengd koor.
In verband met de Corona perikelen zijn de festiviteiten op
een laag pitje komen staan. Inmiddels is aan Truus wel de
onderscheiding van de Gregoriusvereniging uitgereikt met
daarbij de bijbehorende oorkonde. Een terechte waardering
voor de vele uren die zij besteed heeft aan de kerkmuziek
en allerhande zaken die daarlangs ook zijn gedaan. We
hebben afgesproken dat we, zodra dat weer kan, met het
hele koor dit jubileum nog eens feestelijk zullen herdenken.
Gemengd koor Wintelre
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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: Elly Leermakers T. 2053823
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
Contactpersoon voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre:
Elly Leermakers T. 2053823 of email: marjageven@gmail.com
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UREN PEUTERPROGRAMMA GEWIJZIGD

RECTIFICATIE

Voor peuters in Eersel verzorgt Nummereen Kinderopvang
het peuterprogramma (voorheen beter bekend als
peuterspeelzaalwerk). Sinds 1 januari jl. is het aantal uren
hiervan veranderd. Het peuterprogramma bestaat voortaan
standaard uit twee dagdelen van vier uur (8.30 12.30 u)
per week). Een gezamenlijke lunch maakt standaard
onderdeel uit van het programma.

In het vorige Blaaike is een dankbetuiging niet helemaal
goed geplaatst, hieronder de juiste versie.
Ons excuses hiervoor!!!!

Gelijke start op de basisschool
De aanleiding van deze wijziging komt vanuit de overheid.
Er wordt landelijk extra geïnvesteerd in voorschoolse
educatie om kinderen zoveel mogelijk een gelijke start te
geven op de basisschool. Daarom zijn gemeenten verplicht
om voor peuters met een ontwikkelingsachterstand (met
een indicatie vanuit het consultatiebureau) te voorzien in 16
uur peuterprogramma-aanbod per week. De gemeente
Eersel heeft in het verlengde daarvan besloten ook het
aantal uren voor peuters zonder indicatie uit te breiden.
Veilig speelplek
Nummereen Kinderopvang biedt peuters in de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en
Veldhoven een uitdagende en veilige speelplek. Onder het
de ontwikkeling. Dit zorgt voor een toegankelijke opstap
naar de basisschool op vierjarige leeftijd.
Nummereen Kinderopvang werkt hierbij nauw samen met
de basisschool.
Kijk op www.nummereen.com/peuterprogramma voor meer
informatie.
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DANKBETUIGING
Hartelijk dank aan iedereen die ons tot steun is geweest bij
het overlijden van ons mam en oma.
Fien van Kroonenburg

van de Ven

Kinderen en kleinkinderen.

DE MEREN TOCHT
Het borrelde binnen onze
vereniging al langer om een
sportieve activiteit te organiseren
in de prachtige bosrijke omgeving
in de achtertuin van ons dorpje
Wintelre.
Met een paar leden hebben we de koppen bij elkaar
MTB De Meren Tocht
Zondag 13 juni 2021
Binnen de vereniging hebben we een diversiteit aan
kwaliteiten aan boord die goed van pas komen bij de
organisatie hiervan. Tevens hebben enkele fanatieke bikers
zich bereid gevonden om ons bij dit mooie initiatief te
ondersteunen.
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De voetbalclub VV Dees is ons goed gezind en helpt ons
met het beschikbaar stellen van de accommodatie. Vertrek
en aankomst zullen vanaf sportpark de Meren plaatsvinden.
De Meren Tocht geeft ook een passende invulling aan de
waarin onze muziekvereniging partner is, samen met
diverse andere Wintelrese verenigingen.
De bovengenoemde activiteit geeft een mooi antwoord op
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat
Covid 19 ons geen parten (meer) speelt.
We houden u op de hoogte, zie hiervoor ook de speciale
Facebook-pagina

AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN

Woensdag 24 februari 2021 vers te leveren
Keuze uit pakketgewicht: 20 of 10 kilogram

Optie: Diepvries(vooraf reserveren, op =op)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden
worden vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe
Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per
onderdeel verpakt (optie Diepvries-Ready),
gevacuümmeerd, duidelijk gecodeerd en bevat de volgende
onderdelen:

Powered by Fanfare/Drumband Sint Willibrordus

SNEEUW
Een eindeloos donzen deken
in een unieke kleur die alles tart
dat over het land was uitgestreken
bracht warmte in mijn koude hart
een lust voor beeld en oog.

Gun u én uw gezin duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen
regio, grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
weleer!

Nieuw:

Verhuur koelaanhangwagen ten behoeve van uw
privéfeest, zakelijke aangelegenheid of evenement!
Brabantse worstenbroodjes
Bezoek, informeer en reserveer op onze Website:
www.kempenlust.nl !

Maar toen mensen met honden en sleeën
die schoonheid wisten te verbreken
en de sirene rust in stukken sneeën
zodat de stilte zelfs bewoog
was ik er snel op uitgekeken.

Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede
kwaliteit voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!

Aanbieding: Luxe Varkensvlees- pakketten (BBQ- Smoker)

J.P.
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We zagen een boerenmeid tussen de koeien met ene riek
door stro [strowsel] bezig alsof ze sneeuw aan het ruimen
was.

EEN NIEUW BEGIN
Dat droge water, die koele wol, dat witte roet
langzaam dwarrelde het naar beneden
die verlichte kleur deed me zo goed
ik zag een schilderstuk uit het verleden.
Dagenlang zat ik tussen de sanseveria en een nog altijd
bloeiende kerstroos voor het raam.
duwend of trekkend, kinderen naar school brachten. Het
jaargetijden zouden heel goed gepast hebben maar mijn cdspeler is kapot, nog steeds.
Op vrijdag reden we in de vroege middag met de auto naar
we over smalle paadjes
langs stugge rietstengels door de sneeuw. Hetzelfde pad
terug want over dat hobbelig gladde ijs vonden we toch
geen goed plan voor twee oudjes.
En toen viel de dooi in en was dat witte winterweer weer
weg.
Carnavalszondag, keek
cv de Huifnarren.
Gelukkig zijn er nog mensen die meer creativiteit bezitten
dan over een schermpje vegen.
In een rondgang door Klepbroekenbult zag ik persiflages
van oude bekenden, zoals van
André H 6, Elvis Pres en dieje Belg die zo gèr un skon
meske zag.
Zelfs die goeie ouwe Doris kwam voorbij, Doris met tieten
maar da kan met carnaval. Onder die ouwe beuk bij de kerk
zong Doris zijn [haar] liedje. Het was op het beeld niet goed
te zien maar die ouwe beuk leek ervan op zijn tenen te
gaan staan.
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Iemand met veel ruimte op zijne kop wilde wel een
kamerbreed tapijt hebben en we zagen dansende
schoonheden voor de gesloten deuren van de Bosschuur.
Werkvolk had het bij het Gildehuis over een moertje, een
boutje en een nippeltje en ik vroeg me af wat dat leste ding
eigenlijk was. Of was het toch een Nipperke dat ze
bedoelden?
Een grote meid met korte mouwtjes en ene zanger in een
korte broek dansten door de sneeuw bij het voetbalveld. De
lach van Hazes kwam voorbij maar ik zag ze niet.
En drie bevallen meiden dansten, och tut, sorry dat moet
die overbodige N ook dicht bleef.
En mijn grote vriend Toon liet me op een van de mooiste
plekjes van Wentersel [het kapelleke in de Groenstraat] nog
eens genieten van dat ruissent struikgewas.
Ik ben niet de enige die van tekst houdt want in een
prachtig decor
Hier hur ik thuis, en het was nauwelijks te zien dat het
playbacken was.
Alleen het live-geluid was soms niet goed maar een
kniesoor die daarop let.
Bedankt Huifnarren, jullie optreden heeft dit ouwe besje in
elk geval veel plezier gedaan.
En nu op naar de volgende club of groep die licht weet te
brengen in een donkere tijd.
Mien du Poes
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HALLO WINTELRE
Op 14 februari zou het weer losbarsten in Klepbroekenbult.
Toch wist CV
met coronaval.
weer in de stemming kwam van het echie.
Bedankt C.V. Paleisbuurtgeboot

Inmiddels is het alweer even geleden dat wintelre.info in
het Blaaike aangekondigde haar faciliteiten te willen
aanbieden om met regelmaat films van allerlei kaliber
online te zetten. Deze mochten recent opgenomen zijn,
maar ook oude films waren welkom, maar altijd natuurlijk
Zo weet u natuurlijk dat o.a. het filmportret van De Zuster
(2014), Bruisend Wintelre 2018, maar ook de oude Adolfs
dorpsfilm uit 1968 daar al te zien waren.

HET BLIJFT STIL OP HET WELONS
TERREIN
Maar wat graag hadden wij jullie allemaal ontmoet op ons
welbekende muziekfestival Welons. Ergens in of om de
goeie muziek/ als deelnemer of bezoeker aan de
Amerikanen meeting en oud- tractoren show. / met de
kinderen op onze inmiddels traditionele kermis/ aan de bar
met een pilske/ voor een frietje van de meester bakkers
van de korfbal of het lekkere van een van de foodstrucks/
op de markt of ergens op onze festival camping zodat u
helemaal niets hoeft te missen wat Welons in 3 dagen zoal
te bieden heeft.
Maar helaas, helaas het mag niet zo zijn. Die verdomde
corona heeft ons doen besluiten om ook voor 2021 Welons
niet door te laten gaan. Het zijn nog steeds onzekere tijden
en om Welons te organiseren onder bepaalde maatregelen
zien we niet zitten. Welons zou Welons dan niet meer zijn
en ook wij willen maar een ding en dat is Welons zoals jullie
het allemaal kennen. Een 3-daags sfeervol festival waar
geheel Wintelre van jong tot oud welkom is.
Hopelijk tot volgend jaar

Momenteel kunnen we aankondigen dat we recent weer een
aantal oude films o.a. uit het archief van de
Heemkundevereniging De Hooge Dorpen, maar ook uit
privébezit op internet hebben kunnen zetten, met dank aan
enkele leden van de Hooge Dorpen.
1966/ 1967 - Carnaval bij de Huif
1970 - Gildefeest n.a.v. 650 jaar gilde + gildedag Oerle
1972 Zeskamp bij het Roosje
1979 - Janus Sebregts 60 jaar Gildelid
1979 15 jaar bestaan KBO
Binnenkort de geschiedenis van den Draei t/m de brand
De films staan weliswaar op het YouTube account van
wintelre.info alwaar ze daar ook te bekijken zijn, maar
zijn ook op een eenvoudige manier te vinden en te bekijken
via links op onze website www.wintelre.info, onze
Facebook-pagina en de Facebook-pagina
. Stichting Dorpsfeesten blijft u graag uitnodigen meer
(oude) Wintelrese films en speciaal uit het verenigingsleven
in ons dorp, aan te bieden. Neem gerust contact op via
info@wintelre.info
De redactie van wintelre.info wenst allen veel kijkplezier en
hoopt nog vele leuke films van u tegemoet te zien.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre

Organisatie Welons.
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NIEUWSBRIEF#149

uur.

Bloedafname vanaf 2 maart weer mogelijk in De
Rosdoek

op

Duizel: woensdag van 13.45 uur tot 14.45

Gemeenschapshuis De Höllekes Steensel: in de oneven
weken op donderdag van 13.45 uur tot 14.45 uur
MFA De Leenhoef Knegsel: in de even weken op
donderdag van 13.45 uur tot 14.45 uur

Vanaf 2 maart vindt er weer bloedafname plaats in De
Rosdoek. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis,
werden veel locaties voor bloedafname uit veiligheid voor
patiënten en medewerkers gesloten. Later werd bekend dat
de meeste locaties definitief dicht blijven voor bloedafname,
zo ook De Rosdoek. In samenspraak met de gemeente
Eersel, huisartsen, lokale afdelingen van de Katholieke
Ouderenbond en de dorpsraden is nu bloedafname toch
weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om
een pilot die tot 1 juli duurt.

Nuchter bloedprikken
Een patiënt die nuchter bloed moet laten prikken mag vanaf
23.00 uur de avond van tevoren niet meer eten en alleen
maar water drinken. Deze patiënten zullen niet tot de
middag willen wachten op de bloedafname en kunnen
daarom eerder op de dag al terecht op de locaties in Eersel,
Hapert, Bladel of Veldhoven. Kijk voor de actuele
openingstijden en het maken van een afspraak voor
bloedafname op www.debloedafname.nl.

Voldoende bezetting
Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een
aanvraagformulier of oproep om bloed te laten prikken van
het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Máxima
Medisch Centrum en de Trombosedienst. De Bloedafname
houdt de komende maanden bij of er voldoende patiënten
naar de spreekuren komen. Is dat het geval? Dan blijft De
Rosdoek open als locatie voor bloedafname. Bij te weinig
bezetting kan anders besloten worden. Hierover heeft De
Bloedafname nauw contact met de gemeente en de
huisartsen.

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre

Locaties en openingstijden
Naast De Rosdoek is ook op andere locaties in de regio
vanaf de week van 1 maart weer bloedafname mogelijk.
Hieronder staan de locaties en openingstijden:
Gemeenschapshuis De Rosdoek
13.45 uur tot 14.45 uur.
. 5 27 febr. 2021

De Dorpsraad vergadert online tijdens de lockdown.
Onze eerstvolgende maandelijkse vergadering is op
24 maart om 20.00 uur zeer waarschijnlijk nog
steeds 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

Wintelre: dinsdag van
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Agenda
13 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

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

AFVALKALENDER
2 mrt

PMD-GFT-Restafval

16 mrt

PMD-GFT-afval

13 maart ophalen
10 april brengen
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