50e jaargang nr. 6, week 11 (13 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
Verandering wordt gewoonte
Geen potgrondactie Fanfare/Drumband
En nog wat meer

De volgende uitgave (nr. 7) verschijnt
in week 13 (27 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 19 maart voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIE BERICHTEN

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

IN DE WEEKENDEN VAN 13/14 EN 20/21 MAART ZIJN
ER NOG GEEN VIERINGEN.
De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend voor een
bezoek en het aansteken van een kaarsje.
Dit jaar kan Palmzondag niet worden gevierd.
Pastoor v. Lamoen zal wel de palm wijden.
Op zaterdag 27 maart vanaf 12.00 uur kan men dan in de
kapel op het kerkplein een gewijd palmtakje mee nemen.
In onze parochiegemeenschap is op 89-jarige leeftijd
overleden Martien v. Erp, echtgenoot van Ans v. Erp Sanders.
Martien woonde op de Slikdijk op nr. 1.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
,-

GEEN POTGRONDACTIE
Wellicht niet geheel onverwacht gaat de Potgrondactie dit
jaar vanwege Corona niet door.
We gaan er vanuit dat we heel Wintelre in 2022 weer van
potgrond van goede kwaliteit kunnen voorzien.
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april organiseren we weer
een bloemetjesmarkt bij de entree van onze supermarkt,
met de leukste items voor de Paasdagen!
Zo maken we Pasen samen gezellig!
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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: 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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STICHTING HARAPAN:
STEUN VOOR KINDERTEHUIZEN FLORES
Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster
Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5
kindertehuizen en een internaat voor meisjes opgezet in de
organisatie Yayasan (stichting) Nativitas. Mama Belgie zoals
zij ook wordt genoemd is inmiddels gepensioneerd en haar
werk is overgedragen aan de nieuwe leiding.
In de tehuizen wordt ernaar gestreefd een meer
gestructureerde oplossing te bieden aan kinderen met een
probleem (vondeling, zieke kinderen, gehandicapte
kinderen, kinderen uit eenoudergezinnen en andere). Het
klassieke kindertehuis in Flores was vanaf het begin een
niet-gewenste oplossing. De baby/ het probleemkind wordt
opgenomen, samen met een volwassen
familielid/pleegmoeder (oudere zus, nicht of tante).
Gedurende hun verblijf in het kindertehuis worden beiden
op hun nieuwe levenssituatie voorbereid. Na een zekere
tijd, afhankelijk van de gezondheid van het kind en de
kunde van de (pleeg)moeder en de situatie in het gezin
thuis, gaan beiden terug naar hun eigen milieu. De tehuizen
zijn meer en meer zorgcentra geworden.
De steun aan Nativitas Flores is een van de speerpunten
van de stichting Harapan. Mede door de jaarlijkse
speculaasactie en donaties van de Kringloopwinkel
Handmelken uit Best heeft Harapan veel kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van de tehuizen. Door de coronacrisis
heeft Nativitas het extra moeilijk, er zijn veel extra kosten,
donaties lopen terug en er zijn minder inkomsten vanuit de
omgeving. Voor de dringend noodzakelijk aanschaf van
rolstoelen, hoorapparaten, rollators, prothesen, braces en
voor medische onderzoeken en operaties van een aantal
gehandicapte kinderen werd gevraag bij te willen dragen in
-- . De stichting Harapan
benaderde hiervoor een fonds dat anoniem wil blijven en
5.000, --.
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-- worden door de stichting Nativitas
Nederland uit Horst bijgedragen. Op Flores zal men
bedrag bij elkaar werd gebracht. Zeker nu onlangs een van
de tehuizen door een modderlawine heel veel schade heeft
opgelopen, hetgeen ook weer extra kosten met zich
meebrengt.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
767,mogen uitreiken aan Komite Organisatie Karnaval!
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling
van statiegeld donaties aan de EHBO Vereniging.
We bevelen deze van harte bij u aan.
Zij staan altijd klaar bij alle evenementen in Wintelre!
Staat u ook klaar voor ze met een mooie bijdrage?
Dan verdubbelen wij uw inleg!
Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.

DEMENTIE
Mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid
De afleveringen zijn te zien op Kempen TV lokale zender en
via een online live stream https://www.kempentv.nl
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Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre

NIEUWSBRIEF#150

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

Bloedafname
De bloedafname is inmiddels gestart en vindt elke
dinsdagmiddag plaats vanaf 13.45 in de Rosdoek.
Alleen op afspraak.
De afspraak kan digitaal gemaakt worden via
www.bloedafname.nl. Dit is de gemakkelijkste manier om
het te regelen, maar niet iedereen kan daarmee overweg.
Daarom kunt u ook telefonisch een afspraak maken
via 088-2141149
Zoals bij elk nieuw initiatief zijn er min en pluspunten.
Graag vernemen wij die van u. Dat kan via email
dorpsraadwintelre@gmail.com.
Eind juni is er een evaluatie. Uw opmerkingen nemen we
dan graag mee.

Glascontainer:
Om overlast te voorkomen voor de omgeving vragen wij
iedereen om mankementen aan de glascontainer meteen te
melden bij de gemeentelijke meld en herstellijn. Dat kan via
www.eersel.nl of via de telefoon 0497-531300.
Ook als de container vol is dit graag melden.
En neem het glas dan mee terug naar huis en stort dit later
in de week. Het deponeren naast de glascontainer is zeer
ongewenst. Dit veroorzaakt extra overlast voor de
omgeving.
Deponeer glas alleen overdag, dan is de overlast het minst
voor de omgeving.
Voor klachten en/of vragen of informatie over de
glascontainer. Verwijzen we naar www.mijnafvalwijzer.nl
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Contact Dorpsraad Wintelre,

Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

STICHTING HARAPAN; steun voor
rehabilitatiecentrum Hidup Baru.
Hidup Baru is een centrum van de Indonesische
zusters Franciscanessen FCJM in de plaats Atambua op
het zeer arme Indonesische eiland West Timor. Hier
verblijven veelal dubbel gehandicapte kinderen,
alsmede kinderen die een operatie hebben ondergaan
en voor hun rehabilitatie nog vele jaren therapie
moeten krijgen. De geopereerde kinderen volgen
onderwijs op de dichtbijgelegen scholen. Na de
ingebruikname van het nieuwe woon- en leefgebouw in
september 2019 hebben de zusters, mede dankzij de
steun van de stichting Bisschop Bekkers en Harapan,
de capaciteit van de afdeling fysiotherapie aanzienlijk
kunnen uitbreiden.
De steun aan het centrum is een van de speerpunten
van Harapan. Toen begin van dit jaar de directrice
met de vraag kwam om bij te willen dragen in de
aanschaf van noodzakelijke extra materialen, kosten
--, werd meteen actie ondernomen.
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Opnieuw werd de stichting Bisschop Bekkers benaderd,
met als resultaat dat deze onlangs een donatie
toezegde voor het hele bedrag van de aanvraag.
Stichting Bisschop Bekkers: Na het overlijden van deze
zeer sociaal bewogen bisschop werd besloten tot
oprichting van een stichting die zijn werk voor de
kwetsbare medemensen zou kunnen voortzetten.
Dankzij een geslaagde televisieactie werd een prachtig
startkapitaal van ruim zeven miljoen gulden
opgehaald. Stichting Bisschop Bekkers kon aan de
slag. De doelstelling van de stichting was en is:
bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van
mensen met een verstandelijke beperking of
ontwikkelingsachterstand

KOM JIJ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN?
We zijn op zoek naar enthousiaste hulpkrachten!
Voor de dinsdag/donderdagmiddag en avond en de
zaterdagen.
Voor de vulploeg, kassa en de versafdelingen.
Wil jij veel leren?
Doorgroeien?
De handen uit de mouwen steken?
En werken in een gezellig team?
Dan komen we graag met je in contact!
Vraag in de winkel naar Ron, of stuur je sollicitatie naar:

tholen.wintelre@coop.nl
Tot snel!

VERANDERING WORDT GEWOONTE
Jawel hoor, ook ik keek vorige week naar de zoveelste
persconferentie van onze regering.
Het was als kijken naar een voetbalwedstrijd waarvan de
uitslag al bekend was.
Zelfs ik wist al wat er gezegd zou worden. Dus trok het niet
mijn volle aandacht.
Wat me meer interesseerde waren die bewegingen van de
doventolk.
Praten zonder geluid is eigenlijk zo gek nog niet, moesten
meer mensen doen.
Zou deze gebarentaal over heel de wereld worden
begrepen? Of hebben mensen overal hun eigen gebaren om
dingen te beschrijven?
Intussen heb ik wel via de app weer een afspraak met de
kapster gemaakt, daar heb je geen doventolk voor nodig.
Dat werd tijd trouwens, ik ben het gekriebel van die grijze
krullen rond mijn oren al lang beu.
Nou ja, er zijn wel meer dingen die ik beu ben.
Maar het leven is een lange strijd, zei pastoor Verschuren
eens, een weg laverend tussen goed en kwaad maar
probeer altijd het beste te doen.
Mooi gezegd hé, ach ja die goeie pastoor Verschuren. Een
paar weken geleden lei hij zijn hoofd op het boek waarvan
hij de tekst zo goed kende, en stopte zijn leven.
We zagen hoe zijn lichaam door een erehaag van
gildebroeders uit Vessem, Wintelre en Knegsel werd
weggereden om later in zijn geboorteplaats begraven te
worden.
Preken kon Pastoor Verschuren niet zo goed maar buurten
des te beter.
Er is een tijd geweest dat we elkaar regelmatig
tegenkwamen en menig woordje wisselden.
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En mijn man had graag gezien dat pastoor Verschuren mee
ging biljarten bij Den Babbel,
Of liever nog dat hij lid werd van de Guild.
Och ja, waar is de tijd dat we elke week naar de kerk
gingen. De tijd dat we naar de pastoor luisterden ook al kon
hij niet goed preken.
Vroeger, lang geleden dus, toen waren hier elke zondag drie
missen en een middagdienst.
En om het werk van onze toenmalige pastoor iets te
verlichten kwam in het weekend een pater uit een
Eindhovens klooster in onze parochie helpen.
Heel soms hoor ik onder leeftijdgenoten zijn naam nog
voorbijkomen; pater Koenraad.
En geloof het of niet; er kwamen toen mensen uit Vessem
en Oers hier naar de leste mis om pater Koenraad te horen
preken.
Vandaag vraag ik me wel eens af welke buiten dorpse mens
hier nog iets te zoeken heeft.
Want zoveel is hier niet te zien of te beleven. Het is stil
maar dat went zegt men.
Alles went ja, zelfs een mondkapje dragen. Lest ging ik van
de Coop te voet op huis aan, en zoals altijd probeer ik dan
mensen aan te spreken. Nie da ik nieuwsgierig ben hoor,
maar ge wilt toch weten hoe het gaat. Of alles naar wens is,
en ge wenst mekaar toch het beste toe.
Thuis merkte ik pas dat ik mijn mondkapje nog op had, was
ik toch vergeten dat af te doen.
Maar onderweg vroeg niemand waarom ik dat ding op had.
Niemand zei er iets van.
Zo zie je maar weer, alles went en de raarste dingen
worden weer gewoon.
Dan is het ingeburgerd noemt men dat.
Mien du Poes
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GRATIS AF TE HALEN
Flagstones en sierstenen
4m3 droog haardhout
06-28233130

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

30 mrt

PMD-GFT-Restafval
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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
Woensdag 24 maart
Maandag 17 mei
Donderdag 23 september
Dinsdag 16 november
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Donderdag 22 april
Dinsdag 22 juni
Maandag 18 oktober
Woensdag 22 december
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