50e jaargang nr. 13, week 24 (19 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 Kempkeshof weer geopend
 52ste Avondwandel Vierdaagse komt er aan
 Goed nieuw s voor Knoert vrienden
De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt
in week 26 (3 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 25 juni voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

IN HET WEEKEND VAN 19 EN 20 JUNI IS ER NOG GEEN
VIERING HIER IN DE KERK
MISINTENTIES VOOR WEEKEND VAN 26 EN 27 JUNI
Zaterdagavond 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v Olmen
Martien v. Erp (mnd)
MEDEDELINGEN:
In het weekend van 19 en 20 juni is er alleen een viering in
de kerk in Eersel.
Deze kunt u volgen via de livestream op de website.
Pastoor Van Lamoen heeft ons laten weten dat in het
weekend 26-27 juni de kerken zeer waarschijnlijk weer
opengaan. Van het parochiebestuur krijgen we nog te horen
welke regels er dan zullen gelden. Bij het indienen van deze
kopie voor het Blaaike hadden we nog geen bericht binnen.
Kijk voor het laatste nieuws in de Hint of op de website.
Wij zullen, als er nieuws is, dit op de kerkdeur bekend
maken.
Mededeling van de kapelwerkgroep:
Toos Das en Louis Coolen zijn na een lange periode gestopt
met het verzorgen van de kapel. Toos en Louis heel
hartelijk bedankt voor de goede verzorging van de kapel.
Jet v. Kroonenburg en Diny v.d. Bosch gaan de taken
overnemen, we wensen deze dames veel succes met hun
nieuwe taak
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,’t Blaaike nr. 13
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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: Hannie Vosters T. 2052526
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com
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KOM JIJ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN?
We zijn op zoek naar enthousiaste hulpkrachten!
Voor de dinsdag middag/avond, donderdag middag/avond
en zaterdagochtend /middag/avond.
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

DOEKOE ACTIE COOP i.s.m.
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM!
Vele Doekoe muntjes zijn door u allen gedoneerd aan onze
basisschool.
Zij mogen dankzij u, voor maar liefst €319,- aan nieuwe
speel- en spelmaterialen uitzoeken!
De winnaar van de kleurplaatwedstrijd is geworden: Josje
van de Langenberg.
Ze heeft een prachtig smul- en snoeppakket gewonnen!

PRIJSWINNAARS COOP!

Tot snel!

Cup Cake wedstrijd dr. Oetker:

BEDANKT
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de
vele kaarten die ik heb ontvangen bij het overlijden van
mijn lieve vrouw
Bert Bles

Tiny Bles op de Beek

REPAIR CAFE
Na een hele lange periode van afwezigheid zal ook het
repair cafe weer haar deuren openen.
Woensdag 30 juni van 09.00 tot 12.00 uur is er weer een
repair-cafe dag in de Rosdoek.
Iedereen is welkom.

Hoofdprijs Cupcake beker
1e prijs sessie 1 bakpakket
1e prijs sessie 2 bakpakket

Elin Kunneman
Mila Verheggen
Noor v.d. Bosch

Douwe Egberts Senseo machine

Dhr. C. v.d. Velden

Bavaria Koeltafel

Dhr. M. Tholen

Doritos JBL Koptelefoon

Mevr. E. v.d. Sande

Calve vuurkorfschaal

Mevr. S. Klessens

Milka mega cadeau reep

Mevr. E. v. Eeten

Ricula Dille & Kamille tuinpakket

Mevr. C. v. Roij

De vrijwilligers van het Repaircafe.
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ALLES WORDT BETER
Dat is natuurlijk onzin want lang niet alles wordt beter.
Maar de kleinste veranderingen der dingen kunnen je een
goed gevoel geven.
Zo ook de zingende vogels die me de laatste tijd vroeg
wakker maken. Ik geniet van de lange wie-wie-riedel van
de vink die we vroeger vertaalden in;
Wie, wie, wie wil er mee naar Spanje kersenplukken of is ’t
te wiet?
Vanmorgen hoorde ik een duif vlak bij de openstaande
slaapkamerraam luidruchtig ‘Roekoekoe’ roepen en als een
verlate echo klonk er in de verte ook ‘Roekoekoe’.
En terwijl dit zich steeds herhaalde werd de tijd tussen roep
en antwoord steeds korter. Ze gingen elkaar zelfs
overlappen, verstrengelden tot een prachtig klinkend
liefdesduet.
Men moet er nu wel vroeg voor opstaan, maar het geeft ook
een heerlijk gevoel om te zien hoe ‘s morgens alles lichter
wordt. Dan kijk ik naar de steeds helderder wordende
hemel die als een enorme koepel over de wereld hangt. Dan
leef ik even onder een enorme glazen stolp en zie hoe het
opkomende licht ons hofje opnieuw laat leven. Dan zie ik
onze weelderig bloeiende Knillis-roos steeds lichter van
kleur worden, van donkerrood naar roze.
Knillisroos ja, maar je mag ook Pioenroos zeggen hoor.
Maar terug naar; Alles wordt beter.
Er is steeds meer ruimte om elkaar te ontmoeten. We
komen bij elkaar op de koffie en Babbelen weer op
terrassen. Nog even en we kunnen de dansschoentjes weer
oppoetsen, de biljartkeu weer gaan krijten en onze
liederenbundel doornemen om het leven uit volle borst te
bezingen. Ja binnenkort gaan de deuren van het mooiste
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gebouw van Wintelre weer open en hoeven we niet voor het
zingen de kerk uit.
En ook De Rosdoek zal weer opengaan.
Dat werd tijd trouwens want deze eigenwijze ouderling
heeft zich de voorbije tijd vaak afgevraagd waar die
fantasierijke initiatieven blijven die op andere plaatsen
ontstaan.
Maar uiteindelijk zal toch blijken dat Wintere bruist van
activiteiten.
Dus binnenkort kunnen de koersbalmatten worden
uitgerold, de volksdanspasjes weer van buiten geleerd en
de Jeu de Boule-ballen weer uit de kast gehaald.
Nu er steeds meer mensen geprikt zijn willen we niet langer
wachten. En de datum van een muzikale avond vol
Winterselse talenten is ook al geprikt lazen we.
Het is alweer lang geleden dat ene Marlisa ons een
supergezellige Spaans-Latijnse avond in de Rosdoek zou
bezorgen. Hopelijk staat dat nog in de planning.
Wintelre barst weer van de initiatieven. Zo zagen we dat
onze fanfare-drumband gestart is met het opzetten van een
MTB-toertocht, dus daar zit zonder meer muziek in.
Wij zijn er klaar voor om alles te gaan zien, horen en
meebeleven.
Jullie ook? Dan zien we elkaar spoedig. Het maakt niet uit
waar.
Mien du Poes

AFVALKALENDER
22 juni

PMD-GFT-Restafval

6 juli

PMD-GFT-Afval
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GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!

TE ZIEN BIJ KEMPENTV:

Nou dat is gelukt! Wauw wat een fijne opkomst 29 mei. En
wat fijn dat er zoveel liefhebbers zijn, om 2e hands kleding
te kopen. Ik krijg zóveel binnen dat zonde is om weg te
doen! Het is helaas te veel om allemaal te kunnen bewaren.
Daarom ben ik op zoek naar een ruimte die gebruikt kan
worden als winkeltje, maar waarvoor geen huur betaald
hoeft te worden. Zo blijft het ook voor degene met een
kleine beurs betaalbaar. Ik heb al een liefhebber die dat zou
willen runnen. Weet je een geschikte ruimte, geef het me
dan door.
Zelf houd ik thuis een basis van 2e hands
dames/heren/kinderkleding (in elke maat) zodat iedereen
nog bij me terecht kan. Maar het liefst houd ik me bezig
met het aanpassen van kleding, zodat het nog een tijd mee
kan. Bijvoorbeeld wanneer een broek te smal of te wijd is
geworden, maar ook voor rolstoelgebruikers of andere
redenen om een aanpassing te doen. Verder kan er veel
kleding naar wens worden vermaakt; kom met je idee. Op
de verkoopdag heb ik aardig wat opdrachtjes gekregen, om
ook op deze manier kleding een 2e kans te geven.

Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid

Inleveren mag dus nog steeds op Slikdijk 3, Wintelre en
Eikenbocht 15, Knegsel. Wil je eens komen shoppen of heb
je iets om aan te passen, maak dan een afspraak;
0657286351 of 0402053270.

OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!
We krijgen nog regelmatig vragen over onze
openingstijden.
Vanaf heden zijn we voortaan maandag t/m zaterdag,
geopend t/m 20 uur!
Elke zondag zijn we geopend van 10.00 uur t/m 17.00 uur.

Domotica
Domo(domus) komt uit het Latijn en betekent ‘huis’.
Tica is een toevoeging die ook bij vele andere woorden
gebruikt wordt en betekent ‘toegepaste wetenschap of
technologie’. Denk maar aan woorden als informatica en
robotica.
Kort samengevat: domotica = woningtechnologie.
Er zijn veel van deze hulpmiddelen in ontwikkeling. Het zijn
hulpmiddelen die helpen om langer thuis te kunnen blijven
wonen. Dat geldt ook voor mensen met dementie.
In deze aflevering noemen we alle hulpmiddelen, elektrisch
of niet, domotica. Er zijn veel hulpmiddelen, maar
bespreken alleen deze die we kunnen gebruiken in de
thuissituatie.
Uitzending: woensdag 16 juni

GEZOCHT ZATERDAG- / VAKANTIEHULP
Autobedrijf van Hoof Wintelre is op zoek naar een
enthousiaste Zaterdag-/vakantiehulp.
Leeftijd vanaf 14 jaar.
Ben jij handig en wil je graag allerlei klusjes in ons
autobedrijf komen doen, meld je dan bij:
Piet van Hoof 040-2051366
Wij hopen je zo snel mogelijk te ontmoeten!
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HARAPAN, STEUN VOOR
REHABILITATIECENTRUM HIDUP BARU
Hidup Baru, is het rehabilitatiecentrum van de
Indonesische Zusters Franciscanessen op het arme
Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven
momenteel ca. 35 kinderen, waarvan velen
dubbelgehandicapt zijn, alsmede kinderen die een
operatie hebben moeten ondergaan en voor hun
rehabilitatie nog vele jaren therapie moeten krijgen.
Steun aan dit centrum is een van de speerpunten van
de stichting Harapan.
Er zijn op dit moment veel nieuwe patiëntjes die de
komende tijd spalken en prothesen nodig hebben.
Door uitgebreide therapie is het de zusters gelukt deze
kinderen, die toen zij op Hidup Baru binnenkwamen
alleen maar konden liggen en soms zitten, hun eerste
pasjes te laten zetten. Daarom moeten bij hun
dringend spalken worden aangemeten en zijn er
prothesen nodig.
Op West Timor worden deze spalken en protheses
helaas niet gemaakt en moeten van elders komen.
Momenteel komen ze van Sumatra, hetgeen extra
kosten met zich meebrengt. Voor de jaren 2021 t/m
2023 is voor
€ 5.000, -- aan spalken en prothesen
nodig. Mede door heel veel extra kosten vanwege de
coronapandemie hebben de zusters hiervoor geen of
weinig geld beschikbaar. Daarom werd een beroep
gedaan op stichting Harapan die hiervoor enkele
fondsen benaderde. Van een niet nader te noemen
fonds werd al € 2.500, -- ontvangen, onlangs zegde de
Johanna Donk de Grote stichting eveneens € 2.500, -toe.
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JOHANNA DONK DE GROTE: Sinds 1991 bestemt
deze stichting de opbrengsten van haar vermogen
(ontstaan uit de verkoop van belangen van Johanna
Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) voor
diverse projecten. In navolging van het gedachtegoed
van mevrouw Donk-Grote heeft het bestuur aandacht
voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die
door een beperking of door omstandigheden extra
kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Men richt zich op
de kerndoelen: het geven van bijdragen aan projecten
die de leefomstandigheden verbeteren op het gebied
van gezondheid en armoede, het geven van bijdragen
aan projecten die de toekomstkansen van kinderen
verbeteren door het bieden van
onderwijsmogelijkheden, het geven van bijdragen aan
charitatieve fondsen die projecten van sociaalmaatschappelijke en culturele aard uitvoeren.

BESTE KNOERT VRIENDEN
Na een poosje weinig van ons gehoord te hebben zijn we er
weer, deze keer met beter nieuws! Zoals misschien al
verwacht werd gaat het Knoerttoernooi op 26 Juni niet
door. Maar wees niet getreurd als de corona maatregelen
het toelaten gaan we gewoon voetballen.
HET KNOERTTOERNOOI ZAL DIT JAAR
PLAATSVINDEN OP 31 Juli 2021
Je kunt je nog inschrijven via www.knoerttoernooi.nl
Hopelijk zien we jullie snel!!!
Groetjes,
Knoerttoernooi Wintelre
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EETPUNT KEMPKESHOF

KEMPKESHOF
WE MOGEN WEER OPEN

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
25
30
27
24
29
26

Kempkeshof start met alle activiteiten.
Iedereen is weer van harte welkom.
Het eetpunt start op vrijdag 25 juni 2021
Afmeldingen zo spoedig mogelijk doorgeven maar uiterlijk
op dinsdag voorafgaande aan de desbetreffende vrijdag
op nummer 06-2835 9313 van Sjan Snelders

juni 2021
juli 2021
augustus 2021
september 2021
oktober 2021
november 2021

Aanmelden een week van tevoren. Graag een envelop met
een briefje met naam en keuze vlees of vis en € 10,00 in de
brievenbus in Kempkeshof.
Afmeldingen zo spoedig mogelijk doorgeven maar uiterlijk
op dinsdag voorafgaande aan de desbetreffende vrijdag op
nummer 06 2835 9313 van Sjan Snelders
Gastvrouwen van het Eetpunt in Kempkeshof.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 675,40
mogen uitreiken aan de EHBO Vereniging.
Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan Gilde Onze Lieve Vrouw Wintelre.
We bevelen deze van harte bij u aan. Er wordt nu flink
gespaard voor het grote jubileumfeest van volgend jaar!
Staat u ook klaar voor ze met een mooie bijdrage?
Dan verdubbelen wij uw inleg!
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Jan Kruit heeft zijn functie als voorzitter overgedragen aan
Jan Daams. Wij bedanken Jan Kruit hartelijk voor de
prettige samenwerking en wensen Jan Daams veel succes in
zijn nieuwe functie.
Stichting Kempkeshof

COOP en STICHTING
AVONDWANDELVIERDAAGSE WINTELRE
Onlangs hebben wij als Stichting Avondwandelvierdaagse
Winteltre de felicitatie van COOP in ontvangst mogen
nemen omdat wij uitgekozen zijn voor de lokale
statiegeldactie in het derde kwartaal van 2021.
Wij zijn natuur bijzonder blij dat COOP meedenkt aan het in
stand houden van de wandelvierdaagse van Wintelre en dat
tevens alle klanten van COOP Wintelre door het schenken
van het statiegeld een bijdragen leveren aan een gezonde
financiële situatie van Stichting Avondwandel-vierdaagse.
In ’t volgende Blaaike meer over deze actie en hoe we dit
samen tot een succes kunnen maken.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.
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52STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 6 JULI TOT EN MET 9 JULI
Stichting avondwandelvierdaagse Wintelre hoopt dit jaar
voor de 52ste keer haar avondwandelvierdaagse te kunnen
organiseren. Op het moment dat we dit schrijven heeft het
kabinet nog geen besluit genomen over de activiteiten die
vanaf juli plaats mogen vinden. Als stichting willen wij
alleen een wandelvierdaagse organiseren als het kan zoals
jullie het gewend zijn van ons. Dus alles erop en eraan
zonder al te veel corona beperkingen. We zijn op dit
moment nog in afwachting van een reactie van onze
gemeente.
Maar als het allemaal door mag gaan biedt Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre ook dit jaar de
mogelijkheid om te kiezen uit drie afstanden. De 5 en 10
km wordt door de organisatie apart uitgezet. Degene die
graag 15 km wandelen kunnen dan zowel de 10 als de 5 km
wandelen.
Laten we met z’n allen hopen dat we zonder beperkingen
van de overheid massaal kunnen deelnemen aan de 52ste
Avondwandelvierdaagse van Wintelre. Wat hebben we
elkaar toch gemist bij de sportieve activiteiten in het dorp!
Vertrek en aankomst van de 52ste Avondwandelvierdaagse
zijn bij MFA de Rosdoek, behalve op woensdagavond 7 juli
want dan is de start en aankomst in de kantine
van voetbalvereniging DEES aan de Merenweg.
.
De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km (5 en 10) tussen 17.30 en 18.00 uur.
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Of we op de laatste dag ook een intochtroute met een
muzikale omlijsting en een blarenbal in het MFA kunnen
aanbieden is nog geheel onduidelijk.
Inschrijfformulieren liggen vanaf 21 juni in MFA De
Rosdoek. Als u even 06-34921198 belt dan brengen wij het
persoonlijk bij u thuis.
Tot ziens bij de 52ste avondwandelvierdaagse van Wintelre.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre

AGENDA
27 juni 2021
3 en 4 jul
6 t/m 9 juli
24 juli
31 juli
6-7-8 augustus
30 aug ,1 en 3 sept
11 september
1 oktober
18 december

MTB Toertocht: De Merentocht
Jeugdtoernooi D.E.E.S.
Avondwandelvierdaagse
Nieuw Wentersels Peil
Knoerttoernooi
Dorpszeskamp
Wivak
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz Den Babbel

2022
13
14
15
10

mei
mei
mei
/11 december
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Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Dickens Festijn.
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EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
25 juni 2021
30 juli 2021
27 augustus 2021
24 september 2021
29 oktober 2021
26 november 2021
Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
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 tussen
9.00u en 11.00u.
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