51e jaargang nr. 1, week 2 (15 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Goede voornemens
 Een prachtige dag
 Te koop, gevonden en verloren…..
De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt
in week 4 (29 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 21 januari voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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Voor de actuele informatie kunt u altijd kijken in de Hint en
op de website www.parochieeersel.nl.

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
15 EN 16 JANUARI

Namens de parochie willen we iedereen nogmaals bedanken
voor wat ze allemaal hebben gedaan om het met de
Kerstdagen voor iedereen zo aangenaam en sfeervol
mogelijk te maken.
We denken aan alles in de kerk, de kerststal, de
versieringen en het ophangen van de vanen wat altijd erg
mooi is, de kapel met zijn mooie kerstgroep en de
versieringen en op het kerkplein waar de boom zo mooi
verlicht was.
We bedanken alle mensen die in de Kerstdagen een bezoek
hebben gebracht aan de kerk en de kapel om alles te
bezichtigen en de mensen die ervoor hebben gezorgd dat
de kerk open was.

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastor Schevers
Henk v.d. Bosch
Henk Swaans (namens K.B.O. Wintelre)
Sien v. Ham - v. Mol (namens buurtvereniging
"Vreemdelingenhoek")

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
22 EN 23 JANUARI

Namens de parochie Wintelre wensen we pastor Schevers
een goed herstel en hopen dat hij zijn werkzaamheden weer
kan hervatten als het weer mag.

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.

Martien v. Erp (mnd)

RINY RENIERS STOPT ALS LID VAN HET
KERKBESTUUR

MEDEDELINGEN:
We weten nu nog niet of er deze twee weekenden vieringen
zijn.
Als er in Wintelre geen viering is en in de andere
kerkdorpen wel dan worden daar de misintenties afgelezen.
Als er in de hele parochie geen vieringen zijn worden de
intenties op een later tijdstip ingepland. (Dit in overleg met
de familie)
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Sinds 2014 behoren wij tot de parochie “Samen
Willibrordus”, Eersel. Deze nieuwe parochie is ontstaan uit
een fusie van de kerken uit Duizel, Eersel, Knegsel,
Steensel, Vessem en Wintelre. Aan deze fusie gingen een
aantal jaren van overleg vooraf.
Voor Wintelre namen Riny Reniers, die al vele jaren lid was
van het kerkbestuur in Wintelre, en Harrie van Loon deel
aan de vele vergaderingen.
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Toen de fusie rond was moest er een nieuw bestuur
gevormd worden voor de nieuwe gefuseerde parochie.
Riny heeft vanaf het begin deel uitgemaakt van het nieuwe
bestuur. Zij kreeg de portefeuille algemene zaken, contact
en communicatie. Dit hield in dat zij de contacten met de
verschillende kerkdorpen onderhield en zij zorgde dat de
vele informatie op de juiste plekken terecht kwam. Er is in 7
jaren veel gebeurd, en er is veel werk verzet.
Van 6 verschillende parochies één nieuwe parochie vormen
gaat niet altijd makkelijk. Er staat nog veel op de rol. `
Na deze intensieve jaren gaat Riny stoppen. Zij heeft in de
moeizame beginjaren haar inzet hieraan gegeven, en de
zaak mede “in de steigers” gezet. Nieuwe mensen zullen
hierop verder kunnen bouwen.
Wij, die betrokken zijn bij het kerkelijk gebeuren, zijn Riny
geweldig dankbaar dat zij deze kar zolang en zo stevig
heeft getrokken en op het goede spoor heeft gehouden.
Dankzij Riny, zij zat dicht bij het vuur, waren wij in Wintelre
altijd goed op de hoogte van het toekomstig beleid.
Nogmaals Riny, BEDANKT!
Voor alle duidelijkheid: Riny blijft bij onze contactgroep en
vandaar uit blijft zij de beheerder en administrator van onze
kerkelijke begraafplaats.
In de Hint van 3 december en 17 december vraagt men om
nieuwe bestuursleden.
Sjef Hems, namens contactgroep Rond de toren.

GEVONDEN

Op de Akkerweg een fietssleutel en bij de kapel een oorbel.
Op te halen Kerkstraat 46

TE KOOP

Gebreide herensokken schoenmaat 43 / 45
T.v. Gestel, tel 040-2051777
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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: 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.
CP: Ditty ten Boske T. 2055133.
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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EEN PRACHTIGE DAG
Het is stil, doodstil, die eerste morgen van het nieuwe jaar.
Hoewel laat naar bed zitten we op de gewone tijd weer
beneden.
De kinderen zullen het wel laat hebben gemaakt dus voor
de middag kunnen we geen bezoek verwachten. De zon
schijnt volop en we besluiten om van de stilte te genieten
en samen een eindje te gaan wandelen. Samen de wereld
inlopen, luisteren naar die stilte, ze inademen en genieten
zonder iets tegen elkaar te zeggen. Dan voel ik een tinteling
door mijn tenen via mijn stramme benen en mijn
afhangende borsten, mijn hoofd binnenstromen. Een
tinteling die me alle narigheid doet vergeten en laat
genieten van een levendige vrijheid.
We kijken naar lange witte strepen die vliegtuigen door de
heldere blauwe lucht trokken. Drie lange strepen die elkaar
kruisen waardoor het zes vingers lijken die elk een andere
kant op wijzen. En terwijl we het dorp uitlopen verbreden
die strepen zich, groeien naar elkaar tot een enorme witte
ster.Een mooi begin van de dag, van het jaar, en van alles
wat nog komen gaat.
We lopen over den Akkerweg ons dorp uit vanwaar je een
prachtig uitzicht hebt. Hoe dikwijls heb ik daar niet met
onze hond Bassie stilgestaan om de zon als een enorme
rode bal langs de kerktoren naar beneden te zien tuimelen.
Bassie ging dan op mijn voeten zitten, strak tegen me aan
en keek stil de verte in, tevreden als een hond.
Later zitten we met de kinderen aan tafel en worden de
laatste oliebollen gegeten.
‘Nieuwjaar zonder oliebollen is als een bruiloft zonder
drank’, zegt manlief altijd.
En dus had hij er weer te veel bij het jeugdhuis gehaald.
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Tegen de avond zitten we weer alleen tussen de ouderwetse
beeldende kersstal en een dressoir dat vol staat met
nieuwjaarskaarten.
De kerststal mag nog even blijven staan tot de drie
koningen op bezoek zijn geweest. Maar de kaarten mogen
weg, er moet nodig weer worden afgestoft
Hoewel onze kring van kennissen en familie door de jaren
flink is geslonken zijn er nog best veel mensen die
ouderwets een kaart sturen.
Elke kaart wordt weer even in de hand genomen en een
harkerig of soms golvend handschrift opnieuw gelezen. Er
worden namen genoemd, nog even naar afbeeldingen
gekeken vol kleur en goede wensen.
Dan gaan ze de papierbak in en een tijdperk is weer
afgesloten.
We leven in een rare tijd, we worden allemaal beperkt in
ons doen en laten. En het heeft geen zin om naar elkaar te
wijzen en de schuld te geven. Om te roepen dat men het
verkeerd doet, dat het anders moet. We zullen ons moeten
schikken.
Ook ik wil weer handen schudden, vrienden knuffelen en
mijn buurman tegen zijn zwabberende kont slaan.
Wacht maar eens af, deze oude dame gaat straks alles
dubbel en dwars inhalen.
Dat wens ik jullie ook allemaal toe.
Mien du Poes

TE KOOP
T.e.a.b. trampoline met randbescherming 3.50m
doorsnede.
Tel: 06-46792419
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GOEDE VOORNEMENS;
LATEN WE KIJKEN NAAR WAT ER
ALLEMAAL WÉL KAN!
Heb jij een goed voornemen voor je dorp, club of
vereniging? Als gemeente hebben wij de beschikking over
coronagelden. Deze zetten we onder andere in om
verenigingen en clubs een hart onder de riem te steken.
Daarnaast willen we dit geld ook inzetten voor activiteiten
die nog wél mogelijk zijn binnen de huidige
coronamaatregelen.
We hebben er allemaal last van: alle leuke activiteiten,
evenementen, mooie samenkomsten en tradities gaan
vanwege corona niet door. Het blijft de komende tijd
spannend wat nu uiteindelijk door kan gaan en wat niet.
Met z’n alle moeten we ons behoorlijk inhouden en dat doen
we! We tonen in Eersel namelijk veel veerkracht en geduld,
daar zijn we enorm trots op!

VERLOREN
Op 4 januari zijn we tijdens een wandeling het
knuffeldoekje van onze kleindochter verloren. Waarschijnlijk
op het fietspad tussen tennisbaan en Merenweg. Op het
doekje staat de naam Mathilda.
Als iemand het gevonden heeft is fijn om te horen.
Ria van der Hamsvoord. 0682155746

GEROOKTE PALING
Op 22 Januari wordt voor de liefhebbers de paling weer
thuisgebracht. Bestellen kan tot 19 Januari.
Bel of app 06-23332442.
Prijs €18,- per pond.
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Heb jij een goed voornemen met je dorp, club of
vereniging? Dien jouw activiteit uiterlijk 21 januari in, zodat
we ons kunnen verheugen op iets leuks. Zo brengen we
samen wat glans aan in het nieuwe jaar.
Onze spelregels…
Het initiatief is afkomstig vanuit een club of vereniging
Inwoners kunnen meedoen
Het initiatief is coronaproof
De activiteit wordt in het 1e kwartaal van 2022
georganiseerd
Bekijk de oproep van de burgemeester op:
https://www.youtube.com/watch?v=6v0OvxAhWqI
Meer informatie op: www.eersel.nl/goedevoornemens

’t Blaaike nr. 1 15 januari 2022

9

STICHTING HARAPAN RIJSTACTIE

NIEUWSBRIEF#163

Begin 2021 werd door de stichting Harapan in
samenwerking met de Plus supermarkten Kenter en Henst
in Best de actie: Een pak voor een zak, rijst voor armen op
West-Timor, georganiseerd. Vanuit de opbrengsten van
deze actie en diverse donaties konden in juli en recentelijk
met Kerstmis zakken rijst gebracht worden bij arme
gezinnen in en om Atambua op West-Timor.

Lichtjes in de duisternis.

Dit werd gedaan door de zusters van het
rehabilitatiecentrum Hidup Baru en een contactpersoon van
Harapan ter plaatse. Harapan werkt nauw samen met dit
centrum, het is een van de speerpunten van het beleid. Ook
dit jaar zal de actie in de Plus supermarkten georganiseerd
worden. DONATIES zijn nu al welkom! NL29RABO 01770 62
266 met vermelding: Rijstactie

DIANS KAPSALON
Mijn nieuwe openingstijden zijn:
Maandag
van 09.00 t/m 21.00
Dinsdag
van 09.00 t/m 21.00
Woensdag van 09.00 t/m 12.00
Donderdag van 09.00 t/m 14.00
Vrijdag
van 09.00 t/m 14.00
Zaterdag en zondag gesloten.

Dit alles is mogelijk door de hulp van diverse verenigingen
waar we toch weer een beroep op mochten doen; De
Huifnarren die zorg dragen voor de boom bij de Rosdoek,
de vendeliers van ons Gilde die met veel lenigheid de bollen
in de boom bij de Esdoorn
hangen, de klussendienst
voor het onderhoud en
repareren van onze
kerstbollen en de Wit van
Loon voor het beschikbaar
stellen van de hoogwerker
en de handwerkclub samen
met de kapel vrijwilligers
zorgden voor de kerststal.
Zonder jullie bijdrage hadden we de lichtjes en versierselen
in deze toch wel donkere dagen moeten missen.
Heel erg bedankt voor jullie bijdrage en inzet.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre


Wilt u een afspraak maken voor een mooie coupe?
Bel of app naar 06-30039014
Willibrordusstraat 44
5513AZ te Wintelre

Maandag 17 januari om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom, mogelijk wel via de digitale weg. Wilt u
hierbij aanwezig zijn? Stuur ons een mail.

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

Hopelijk tot snel!
Groetjes Dian
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Ook dit jaar hebben we weer mogen genieten van mooie
kerstverlichting, de verlichte bollen in de Esdoorn bij de
kerk, de mooie lichtjes-kerstboom op het plein bij de
Rosdoek en een heuse ster op ons kapelleke waar ook
binnen boompjes met lichtjes, muziek en een kerststalletje.
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AGENDA
23 januari
11 en 12 februari

Boeken- en platenbeurs
Tonproaten

AFVALKALENDER
18 jan.

PMD-GFT-afval

1 febr.

PMD-GFT-Restafval

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag

17 januari,
22 februari,

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
28 januari
25 februari
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof.

OUD PAPIER HIER…

12 februari brengen

12 maart ophalen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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