51e jaargang nr. 2, week 4 (29 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Concert in de Kerk….
¾ Beste inwoners van Klepbroekenbult….
¾ Uitslag Kerstpuzzel….
De volgende uitgave (nr. 3) verschijnt
in week 6 (12 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 4 febr. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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REDACTIE
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MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
29 EN 30 JANUARI

De intenties die niet worden afgelezen worden op een later
tijdstip in overleg met de familie opnieuw ingepland.
Kijk voor meer informatie in de Hint of op de website van de
parochie of op de kerkdeur.

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

De kapel is iedere dag open. Je kunt er altijd terecht voor
een moment van rust en bezinning en voor het opsteken
van een kaarsje

Henk v.d. Bosch (namens Broers en zussen v. d. Bosch)
Jan Reniers
Bart Vreven (jgt)
Bert v. Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (mnd en verjaardag)
Harry Kuijlaars (jgt)
Arnoud Coppelmans
Jan v. Hest

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
5 EN 6 FEBRUARI

In Huize St. Joris te Oirschot is op 84-jarige leeftijd
overleden, Arnoud Coppelmans.
Voorheen woonde Arnoud in Den Engelenburg
Op 68-jarige leeftijd is overleden Jan v. Hest, weduwnaar
van Gerry v. Hest - Schellekens
Jan woonde in de Willibrordusstraat op nr. 62
Op 2 februari vieren we de feestdag van Maria Lichtmis
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-

Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen

AFSCHEID ARNOUD COPPELMANS.

Jo v. Haren - v. Aaken (jgt)
Arnoud Coppelmans
Jan v. Hest
MEDEDELINGEN
Tot en met 25 januari zijn de kerken nog gesloten. Daarna
beslissen de Bisschoppen of er versoepelingen mogelijk zijn.
De intenties worden afgelezen in de uitgezonden dienst via
Kempen T.V. of via de website van de parochie Eersel.
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In onze parochiegemeenschap zijn overleden :
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Afgelopen zaterdag hebben we in de Kerk afscheid genomen van
ere lid van de v.v. DEES Arnoud Coppelmans. Vanwege corona
mochten bij de uitvaartmis maar een beperkt aantal leden van
DEES aanwezig zijn. Maar aan de oproep om samen door
eendracht en samenspel gehoor te geven aan het vormen van een
erehaag op het kerkplein werd bijzonder goed opgevolgd
Dank aan eenieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Als
voetbalvereniging DEES willen we zodra het mogelijk is ook op
sportpark De Meren nog stilstaan bij het heengaan van Arnoud.
v.v. DEES
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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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GEEN CARNAVAL WEL HUPPELEARKE
Wij als Kok organiseren dit jaar geen activiteiten met de
carnaval, zoals elders in dit Blaaike te lezen is , maar we
willen wel het Huppelearke uitbrengen.
We hopen toch op inzendingen van stukjes.
bv over wat jullie gaan missen.?
Hoe zag carnaval er vroeger uit?
Wat ga je dan doen, als carnaval niet doorgaat?
Maar het mag uiteraard ook ergens anders over gaan,
Deadline 6 februari
Kok Wintelre.

UITSLAG VAN DE KERSTPUZZEL
2021/2022

De winnaars zijn: Mirjam Neutkens, Toon Linschoten, Simon
van den Berg, Fam. Helsloot, J. Backbier, P. Nieuwehuize,
Mia Swaanen, H. Sleddens, Peter Schoenmakers,
Rosa Lemmens, Corrie Driessen, Marloes Eeftink, Maria
Kapteijns, Paulien Franken, Jan Klessens, Toon Peters,
Jo Aarts, Winanda van de Sande, Roelie Schuring en
Harrie de Lepper, Sandra van Gerwen.
Deze mensen hebben hun prijs via de post ontvangen.
Het bestuur van OvVWK
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EEN FEESTJE OP DE GOLFBAAN
DAT IS UNIEK!

Oplossing Kerstpuzzel

Heeft u het al eens geprobeerd, een bedrijfsuitje op de
golfbaan? Golfen is een ontspannen bezigheid, hoofd leeg
en lekker buiten zijn.
Golfbaan ’t Caves bezit een par 3 baan en een 9 holes baan.
’t Caves is een laagdrempelige golfbaan, wij zijn makkelijk
toegankelijk. Wij hanteren bijvoorbeeld geen kledingvoorschriften. U mag in uw spijkerbroek of korte broek bij
ons komen golfen.
’t Caves biedt u een spetterend bedrijfsuitje in de vorm van
een mooie golfclinic. Deze clinic wordt gegeven door één
van onze ervaren golfleraren. We laten uw medewerkers
spelenderwijs kennis maken met golf en hoe leuk golf kan
zijn. Dit doen we op de Par 3 baan.
Wij hebben verschillende mogelijkheden om uw dag
compleet te maken.
Denk aan: lunchen, dineren, een lekkere BBQ waarbij we
met u afspreken wat u wilt, borrelen etc.
Wilt u een all-in pakket, dan kan dat ook. We proberen
zoveel als mogelijk met uw wensen rekening te houden.
Wij zorgen ervoor dat uw dag onvergetelijk wordt. Alles zal
goed verzorgd worden, uw medewerkers zal het aan niks
ontbreken. Wij horen graag of uw interesse gewekt is.
Heeft u vragen? neem dan contact op met ons. Dat kan
telefonisch, persoonlijk of via e-mail.
Zoals bij u bekend leven wij ook de corona regels na.
Houdt u QR bij de hand a.u.b.
Contactpersoon: Suus Leijdekkers
Tel. +31638211128, Email: suus@hetcaves.nl
Wij hopen snel van u te horen, laat u verrassen!
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Team ‘t Caves

De

BESTE INWONERS VAN
“KLEPBROEKENBULT”

redactie

KEMPENKENNIS EN
MEER

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14
Januari m.b.t. de coronapandemie is het K.O.K. op
zaterdagochtend 15 Januari j.l. in beraad gegaan omtrent
carnaval 2022.
Op basis van de onzekerheden, de beperkingen en het (te)
korte tijdstek qua voorbereidingen hebben we helaas
moeten besluiten dat alle activiteiten (Tonpraten, grote
optocht, kinderoptocht en de 55+ middag) NIET doorgaan
dit jaar. Dat doet ons zeer maar in onze ogen de juiste
beslissing.
Desondanks zal “’t Huppelearke” op carnavalszondag in
aangepaste vorm op Uw deurmat vallen om toch carnaval
2022 niet geheel voorbij te laten gaan.
Als de ontwikkelingen het toelaten dat er WEL carnaval
gevierd mag worden dan zal het dus zijn zonder activiteiten
alwaar het K.O.K. een organiserend aandeel in heeft.
Wij hopen op Uw begrip en hopen tevens dat we carnaval
2023 in de authentieke vorm mogen organiseren en vieren.
Let goed op Uzelf !
K.O.K. Wintelre

Goede voornemens gemaakt om
eens een ‘cursus’ te volgen?
Als de Corona maatregelen het toelaten starten er weer
verschillende nieuwe workshops en cursussen.
Een greep uit het aanbod.
De groots opgezette cursus Kempenkennis, waarbij je je
verdiept in de eigen woon- en leefomgeving start eind
maart. Creatief kun je aan de slag met vilt of een eigen
familiewapen ontwerpen en maken.
Misschien wil je wat meer weten over gezond flextitarisch
koken of kledingadvies op maat? Op spiritueel gebied kunt
u zich verdiepen in Tarotkaarten of misschien wilt u wat
meer weten over een carillon en er een bezoeken. Voor de
excursie naar Luik zijn nog een paar plaatsen vrij.
Nieuw zijn de bijeenkomsten om te communiceren met
slechthorenden. Een breed aanbod, weer voor elk wat wils.
Voor het gehele aanbod, alle informatie en inschrijven kijk
op onze website www.volksuniversiteitdekempen.nl, schrijf
je daarin op onze nieuwsbrief of volg ons op facebook.

UITSLAG KERSTPUZZEL
De oplossing van de Kerstpuzzel is :
“ Graag gedaan de redactie”
Winnaar onder de inzenders is door loting geworden:
P.H. van Gompel.
De prijs zal u thuis worden overhandigd.
Wij dank u allen voor het meespelen.
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TE KOOP
Mooie en 100 % in orde Union herenfiets. € 75,Staande klok, krijg hem niet aan het lopen. € 50,Harrie Beerens tel 0620127539.
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DE TIJD VERANDERD…….
Als ik voor het raam zit en over ons kleurloos tuintje kijk, of
naar de witte wolken die door de hemel drijven, dan zie ik
ze weer voorbijkomen; Fietsende kinderen en moeders met
blije en uitgelaten kleintjes die weer naar school mogen.
Wij mogen ook weer gaan sporten, weer gaan statten en
samen dansen.
Nu nog hopen dat de kroegen en eettenten snel opengaan
en alles is weer het oude.
Een avondje theater, of een lezing in de bib of bij de
heemkundekring zou ook leuk zijn.
Ik hou namelijk erg van verhalen, en dat mogen ook
verhalen zijn van lang geleden.
Zo heb ik erg genoten van de extra uitgave van het Blaaike,
over al die verenigingen en stichtingen die nog met plezier
iets publiceren en lezen.
Mooi om te lezen dat er iemand is die alle uitgaven van het
Blaaike heeft bewaard.
Ik dacht echt dat dat soort mens was uitgestorven maar als
ik nadenk dan kan deze persoon niet ver buiten mijn
kennissenkring bestaan.
We hebben ook gelezen met hoeveel plezier dit Blaaike door
de jaren heen gestencild, bijeengeraapt en geniet is.
Genietend van koffie of een ander drankje zijn er vele
honderden nietige nietjes met een nietmachientje in het
Blaaike geniet.
Hebben jullie er enig idee van hoe groot die berg nietjes is?
Zou het niet van nut zijn als alle mensen, die het Blaaike
toch niet bewaren, die nietjes eruit peuteren en die
bewaren tot de Guld ze als oud ijzer op komt halen?
We moeten immers zuinig zijn zegt Mark Rutte.
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Mooi ook te lezen hoe sommige inzendingen teruggaan in
de tijd. Zo werd door onze oud-pastoor de naam Piet
Bierens genoemd. Wie kent hem nog? De man die, toen hij
nog in Eersel woonde, op een zondag met de fiets naar
Wentersel reed om mij te bezoeken toen ik ziek in bed lag.
Die me toen een boek gaf dat ik heel mijn leven heb
gekoesterd, een boek over de geschiedenis van de
Nederlandse literatuur.
Ik zie hem nog op de kleine zolderkamer bij mijn bed staan
terwijl hij het boek op mijn knieën legt en in zijn eigen taal
zegt; ‘Hier, lèès deez mèr ins, of ’t oe intresseerd wéet ik
nie, mèr ge zult er nie van oan de schijterij geraoke’.
Ik weet dat Piet niet bij iedereen geliefd was, toch heeft hij
lang geleden er mede voor gezorgd dat bekende personen
in de Rosdoek hun zegje deden.
Half Wentersel liep toen uit om de schrijver Godfriet
Bomans te zien.
Die bekende columnist en televisiepersoonlijkheid speelde
die avond laat nog een potje schaak tegen meneer
Tegenbosch senior.
En de beroemde schrijver uit de Peel, Toon Kortooms heeft
in die tijd ook een lezing in de Rosdoek gegeven.
Veel mensen lazen toen nog boeken en ‘Mijn kinderen eten
turf’ was een heuse bestseller.
Vandaag wordt er veel minder gelezen, vooral jongeren
vinden andere dingen leuker.
Ik wel, ik lees af en toe nog een heus boek, herlees het
zelfs omdat ik als het boek uit is het begin weer vergeten
ben. Zo gaat dat met die oudjes.
Maar ik lees nog elke dag de krant. Dat moet ook wel wil je
een beetje op de hoogte blijven. Anders had ik niet geweten
dat er op het Kreilt een crematorium komt binnenkort. Nou
ja alleen voor dieren, voorlopig althans, je moet ergens
beginnen.
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Ik vroeg vanmorgen aan mijn buurman of hij dat ook had
gelezen en die zei; ‘Nee, ik léès gènne krant, ik léès ut
Blaaike dès genog.’
Het Blaaike lezen is ook lezen zullen we maar zeggen. Dus
lees ze.
Mien du Poes

CONCERT IN DE KERK
'Ten songs of change'
Onder deze titel speelt het duo Maya Fridman (cello) en
Marion von Tilzer (piano) op donderdag 3 februari om 20:00
uur het eerste concert van dit seizoen in de Lambertuskerk
in Vessem. De I Tjing, ook wel het Boek der Veranderingen,
wordt de Bijbel van de Aziatische cultuur genoemd. Maya
Fridman en Marion von Tilzer kozen het boek als belangrijke
inspiratiebron voor hun album 'Ten Songs of Change' dat
afgelopen zomer door hen werd uitgebracht.
Lulu Wang selecteerde de gedichten.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van het concert is
er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten.
Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur is open om 19:30 uur. Aanvang van het
concert is 20:00 uur.
Hanke Lanting
Bestuur Behoud Lambertuskerk
behoudlambertuskerk@gmail.com
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VERGADERINGEN DORPSRAAD

AGENDA

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

26 maart
1 en 2 april
9 april
9 april
22 april
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
28 mei

Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Pubquiz d’n Babbel
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
Eerste Heilige communie
Concert Fanfare/Drumband
"Greatest Hits"
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
5 t/m 8 juli
Avondwandelvierdaagse
5, 6 en 7 augustus Dorpszeskamp
10 /11 december Dickens Festijn.

OUD PAPIER HIER…
12 februari brengen
9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

AFVALKALENDER

1 febr.
15 febr.

PMD-GFT-Rest-afval

12 maart ophalen
14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

PMD-GFT-afval
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22 februari,
23 maart,
21 april,
19 mei,
21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december
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EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof.
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