49e jaargang nr. 8, week 15 11 april
Met in deze uitgave onder meer:
 Kijk naar Wintelre op Kempen TV
 Zorg en Welzijn
 Zorg voor elkaar, blijf 1.5 meter van elkaar
De volgende uitgave (nr. 9) verschijnt
in week 17 (25 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 16 april voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 17 april voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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Hier worden foto’s van gemaakt die geplaatst worden in de
Hint en op de website.
Op Eerste en Tweede Paasdag zal om 11.00 uur de H. Mis
vanuit de parochiekerk in Eersel worden uitgezonden op
Kempen TV. Zo kunnen wij toch samen vieren.

MISINTENTIES
I.v.m. Corona zijn er geen H. Missen

MISINTENTIES

De opgegeven misintenties die zijn komen te vervallen
worden op een later tijdstip in overleg met de familie
ingehaald.

I.v.m. Corona zijn er geen H. Missen

NIEUWS VAN DE
GELOOFSGEMEENSCHAP WINTELRE.
Het CORONAVIRUS heeft ons allemaal in de greep en raakt
ook onze geloofsgemeenschap.
In het vorige Blaaike hebben wij medegedeeld dat alle
kerkdiensten tot en met Tweede Paasdag (13 april) niet
doorgaan.
Volgens de laatste richtlijnen van het kabinet wordt dit
verlengd tot en met 1 juni. Dit betekent dat er tot en met
Tweede Pinksterdag in de hele parochie geen kerkdiensten
zullen worden gehouden. Dit betekent dat dus ook de
Eerste Communieviering op 17 mei uitgesteld gaat worden.
Doopvieringen en uitvaarten mogen met een beperkt aantal
personen wel doorgaan.
Pastoor Van Lamoen wil op zaterdag 11 april om 19.00 uur
in de kerk van Eersel alle paaskaarsen uit de verschillende
dorpen zegenen in het bijzijn van één afgevaardigde uit elk
dorp. Na deze korte en sobere plechtigheid neemt iedereen
de paaskaars weer mee naar zijn eigen dorp.
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Namens de parochie wensen we iedereen kracht, sterkte
en positieve energie toe om met deze situatie om te kunnen
gaan. Houd u aan de regels van het kabinet, pas op u zelf
en kijk wat u voor een ander kunt doen, zodat we een
optimale bijdrage leveren om het virus te bestrijden.
Kijk ook in De Hint en op de website parochieeersel.nl
voor meer informatie.

LEDEN VAN DE VVW
Doordat ons land gebukt gaat onder het Coronavirus
hebben we besloten om alle activiteiten die in de maand
mei op het programma staan af te lassen.
Wat er met de rest van het programma gaat gebeuren is
voor ons ook nog onduidelijk. Houd hiervoor ‘t Blaaike in de
gaten.
Het geld dat is betaald voor de kookworkshop wordt
teruggestort.
Het bestuur.
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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: Jan Kruit T. 2052132
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: 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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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“EEN 100-JARIGE IN WINTELRE”
(door Jos van der Heijden)

Het komt steeds meer voor dat mensen 100 jaar worden.
Op 1 januari 2019 telde Nederland 2189 mensen die 100
jaar of ouder waren. Hiervan was 85% vrouw. In de
gemeente Eersel woonden op die datum 3 honderdjarigen,
2 mannen en 1 vrouw.
Hoe is het met Wintelrees oudsten:
---Op 17-06-1752 werd Hendricus van der Meeren geboren
in Wintelre. Hij overleed op 25-04-1852 in Wintelre, nog
net geen 100. Hij was ongehuwd
---In 1939 vierde Peerke van Roy zijn 100e verjaardag,
geboren in Oirschot op 30-03-1839, hij woonde enige tijd
in Wintelre en overleed op 08-02-1940 in Oerle (gemeente
Veldhoven), parochie Wintelre. Ter ere van zijn 100e
verjaardag werd bij zijn woonhuis, op de hoek van het
vliegveld, een kapelletje gebouwd. (zie fotoboek Wentersel
Vruuger pagina 152 t/m 160)
---Adrianus van der Heijden, geboren te Wintelre op 30-081868 haalde de 100 jaar net niet. Hij overleed in Best op
01-01-1968.
---Francisca Saris geboren op 11-03-1908 in Wintelre. Zij
is, voor zover bekend, de eerste die in Wintelre geboren is
en 100 jaar werd. Ze woonde bijna 70 jaar in Nijmegen.
Siska overleed daar op 19-01-2011, 103 jaar oud.
---Herman Heyting geboren op 05-10-1916 in
Scheveningen , overleed in Wintelre, waar hij ruim 50 jaar
woonde, op 24-01-2020.
---Adriana( Jaan) Jansen geboren 09-04-1920 te
Hulsel, gemeente Hooge en Lage Mierde, dochter van
Michiel Jansen en Anna Jansen. Zij trouwde op 22 mei
1947 met Gerardus (Graard) van Loon, zoon van
Wilhelmus van Loon en Cornelia van Roy.
Jarenlang runde zij met haar man café ’t Centrum,
later discotheek ’t Centrum.
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KEMPENTV……DE KEMPEN NU!

MENSEN BEDANKT!

Door de corona-aanpak zijn onze filmers met een andere
insteek gaan werken. Het zijn de kleine dingen die voor
ouderen, zieken, gezinnen en mensen met een vitaal
beroep (etc.) als een lichtpuntje kunnen dienen.
Die lichtpuntjes zijn dichtbij, om ons heen!

Als jullie dit lezen, ben ik er niet meer.
Zal ik nooit meer filmen, kaarten of 'n praatje kunnen
maken.
Mijn leven zit erop.

De gemeenten in ons uitzendgebied bieden zoveel moois
aan natuur, gebouwen en initiatieven dat wij non-stop
uitzenden. Hopelijk een opkikker voor iedereen.
Onder alle films hebben we ‘Weet je nog wel’- liedjes gezet
en hopen hierdoor bij velen een positief gevoel te creëren.
Op zondag 05-04 is er om 11.00 uur een H. Mis vanuit
Bergeijk te zien. (Herhaling op maandag om 10.00 uur)
Op eerste paasdag (12-04) wordt om 11.00 uur een mis
vanuit Eersel uitgezonden. (Herhaling op maandag tweede
paasdag om 10.00 uur).
Op Witte Donderdag (09-04) wordt om 19.00 uur de
Passion uitgezonden, die in 2017 in Hoogeloon is
opgenomen.
(Herhaling op Goede Vrijdag (10-04) om 19.00 uur).

www.facebook.com/kempentv (info e.d.)
op
op
op
op

Ziggo,
KPN,
Trined,
Telfort,

kanaal
kanaal
kanaal
kanaal

36
1326
512
595
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Speciaal wil ik een dank uitbrengen aan:
Dr. v.d. Wouw
Ziekenhuis Maxima
Hospice Merefelt,
Kaartclubjes
Heemkunde,
Familie

Maar vooral mijn kinderen, broers (zwagers) en
zussen (schoon), die al die jaren dag en nacht voor
me klaar stonden.
Ik wens jullie allen een goede gezondheid.
Toon van Hout.

OPROEP: U mag toepasselijke foto’s en filmpjes
sturen naar redactie@kempentv.nl
Wie weet kunnen we er iets moois van maken!
’t Blaaike nr. 8

Het deed mij goed zulke mooie woorden te
ontvangen.

Mijn buren, in het bijzonder To en Mien

U kunt onze filmpjes ook terugkijken op www.kempentv.nl

KempenTV
KempenTV
KempenTV
KempenTV

Daarom wil ik iedereen bedanken voor het medeleven
in welke vorm dan ook, tijdens mijn ziekte.
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Onze Toon is rustig ingeslapen op 18 maart 2020.
Door de Corona maatregelen heeft crematie op 24 maart
2020 in besloten kring plaats gevonden.
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GEEN ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF

NIEUWSBRIEF#131

Wij zijn gesloten tot en met 28 april 2020.
Dit is op advies van het RIVM om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.
Na 28 april 2020 zal het bestuur van Kempkeshof haar
standpunt opnieuw bepalen.

Nieuws vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn.

St. Kempkeshof

LOTERIJ CARNAVAL
De prijzen van onze jaarlijkse loterij zijn gevallen op de
lotnummers;
1756 – 1200 – 1368 – 1820 – 1887 – 435 – 472 – 1468 –
1822 – 1376 – 2767 – 1848 – 953 – 2899 – 1630 – 862
Voor het afhalen van de prijzen kunt u, vanwege de
tijdelijke sluiting van De Rosdoek, contact op nemen met
Huib van Asten 06-54313822
Iedereen hartelijk bedankt voor de deelname.
CV De Huifnarren

We zitten met z’n allen in een coronacrisis die zijn weerga
niet kent. Dat betekent dat de hele wereldbevolking
inclusief Wintelre hier door geraakt wordt.
De regering en het RIVM hebben in Nederland drastische
maatregelen uitgevaardigd die voor een ieder van ons
gelden.
De werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad Wintelre
wil alle inwoners van Wintelre daarom de mogelijkheid
bieden om een beroep te doen op de mogelijkheden van het
Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VsW) om daar waar nodig
een helpende hand of een luisterend oor te bieden. Dit geldt
vooral voor mensen die geen of een beperkt sociaal netwerk
hebben. De vragen kunnen betrekking hebben op het doen
van boodschappen, het doen van een klein klusje, het
aanbieden van contact via telefoon of sociale media als
WhatsApp, Skype, etc. Ook mensen die ongerust zijn over
de crisis en daar met iemand over willen praten kunnen bij
ons terecht.
Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132,
contactpersonen van het VsW, zullen alle zorgvragen
coördineren.

LET OP ELKAAR
MAAR BLIJF 1,5 METER
UIT ELKAAR

EEN SCHONE FIETS
Na de quarantaine weer met een mooie fiets op pad ??
Ik zorg dat ze weer mooi gepoetst zijn.
Ad Hoeks 040 2051760.

Laat aub uw gebruikt papieren zakdoekje niet
achter in onze natuur !!
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Iedereen die het Blaaike leest weet dat het VsW daarin haar
tweewekelijkse rubriek heeft. Daarin staan veel
mogelijkheden waar je een beroep op kunt doen.
Activiteiten die gestopt zijn:
 Dagactiviteiten op Kempkeshof, so wie so zijn ook
alle andere activiteiten op Kempkeshof gestopt
 Repair Café
 Vervoersdienst, alleen in noodgevallen wordt er nog
gereden
 Bibliotheek
 Duofiets

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




De geplande Dorpsraad bijeenkomsten van
donderdag 16 april en maandag 18 mei gaan niet
door.
Dinsdag 23 juni om 20.00 uur is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering. Iedereen is welkom. Wij
zorgen dat de koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

6 juni
13 juni:
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
10 Juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug

ELE-rally
Bosschuur concert Fanfare/Drumband
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Vakantie-BBQ-toernooi TV de Meppers
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag

23 aug

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

TOCH WEER ’t BLAAIKE
Om u in deze rare tijd toch de kans te geven op de hoogte
te blijven van het wel en wee van Wintelre en anderen de
kans te geven nieuws te vertellen met betrekking tot ons
dorp, is besloten om ’t Blaaike toch weer te laten
verschijnen. U levert de copy op de normale manier in en
wij zorgen voor de rest.
Zorg goed voor u zelf en voor elkaar en dan hopen wij u na
Corona weer gezond tegen te komen in ons dorp.
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Agenda

11 apr 2020

10

Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
28 Augustus
Frikandellentoernooi TV de Meppers
25 oktober
Herfstwandeling
23-30-31 oktober Jubileumstuk de Vriendenkring
“Ja Hallo, zo zijn we niet getrouwd”
31 oktober
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 Jaar Bestaan.
13 November
Afsluittoernooi TV de Meppers
15 november
Intocht van Sinterklaas

2021
17 januari
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AFVALKALENDER

14 apr

PMD- GFT-afval

28 apr

PMD-GFT-Restafval

12 mei

PMD- GFT- Afval

OUD PAPIER HIER…
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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