49e jaargang nr. 9, week 17 25 april
Met in deze uitgave onder meer:
 App-wandeling markt Eersel
 Kids@Home challenge
 Praatje met een maatje
De volgende uitgave (nr. 10) verschijnt
in week 19 (9 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 30 april voor 19.00u in brievenbus
Cor Tholen op Het Aangelag 26 aub
Vrijdag 1 mei voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Voor inlichtingen of klachten
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040-2052587
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MISINTENTIES
I.v.m. Corona zijn er geen H. Missen

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

Zoals we reeds in het vorige Blaaike meegedeeld hebben
zijn er in de gehele parochie tot en met 1 juni geen
kerkelijke vieringen.
Afgelopen zaterdag 11 april zijn alle paaskaarsen van de
kerkdorpen van onze parochie in de kerk van Eersel
gezegend. Namens Wintelre waren Riny Reniers en Jo van
de Biggelaar bij deze sobere plechtigheid aanwezig. Op de
website staat een foto. De kaars die het meest rechts staat
is van Wintelre.
Met het opgeven van misintenties kun je om praktische
redenen beter even wachten tot alles weer een beetje
normaal wordt.
De opgegeven misintenties die zijn komen te vervallen
worden op een later tijdstip in overleg met de familie
ingehaald.
In onze dorpsgemeenschap zijn overleden:
Louis v. Hest is op 65-jarige leeftijd overleden. Louis
woonde de laatste jaren op de Donksbergen in Duizel.
Riek Swaans - v. Loon weduwe van Toon Swaans is op 81jarige leeftijd overleden. Riek woonde op Mostheuvel nr. 1
Kijk ook in de Hint en op de website parochieeersel.nl voor
meer informatie.
BERICHT VAN HET PASTORALE TEAM
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Afgelopen weken hebben we gezien dat de impact van het
Coronavirus op onze samenleving steeds groter wordt. Er
worden allerlei protocollen en maatregelen vastgesteld.
Uiterst belangrijk met als doel de verspreiding van het virus
te beperken. Door de dagelijkse ontwikkelingen ziet het
leven er voor ons allemaal heel anders uit. Dat brengt
onzekerheid met zich mee in deze toch moeilijke periode.
Het zal duidelijk zijn dat dit ook gevolgen heeft voor het
pastoraal en kerkelijk leven.
Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en consequenties voor onze parochie via De
Hint. Voorts streven wij ernaar om de actualiteit van de dag
te plaatsten op deze website.
Zorg goed voor uzelf maar zeker ook voor elkaar.
Het Parochiebestuur en het pastoraal team.

K.O.K. NIEUWS

KONINGSDAG 2020

Het K.O.K. wil jullie informeren over maandag 27 april
2020. Zoals bekend zijn de maatregelen die afgekondigd
zijn door de regering op advies van RIVM van kracht tot 28
april a.s. Dit betekent dat het K.O.K. dit jaar GEEN
fietstocht kan organiseren.
Door ons te houden aan deze adviezen en 1,5 meter
afstand te houden kunnen wij hopelijk het virus onder
controle krijgen.
Mensen hou vol!
Het K.O.K. wenst jullie alle een goede gezondheid.

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
24 juni
25 nov.

29 juli 26 aug.
30 dec
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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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KIDS@HOME CHALLENGE
Dit keer geen bericht over afgelast evenement maar een
aankondiging voor een nieuw eenmalig evenement.
We moeten ons allemaal thuis vermaken in deze bijzondere
tijd en proberen daar samen het beste van te maken. Om
het thuis blijven wat leuker te maken heeft de organisatie
van de Wenterselse Kwis samen met de JOC en Jong
Nederland iets super gaafs bedacht:
In het weekend van 25 en 26 april organiseren wij voor alle
kinderen van groep 3 t/m 3de klas de 'Kids@Home
challenge'!
Na aanmelding krijg je zaterdag 25 april om klokslag 10 uur
via Whatsapp van ons een lijst met opdrachten die je in en
om het huis kunt uitvoeren. Vraag vooral je ouders,
broertjes en zusjes om hulp om zoveel mogelijk opdrachten
te kunnen voltooien.
Per ingeleverde opdracht kun je punten verdienen. Je kiest
zelf de opdrachten uit, je hoeft niet alle opdrachten te
maken. Dit mag natuurlijk wel!
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën. Diegene die
zondag 26 april om 15.00 uur in zijn of haar categorie de
meeste punten heeft behaald wint de challenge en wint een
mooie prijs (gesponsord door de COOP)!
Bij het uitkomen van dit Blaaike is het nog net mogelijk om
je aan te melden mocht je dit nog niet hebben gedaan.
Dit kan door een mail te sturen naar jnwintelre@gmail.com
met daarin de volgende gegevens:
voor- en achternaam van het kind
leeftijd van het kind
mobiel telefoonnummer (om de opdrachten te
ontvangen via Whatsapp)
woonadres (de winnaar krijgt de prijs thuisbezorgd)
Opgeven is mogelijk tot 23 april.
Organisatie van de Kids@Home challenge
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BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
GEANNULEERD

BEDANKT

In verband met de corona maatregels gaat de processie
naar Scherpenheuvel dit jaar niet door.
Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar.
Sjaan Oosterbosch

PRAATJE MET EEN MAATJE
Wél!zijn de Kempen is gestart met een tijdelijke bellijn:
Praatje met een Maatje.

Van een vreemdeling.

De telefoonlijn is bedoeld voor mensen uit de Kempen die
tijdens de Coronacrisis minder contacten hebben en binnen
moeten blijven. Even een praatje met iemand maken kan
dan heel prettig zijn. Bellers kunnen ook bij ons terecht
voor een (hulp)vraag. Het nummer is niet bedoeld voor
vragen over het virus.
Het telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag
bereikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Praatje met een Maatje: 0497 – 229 040

NIEUWS BOND VOOR OUDEREN
We hebben vanwege het coronavirus al onze activiteiten tot
1 juli afgelast.
We hopen na die datum voorzichtig weer e.e.a. te kunnen
opstarten, maar hiervoor zijn we afhankelijk van de
maatregelen van de overheid. We berichten tegen die tijd
wel wat er dan wel aan activiteiten kan doorgaan.
Graag willen we de directie en medewerkers van Hotel 46
bedanken voor het verstrekken van de paaseitjes, die ze
geschonken hebben aan de ouderen van Wintelre. Ze zijn
bijzonder goed in de smaak gevallen bij onze leden.

OUD PAPIER HIER…
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen

KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur

OOK ELE RALLY AFGELAST op 6 juni a.s.

Papier brengen bij het Jeugdhuis
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Via deze weg wil ik graag het bestuur
van de Vreemdelingenhoek bedanken
en ik denk dat ik namens de gehele
buurt spreek.
We kregen alle een mooi bosje tulpen
voor Pasen, dit was een zeer mooi en warm gebaar in deze
zorgelijke tijd.
Ook bij ons zijn de activiteiten natuurlijk afgelast en dit was
zeer welkom.
Nogmaals bestuur bedankt.
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NIEUWSBRIEF#132
Nieuws vanuit de werkgroep verkeer over
Verkeershinder
Spottersweg/Eindhovensedijk/Oirschotsedijk
(Bron: gemeente Eindhoven)

Van maandag 20 april, 09.00 uur tot vrijdag 24 april, 16.00
uur wordt er op de Eindhovensedijk, ter hoogte van de
Spottersweg, gestart met het aanbrengen van een
ondergrondse boring t.b.v. stroomkabels. Hiervoor wordt de
Spottersweg afgesloten voor autoverkeer. Tevens komt er
op de Eindhovensedijk een halve rijwegafzetting welke met
verkeerslichten en verkeersregelaars zal worden begeleid.
Fietsers
Voor fietsers verandert de situatie niet. Zij kunnen overal
via de normale weg door. Het fietspad Spottersweg (tussen
Luchthavenweg en Landsardseweg) is nog wel afgesloten.
Autoverkeer
Voor de afsluiting van de Spottersweg komt er een
omleidingsroute via de Landsard. (zie kaartje)
Op de Eindhovensedijk wordt er een rijstrook (ter hoogte
van de Spottersweg) afgesloten. Het autoverkeer op de
Eindhovensedijk wordt door verkeerslichten en
verkeersregelaars begeleid.




Mochten er nog vragen zijn, dan kun je terecht bij
onderstaande contactpersoon:



Jérôme Verbruggen
Uitvoeringscoördinator
+31643016065
jpfm.verbruggen@eindhoven.nl
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Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre

De geplande Dorpsraad bijeenkomst van maandag 18
mei gaat niet door.
Dinsdag 23 juni om 20.00 uur is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering. (als corona het toestaat)
Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
8
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WELONS 18-19- 20 juni 2021
Natuurlijk hadden wij jullie allemaal graag gezien op
WELONS 2020 maar de onzekere tijd waarin we met zijn
allen in zijn beland heeft ons doen besluiten om de editie
van dit jaar over te slaan. Een besluit dat we met pijn in
ons hart hebben genomen. We hadden er opnieuw
ontzettend veel zin in en organisatorisch waren we dan ook
al bijna rond. Op de eerste plaats voor de muziekliefhebber.
Ze waren dan ook alweer gecontracteerd; verrassende
aansprekende bands voor op Good Old Friday, Smokin
Saturday, American Sunday en voor The Dirty Rabbit.
Hierbij nog opgeteld de Amerikanen Meeting, Old Timer
Tractoren, Power Tool Racen, Kinder Kermis, Rock N Roll
Market, Food Trucks en de Welons Camping om vervolgens
dan te moeten besluiten tot afgelasting. ……….. Snik,
jammer ander troostende woorden zijn er even niet of toch
wel want we komen terug, mogelijk nog sterker dan ooit.
Noteer in uw agenda’s :
WELONS 2021 op 18-19 & 20 juni.
Wij bedanken alle vrijwilligers van de verschillende
commissies en anderen die waar dan ook al hadden
toegezegd hun medewerking te zullen verlenen aan Welons
van dit jaar en hopen voor het seizoen 2021 opnieuw op
eenieders bereidheid.
Bestuur Stichting WELONS

GEVONDEN
Sleutelbos met 3 dezelfde sleuteltjes.
Gevonden in de Margrietlaan op straat bij het veldje.
06-29034110
Niek Jansen

IZI Travel is een wereldwijde app met duizenden
wandelingen over de hele wereld. Ook een leuke app dus
voor als u straks weer op vakantie mag gaan.
Via google maps ziet hij uw locatie en geeft hij een aantal
zoekresultaten. Van Eersel zijn er verder nog geen
wandelingen dus “Eersel Markt” zal bovenaan verschijnen.
Druk op start.
De geluidsfragmenten beginnen automatisch te spelen
zodra u bij een gebouw of bezienswaardigheid staat.
Voor degenen die wél geïnteresseerd zijn maar geen app
willen downloaden:
Zie de website https://izi.travel/nl . Klik op tabblad
“audiogidsen” en zoek op “Eersel”. Klik “Eersel Markt” aan.
U krijgt de route en foto’s te zien en u kunt de
geluidsfragmenten beluisteren.
Oproep aan Duizel, Steensel, Knegsel, Wintelre en Vessem:
Wilt u voor uw dorp ook een app-wandeling laten maken?
Wilt u helpen met het opzetten van de route, heeft u foto’s
of wilt u helpen met de geluidsfragmenten? Neem dan
contact op met Toeristisch Informatiepunt Eersel via
info@tipeersel.nl
We zijn ook nog op zoek naar leuke anekdotes over uw
dorp, de streekverhalen en legendes. Informatie over de
dorpsgeschiedenis is ook van harte welkom.

APP-WANDELING MARKT EERSEL
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Er is een wandeling over het marktplein van Eersel gemaakt
waarbij u via uw smartphone kunt luisteren naar de
streekverhalen en legendes van Eersel. De app speelt het
geluidsfragment behorend bij een gebouw of
bezienswaardigheid. De app ziet exact uw locatie via google
maps.
Hoe werkt het?
Download de gratis app IZI Travel. Let hierbij op dit logo:
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Deze app-wandelingen zijn gratis, ook aan het opzetten van
nieuwe wandelingen zijn geen kosten verbonden.

STICHTING HARAPAN:
700 pakken rijst voor Voedselbank Best
Harapan had zich er goed op voorbereid, verkoop van
pakken rijst en de opbrengst bestemmen voor armen op
West-Timor. Helaas, door de coronacrisis is deze actie
uitgesteld.
De inkoop (700 pak) was gedaan, hiervan waren 90 pakken
dankzij een anonieme donatie al naar de Voedselbank in
Best gebracht. Van de Pio-stichting uit Tilburg ontving
Harapan een donatie van € 750,-- voor deze actie waarvoor
geen rijst geleverd hoeft te worden. Omdat niet duidelijk is
wanneer de actie wel kan worden georganiseerd besloot
Harapan de resterende 610 pakken ook naar de
Voedselbank Best te brengen. Toch nog een mooi resultaat,
700 pakken rijst voor de cliënten van de voedselbank en
van alle ontvangen donaties kunnen de zusters van het
centrum Hidup Baru in Atambua 180 zakken rijst van 10 kg.
kopen.
U kunt de actie “een pak voor een zak / rijst voor armen op
West-Timor" steunen door een bijdrage te storten op NL29
RABO 01770 62 266 stichting Harapan ovv rijstactie.
Harapan voorzitter Jos van der Heijden was vorig jaar
september op West-Timor en heeft gezien dat hulp heel
hard nodig is.
Hij heeft toen namens Harapan een aantal zakken rijst bij
heel arme mensen gebracht.
https://harapan.dse.nl
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