49e jaargang nr. 11, week 21 23 mei
Met in deze uitgave onder meer:
 Opgravingen Groenstraat
 Alpe d’huzes 2020…maar dan anders
 Skon Wentersel
De volgende uitgave (nr. 12) verschijnt
in week 23 (6 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 28 mei voor 19.00u in brievenbus
van Cor Tholen het Aangelag 26 (tijdens Coronatijd)
Vrijdag 29 mei voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

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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Als je een kaarsje gaat aansteken of als je gewoon in de
buurt van de kapel bent ga dan maar eens kijken.

MISINTENTIES

In het weekend van 23 en 24 mei
zijn er geen Eucharistievieringen

We wensen de jongeren die nog tentamens en examens
moeten afleggen heel veel succes en flexibiliteit in deze
onzekere tijd.
Pas goed op jezelf en kijk wat je voor een ander kunt
betekenen.
Kijk voor meer informatie in de Hint en op de website
parochieeersel.nl.

MISINTENTIES

In het weekend van 30-31 mei en 1 juni
zijn er geen Eucharistievieringen

NIEUWS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP
WINTELRE

BEDANKT!

De komende weken zijn er nog geen kerkelijke vieringen.
Hoelang dit nog duurt is nu nog niet bekend, maar in ieder
geval voorlopig tot en met Pinksteren (31 mei en 1 juni).

Ella, Doortje, Cor, Riek, Mieke, Bert,
Jos, Tonny en Wim.

KRO-NCRV zendt elke zondag een eucharistieviering uit om
10.00 uur op NPO2.

Bedankt dat jullie, ondanks de corona tijd, toch zorgen dat
wij elke 14 dagen weer een Blaaike hebben! Super.

KempenTV zendt iedere zondag om 11.00 uur een
eucharistieviering uit vanuit één van onze kerken in de
Kempen.

AFVAL KALENDER

Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond
een eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

26 mei

PMD-GFT-Rest-afval

9 juni

PMD-GFT-afval

Het H. Hartbeeld in de kapel op het kerkplein staat er al
heel lang zonder armen. Die zijn destijds op onverklaarbare
wijze verdwenen [gestolen], maar sinds een paar dagen
heeft dit beeld weer armen.
Corrie van Tongeren [Kloosterstraat] was zo creatief dat zij
eigenhandig een paar armen heeft gemaakt en sindsdien is
het beeld weer compleet. We zijn Corrie dankbaar voor haar
initiatief en haar inzet. Zeker in deze tijd kunnen wij de
handen van God niet missen.
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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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BESTE DORPSZESKAMPERS
Zoals de meesten van jullie al hebben gezien op onze
facebookpagina of Instagram, gaat ook de dorpszeskamp
dit jaar niet door.
Volgend jaar zijn we weer van de partij met de gezelligste
dorps BBQ, meest spectaculaire quizvragen en sportiefste
meting van het jaar. Dus zet alvast groots in jullie agenda
6, 7 en 8 augustus 2021 Dorpszeskamp!!
Kermisdinsdag
Als de situatie het toelaat organiseren we tijdens de
kermisdinsdag weer een gezellige middag/ avond in
samenwerking met D'n Babbel. Houd hiervoor onze
facebookpagina of Instagram in de gaten.
Voor nu wensen wij jullie heel veel gezondheid toe!
Groeten,
Organisatie Dorpszeskamp Wintelre

BESTE INWONERS
Zoals iedereen kan zien, zijn wij met een enthousiaste
groep bezig om Wintelre schoon te maken en te houden.
(dat dat nog nodig is bewijzen de 90 zakken vuil die wij in
een jaar verzameld hebben).
Door heel veel inwoners wordt dit geweldig gewaardeerd.
Jammer dat dit door sommige "hondenliefhebbers" niet zo
wordt gezien.
Het is zelfs "mode" om de uitwerpselen in een poepzakje te
doen en dan compleet weg te gooien in de berm!!!
Leuk voor de vuilruimers.!!
Als we allemaal meewerken houden we een Skôn Wentersel
Team Schoon
Met gemeente assistentie
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Nieuw per 01 januari 2020: verhuur koelaanhangwagen
ten behoeve van uw
privéfeest, zakelijke aangelegenheid of evenement!

Aanbieding: Luxe Varkensvleespakketten (BBQ- Smoker)
Dinsdag 16 juni 2020 vers te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 6,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 7,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het
varken(vrouwelijk) en worden verstrekt in een lekvrij
slagerskratje. Wij kopen de zorgvuldig uitgeselecteerde
biggen zelf aan en gaan in eigen stal op een zorgvuldige
manier de mestfase in.
De stal is voorzien van ruim voldoende bewegingsruimte,
voldoende stro en afleidingsmateriaal en bieden garantie
voor een goed dierenwelzijn. De varkens een goed leven, u
als consument eerlijk én vertrouwd varkensvlees! Het
varkensvlees is per onderdeel verpakt, gevacuümmeerd,
duidelijk gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:

(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
“Vleesboerderij KempenLust”
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15-A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996/ 06 – 13 75 80 99
(op werkdagen na 17.00 uur)
E-mail: info@kempenlust.nl
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website!!!
: www.kempenlust.nl
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk!!!

JAARVERSLAG STICHTING HARAPAN

Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving.
Bij het afhalen van het varkensvleespakket wordt het
exacte pakketgewicht bepaald.
De factuur wordt per mail toegezonden, geen contant geld,
wel zo makkelijk én veilig!
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Het jaarverslag 2019 is onlangs door het bestuur definitief
vastgesteld en te lezen op de website
https://harapan.dse.nl / jaarverslagen
Het geeft een goed overzicht van de diverse projecten en
activiteiten waarvoor het bestuur en overige vrijwilligers
zich hebben ingezet. Het verslag beschrijft uitgebreid de
hulp aan veel kansarmen in Indonesië met als speerpunten
o.a.: weeshuis Pius IX en rehabilitatiecentrum Harapan Jaya
op Sumatra, de kindertehuizen van Yayasan Nativitas op
Flores en het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op WestTimor.
Mocht u naar aanleiding van dit uitgebreide verslag vragen
hebben, neem dan contact op met een van de
bestuursleden of stuur een mailtje met uw vraag of
opmerking naar stharapan@hotmail.com
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Nieuws TV de Meppers
TENNISTRAINING BIJ TV DE MEPPERS
Beste sportieve dorpsgenoten.
Wij als tennisvereniging mogen het tennissen weer
opstarten, zij het wel onder bepaalde voorwaarden.
Vrij tennissen met 2 personen per baan is weer mogelijk,
maar ook de lessen mogen weer worden gegeven.
Dus is dit misschien een mooi moment om te starten met
tennissen en/of met tennislessen. We hebben een nieuwe
enthousiaste tennisleraar.
In het voorjaar willen we iedereen de mogelijkheid bieden
om tennislessen te volgen. De tennislessen starten in week
22 op maandag 25 en /of woensdag 28 mei. Afhankelijk van
het aantal deelnemers.
De trainingen worden verzorgd door onze trainer Luuk van
Gerwen. Luuk is beschikbaar op maandag- en woensdag
avond. De training bestaat uit 10 lessen van 1 uur. De
kosten bedragen € 28.- per lesuur. Als de groep uit 4
personen bestaat betaal je dus € 7.- per persoon per les. Je
kunt je opgeven met 4,6 of 8 personen. Geef je je alleen of
met minder dan vier personen op dan delen wij de groepen
in naar speelsterkte.
Luuk geeft de training ook bij TV Vessem. Als de groepen
niet compleet zijn kan het zijn dat groepen uit Wintelre en
Vessem samengevoegd worden. Uiteraard houden we
rekening met de speelsterkte.
Aanmelden: geef je naam, huisadres, e-mailadres, tijdstip
(graag meerdere opties) en met wie je de training wilt
volgen door via demeppers@hotmail.com. Inschrijven voor
voorjaars training kan tot 24 mei.
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Zomerlidmaatschap
Niet-leden kunnen gebruik maken van een
zomerlidmaatschap om de sfeer te proeven en te genieten
van onze all-weather banen tijdens de maanden juni, juli,
augustus en september. Het zomerlidmaatschap kost
slechts € 15,- voor de jeugd t/m 16 jaar en € 35,- voor
overige geïnteresseerden. Men dient vooraf contant te
betalen maar men is geen inschrijfgeld verplicht. Bij
aanmelding krijg je als bewijs van lidmaatschap een
zomerlidmaatschapspas.
Als zomerlid word je echter niet aangemeld bij de KNLTB en
het lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september.
Groeten
Het bestuur TV de Meppers

BIBLIOTHEEK VELDHOVEN WEER OPEN
De bieb in Veldhoven is weer geopend vanaf 18 mei.
Voor mensen die lid zijn van de bieb in Veldhoven en
boeken thuis hebben liggen, of wel weer een paar boeken
zouden willen halen en niet van huis kunnen of durven, wil
ik me beschikbaar stellen om dit voor u te gaan doen.
U kunt contact met mij opnemen via tel.nr: 040-2052587
óf 06-43608181
We kunnen dan bespreken wat voor u de beste oplossing
zou zijn.
Tonny Tholen
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NIEUWSBRIEF#134
Nieuw vrij liggend
fietspad Koemeersdijk
Sinds eind april zijn we in Wintelre weer een nieuw fietspad
rijker en wel van de wijk Koemeer naar de Oirschotsedijk.
Palen scheiden zandweg en fietspad. Het fietspad werd
aangelegd met het idee om vanuit de wijk Koemeer en het
dorp Wintelre veiliger naar De Hut te kunnen fietsen, maar
ook om kinderen vanuit De Hut veiliger naar school en de
kern van Wintelre te kunnen laten fietsen. E.e.a. is
afgestemd met enkele bewoners/ouders uit De Hut.
De wens van de Dorpsraad om het fietspad ook langs de
Oirschotsedijk door te trekken is vooralsnog niet
gehonoreerd. Het accentueren van het aansluitpunt op de
Oirschotsedijk, met als remmende werking op het
autoverkeer aldaar, zal met de gemeente nog worden
besproken.

Bibliotheeknieuws

Als het nog tijdig gelukt is, hebben jullie inmiddels op de
publicatieborden gelezen dat de bibliotheek op Kempkeshof
sinds 19 mei 2020 weer geopend is. Gelukkig maar. We
beseffen dat het in deze coronatijd moeilijk is om aan
voldoende lectuur te komen, zeker als het om boeken gaat.
Op dit moment wordt er meer gelezen dan ooit, omdat we
er met z’n allen veel meer tijd aan kunnen besteden. ‘Elk
nadeel heeft zijn voordeel’, zoals Johan Cruijff placht te
zeggen. Nog steeds heeft de bieb op Kempkeshof een
eerbiedwaardige collectie van ongeveer 2000 boeken.
De categorieën zijn nog steeds dezelfde: Van
(streek)romans tot grote letterboeken, van thrillers tot
luisterboeken, van boeken over Brabant tot poëzie. Kortom
voor ieder wat wils.
Als we de (streek)romans benoemen zijn er een aantal
namen van schrijvers waarvan we veel boeken in de kast
hebben staan, o.a.:
’t Blaaike nr. 11 23 mei 2020

10

Toon Kortooms, Gerda van Wageningen, Jan Wolkers, Annie
Oosterbroek Dutschun, Anke de Graaf, Toon Hermans,
Connie Palmen, Henny Thijssing – de Boer, Hella Haasse,
Harry Mulisch, etc.
Namen van bekende thrillerschrijvers met veel boeken:
Stephen King, John Grisham, Nicci French, Wilbur Smith,
Suzanne Vermeer, Simone van der Vlugt, etc.
Boeken en schrijvers over Brabant: Kroniek van de Kempen
(15 delen), Martien Coppens, Nol van Roesel, Toon
Kortooms (25 boeken), etc. Zoals jullie kunnen zien ligt er
een keur aan boeken op jullie te wachten.
De uitleentijd van de bibliotheek is dinsdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur. Dan is er een vrijwilliger aanwezig die
je wegwijs kan maken. Op andere dagen kun je terecht als
de deur van de recreatiezaal open is. Je kunt dan een paar
boeken meenemen of terugbrengen. Schrijf dan wel even je
naam en adres op een papiertje met de titels van de
boeken.
De bibliotheekvrijwilligers hopen dat jullie weer zin hebben
om onze mooie bieb te bezoeken. We willen u vragen om
de regels van het RIVM in acht te nemen. Graag tot
gauw! Contactpersoon voor de bibliotheek Wintelre is: Anny
van Asten T. 2051454.

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
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OPGRAVINGEN GROENSTRAAT
Gedurende de laatste weken is er een opgraving bezig op
verschillende percelen aan de Groenstraat in
Op basis van de archeologische verwachtingskaart en door
vooronderzoek is gebleken dat er sporen van verschillende
perioden aanwezig waren in de grond.
Bij het huidige onderzoek zijn sporen aangetroffen van
bewoning en gebruik van het gebied uit ten minste de
IJzertijd (800-12 v. Chr.),
Romeinse tijd (12 v. Chr. – 450 na Chr.),
Volle Middeleeuwen (1000- 1250) en
Late Middeleeuwen (1250-1500) en de
Nieuwe tijd (1500-1950).
Er zijn onder andere sporen van begravingen, woningen en
bijgebouwen uit de IJzertijd en Romeinse tijd gevonden als
sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Met name in het zuidelijke deel van de opgravingen zijn
veel sporen gevonden, waaronder boerderijen uit de Volle
Middeleeuwen.
De Middeleeuwse en latere resten geven een beeld van de
vroegste geschiedenis van huidige dorp Wintelre weer dat
ten zuiden van het opgegraven gebied is ontstaan voordat
het zich verplaatste richting het noorden naar het gebied
rondom de huidige kerk.
Voor meer informatie of voor beeldmateriaal kunnen jullie
als redactie contact opnemen met de archeoloog Ewan Mol.
Hij is archeoloog voor Transect Archeologie, het bedrijf dat
namens de particuliere opdrachtgever daar werkt. Hij is
bereikbaar op 06-381 498 58. De Heemkundekring is
hierover ook geïnformeerd door de archeoloog. Voor vragen
kunnen jullie ongetwijfeld ook bij hen terecht.
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WIJ OPENEN PER 1 JUNI ONS HOTEL EN
RESTAURANT WEER VOLGENS DE REGELS
VAN HET RIVM
We kunnen niet wachten om jullie weer te mogen
verwelkomen, reserveren is noodzakelijk voor het
restaurant binnen vanwege het max aantal personen tot 30
incl. personeel. Het terras is niet nodig te reserveren maar
vol = vol hier geldt ook de regel met max 4 pers aan tafel
met uitzondering van een gezinssituatie met tafels op 1,5
meter afstand en melden bij de ingang van het terras voor
het restaurant melden aan de receptie van het Hotel.
In de maand juni is het mogelijk om bij ons af te halen;
Te bestellen tot 21.30 uur
Craft borrel box voor 2 personen € 20,00
(Gedroogde en Gerookte ham soorten, diversen kazen
brood met aioli, gemengde snacks, notenmix olijven ,
zongedroogde tomaatjes)
Graag te bestellen voor 17.00 uur dezelfde dag
Tomatensoep € 12,50
(Huisgemaakte tomatensoep 2 personen met brood
en 2 smeersels)
Gebonden Vissoep € 16,50
(Huisgemaakte vissoep 2 personen met scampi's met
bosui met brood en 2 smeersels)
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Ben jij erbij?
Niet live, natuurlijlk, maar digitaal! Op afstand kun je de
hele dag volgen, vanachter tv, computer, laptop,
tablet, mobiel, radio.n

ALPE D'HUZES 2020....
MAAR DAN ANDERS!
EVEN BIJPRATEN.
Hallo iedereen.
Ik was al zo goed bezig om zoveel mogelijk geld op te halen
voor de Alpe d'HuZes. Maar helaas moest dit evenement
door corona natuurlijk ook afgeblazen worden.
Maar dat betekent niet dat ik alles voor niets gedaan heb.

Op een mooie plek in Nederland zullen de duizenden
kaarsen branden. In de vorm van een hart of een anker, als
teken van liefde, hoop, kracht en troost. Elke kaars brandt
voor een dierbare die is geraakt door kanker. Wil jij ook
een kaars branden? Dat kan!


Alpe d'HuZes maakt alternatief programma
De afgelopen weken is een mooi alternatief programma in
elkaar gezet dat recht doet aan het bijzondere Alpe
d'HuZes-gevoel maar met respect voor de moeilijke tijd
waarin we zitten.
Zo zullen om half 5 in de ochtend (de starttijd in
Frankrijk) duizenden kaarsen branden en zal Maarten
Peters twee van zijn mooie liedjes zingen. Helemaal in Alpe
d'HuZes-stijl.

Voor 6 euro per stuk kun je kaarsen kopen. Ga
hiervoor naar de website. Of doe het met de volgende
link. Sorry voor de lengte, maar dit is de
link: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/shop/viewitem/
kaars?utm_medium=email&utm_campaign=30-42020%2021%20bochtenmail%2016%20%20Kaarsenactie%20I&utm_content=30-42020%2021%20bochtenmail%2016%20%20Kaarsenactie%20I+CID_a8118c353f47ba43bb26d4
759c7e0789&utm_source=Email%20marketing&utm_ter
m=Bestel%20hier
Per kaars kun je één boodschap achterlaten, die
vrijwilligers van het team Kaarsen met liefde op je kaars
zetten.
In de nacht van 3 op 4 juni steken deze vrijwilligers
de kaarsen aan.

Gevolgd door een virtuele toer met een gezamenlijke klim
om 19.00 uur. Je leest er meer over op site van Alpe
d'HuZes.
Kanker stopt niet door corona, en daarom gaan we door.
Met elkaar en voor elkaar. Saamhorigheid op afstand. We
komen dus níet bij elkaar!



Iedereen kan die dag z'n verhaal kwijt. Je hoort en ziet nog
hoe je kunt meedoen. Houd dus de website van Alpe
d'HuZes en social media in de gaten.

Op dit moment is al €7.187.613 opgehaald. Wat
natuurlijk al ingezet gaat worden voor onderzoek.

Sowieso is Radio Alpe d'HuZes de hele dag in de lucht en
verschijnt er een Magazine Alpe d'HuZes special edition.

Mijn tussenstand is al €6.731,- Natuurlijk ga ik door met
zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Mijn 3e bingoavond heeft niet door kunnen gaan. Maar de
meeste prijzen hiervoor heb ik alweer geschonken
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gekregen. Dus zodra het mag, ga ik weer een datum
plannen voor deze gezellige avond waarbij jij het goede
doel steunt.
Mijn doel blijft om in 2021 één keer zover mogelijk de berg
op te lopen samen met een vriendin. En het zou helemaal
mooi zijn als ik de top zou kunnen bereiken.
Ik heb zelf mijn streefbedrag op €10.000 gezet.
Wil jij mij helpen om dit te gaan halen?
Ga dan naar de website en tik Anja Das in of doe het met
de volgende link:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/AnjaDas89
27
Natuurlijk wil ik je helpen als het bovenstaande niet lukt.
Warme groet, Anja Das.
Tel: 06-22659243

KEMPKESHOF
Wij zijn nog steeds gesloten.
Dit is op advies van het RIVM om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.
Na 1 juni 2020 zal het bestuur van Kempkeshof haar
standpunt opnieuw bepalen.
De bibliotheek is vanaf 19 mei weer open op dinsdag.
St. Kempkeshof
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