49e jaargang nr. 12, week 23 6 juni
Met in deze uitgave onder meer:
 Duofietsers mogen weer
 Kempkeshof start weer met activiteiten
 Ongewoon en apart
De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt
in week 25 (20 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 11 juni voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 12 juni voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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DUO FIETSEN

MISINTENTIES

In het weekend van 6 en 7 juni
zijn er geen Eucharistievieringen

MISINTENTIES

In het weekend van 13 en 14 juni
zijn er geen Eucharistievieringen

NIEUWS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP
WINTELRE
Tot 1 juli zijn er in de kerken van onze parochie SAMEN
WILLIBRORDUS nog geen kerkelijke vieringen. Na 1 juli
mogen er religieuze bijeenkomsten gehouden worden met
maximaal 100 personen. De komende weken zal het
pastorale team met het kerkbestuur bekijken hoe we aan
deze nieuwe omstandigheid invulling kunnen geven, zodat
we weer samen eucharistie kunnen vieren. Er zijn heel wat
regels waar we aan moeten voldoen. In het volgende
Blaaike kunnen we hier waarschijnlijk iets meer over
vertellen.
De kapel op het kerkplein is iedere dag open voor een
bezoekje, voor een momentje van rust of voor het
aansteken van een kaarsje.
In onze parochie zijn overleden:
Op 74 jarige leeftijd is overleden Henk v.d. Bosch
echtgenoot van Diny v.d. Bosch - Kemps. Henk woonde in
de kerstraat op nr 28.
Op 67 jarige leeftijd is overleden Gerrit Olislagers . Gerrit
woonde in de Korenbloemlaan op nr. 30
Kijk voor meer informatie in de Hint en op de website
parochieeersel.nl.
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We mogen weer.
We mogen weer met de duofiets op pad.
Corona meende ons een flinke hak te zetten, maar het
bedrijf Expandable van Michiel Becx heeft schermen
geleverd zodat de anderhalve meter norm kan worden
gecompenseerd.
De echtgenoten van twee van onze vrijwilligers hebben de
schermen netjes op onze fietsen bevestigd.
Hartelijk bedankt daarvoor.
Zo, nu dat geregeld is kunnen we per 1 juni weer starten
met het fietsen door de omgeving van Vessem en Wintelre.
Corona heeft ons dan wel allemaal zoveel mogelijk thuis en
binnengehouden, maar nu kunnen we weer van de
gelegenheid gebruik maken om te zien wat er toch allemaal
veranderd is in onze dorpen.
Het leven is er ondanks alles doorgegaan. Er zijn nieuwe
huizen gebouwd, nieuwe paden aangelegd, het Ouw Meer
staat weer vol water en alles is weer groen en bloeit.
Allemaal natuurlijk wel volgens de regels van de RIVM.
Het duo fietsen initiatief is bedoeld voor inwoners van
Vessem en Wintelre die zelf niet meer kunnen of niet meer
durven te fietsen. Laat het ons dus weten als je tot die
groep behoort of als je iemand kent waar dit voor zou
gelden.
Dit is hoe we het praktisch aanpakken:
Op vier dagdelen per week trekken er twee vrijwilligers op
uit om twee steeds wisselende gasten enkele aangename
uren te bezorgen. Je mag meetrappen als je dat kan maar
je mag ook stil genieten. Op de fiets zitten sterke accu’s die
het voor de vrijwilligers het extra makkelijk maken om
vooruit te komen.
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Vanwege de regels vanuit de overheid kunnen de
vrijwilligers nu niet helpen bij het opstappen en afstappen
van de fiets. Hier dient rekening mee gehouden te worden.
Bovendien geldt natuurlijk als er ziektesymptomen zijn je
gevraagd wordt om thuis te blijven.
Onze vrijwilligers staan te trappelen om eraan te beginnen.
Wil je zelf ook als vrijwilliger meedoen, of wil je als gast
mee? Laat het ons weten.
Voor Vessem kun je je aanmelden melden bij Jan Henst
telefoon 0497-591247 of Kea Aalders 06-50596832.
Voor Wintelre kun je je aanmelden bij Annemiek Hersel
06-58793654 of Jan Heuveling 040-2052151.
In Vessem fietsen we op dinsdagochtend en donderdagmiddag.
In Wintelre fietsen we op dinsdagmiddag en woensdagochtend.
Op zaterdagmiddag fietsen we met de bewoners van de
Bolle Akker en Groenendaal.
Het bestuur.

WE STARTEN WEER MET EEN PAAR
ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF
PER 2 JUNI 2020
Zondagochtend 10.30u:
Maandagmiddag:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagmiddag:
Dinsdagavond 19.00u:
Vrijdagmiddag:
Vrijdagavond 19.00u:

koffiedrinken
jeu de boules
jeu de boules
bibliotheek
koffiedrinken
jeu de boules
koffiedrinken

We houden ons wel aan de RIVM-richtlijnen.
Dus handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden.
Tijdens jeu de boules, bij mooi weer, buiten koffiedrinken.
Tot nader bericht nog geen eetpunt Kempkeshof
St. Kempkeshof

DANSMARIETJES BEDANKEN COOP
Wauw, wat een mooi bedrag is er opgehaald voor onze
dansmarietjes door de lege flessen actie van de Coop!
Hier gaan we mooie jurkjes van aanschaffen zodat we met
carnaval weer voor jullie op kunnen treden.
Namens de dansmarietjes en C.V. de huifnarren willen wij
de Coop en alle inwoners van Wintelre die hier hun steentje
aan bijgedragen hebben enorm bedanken!

GRATIS AF TE HALEN
Veiligheidsnet voor een ronde trampoline van 244cm
doorsnede.
Nieuw in de doos.
Telefoonnummer: 06-24661894

Groetjes Doris van de Ven
Namens C.V. de huifnarren
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ONGEWOON EN APART

Verwacht maar eerder dan gedacht

Het is druk in het dorp, steeds meer mensen verzamelen
zich langs de straatkant. De mannen in gekleurde lange
jassen vallen op; gildebroeders die zich, alsof de anderhalve
meter afstand niet genoeg is, over honderden meters
verspreiden. Tussenruimten worden opgevuld door
belangstellenden als vrienden, collega’s, familie en leden
van de toneelvereniging.
Voor het appartementengebouw Kempkeshof staan een
aantal gildebroeders klaar om een overleden makker naar
zijn laatste rustplaats te vergezellen. De tamboer trekt de
riem, die de grote trom om zijn middel vasthoudt, strak. De
oude dieptrom met de gekleurde tekeningen waarop dit
gilde zo trots is, is door een zwarte rouwdoek bedekt.

Een bladzijde werd omgeslagen
duizend anekdoten weggedragen
een herinneringsdoosje dicht gedaan
nooit meer zal hij naast me staan
dat voelt oneerlijk, wild en krom
een streep onder een optelsom.

Dan beginnen de klokken van de dorpskerk te luidden, twee
klanken klinken luid en galmend door een lege straat
waarlangs het, ondanks ‘corona’, vol met mensen staat.
En daar trekken ze de straat door, de tamboer voorop,
daarachter de hoofdman met zijn staf, de fiere
vaandeldrager met het gestreken vaan, de gildekoning, de
hobbelende baar voortgeduwd door zes jongemannen. En
daarachter verdrietige achterblijvers, vrouw, kinderen en
kleinkinderen, familie.

Voorbij dat samen lachen, doen en delen
en al zegt men dat alle wonden helen
dit gemis is niet om uit te leggen.
Toch hoor ik hemzelf dan weer zeggen
tegen ons achterblijvers allemaal
vloeiend in zijn eigen taal;

Bij elke vierde pas dreunt de zware slag op de trom door
het dorp. En toch…terwijl ook de kerkklokken blijven
beieren wordt het stil, ongewoon stil.
Een gemeenschap neemt afscheid van een vriend, een
bijzonder figuur, een mensenmens.
Voor de kerkdeuren neemt men afscheid, de dienst is
besloten vanwege het bekende virus.
Het is ongewoon…apart.
Het volk gaat uiteen, ieder zijn eigen weg, iedereen met
eigen gedachten, eigen herinneringen.
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Wat blijft zijn slechts herinneringen
aan duizend dagelijkse dingen
opgestapeld in kasten en laden
die een voorbij geluk verraden.
er valt een stilte, dit is ongekend
verdriet is iets wat nimmer went.

Zeg… denk toch nie medjenne,
munne God, wa ben ik toch alléén,
mèr kekt ins heel goed um oe henne
en hauwt mekoare op de béén.
JP
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LEDEN VAN DE VVW

BEDANKT!

Het Coronavirus bepaalt nog steeds een deel van ons leven
en van de samenleving.
Ook al gaan maandag de terrassen open, durven we het
toch nog niet aan om de fietstocht van 9 juni door te laten
gaan.
Over de excursie naar Middelbeers hebben we nog geen
definitief besluit genomen, maar waarschijnlijk gaat dit ook
niet door. Meer hierover in het volgende Blaaike.

Via deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor de
steun en medeleven bij het afscheid van:

Het bestuur.

Bedankt voor het fantastisch mooie afscheid wat we gehad
hebben, de prachtige erehaag die gevormd werd door het
Gilde en de dienst in de kerk.
De live uitzending van de dienst is door zeer velen bekeken,
in deze vervelende tijd konden jullie toch een beetje bij ons
zijn.
Henk zou trots geweest zijn en genoten hebben van de
belangstelling die jullie voor hem hadden.
Mocht u behoefte hebben om nog een laatste groet, wens of
bericht aan Henk te richten dan kan dit via;
https://www.memori.nl/

BESTE MENSEN
Ondertussen ben ik 100 jaar geworden. Het is helaas niet
gevierd, zoals ik gehoopt had.
Toch is mijn verjaardag een leuke dag geworden, mede
dankzij de verzorging van Joris zorg in Oirschot, de
verrassingen van mijn familie en de vele kaartjes en
attenties die ik ontvangen heb.

Henk van den Bosch
Voor de vele mooie kaarten, bloemen, berichten en
ondersteuning.
En voor het vele bezoek wat we mochten ontvangen en de
mooie anekdotes en verhalen die dan verteld werden.

Nogmaals hartelijk dank, het heeft ons goed gedaan!
Diny, kinderen en partners, kleinkinderen.

Daar wil ik graag iedereen voor bedanken.
Het gaat mij goed, ondanks dat ik door de Corona
maatregelen helaas weinig mensen kan zien.

GEZOCHT PERSONEEL

Ik zie jullie graag weer een keer in Wintelre.
Hartelijke groeten

Golf & Recreatiepark ‘t Caves is op zoek naar horeca
personeel. Parttime of fulltime.
Werk jij graag met mensen en in een gezellig team.
Lijkt het je wat, neem dan contact op met
Wilmy van Boxem.

Sjaan van Loon

Stuur je cv/sollicitatie naar info@hetcaves.nl
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NIEUWSBRIEF#135
Vier extra afvalbakken in Wintelre, gebruik ze!

In overleg met de gemeente en de Dorpsraad zijn er op vier
locaties in Wintelre extra afvalbakken geplaatst.
Het betreft de volgende locaties:
 Bij het bankje Smitspad tegenover de Margrietlaan
 Hoek Mostheuvel / Slikdijk
 Speelveldje Groesveld
 Akkerweg voorbij huisnummer 28 aan het einde van
de verharding.
De afvalbak op het speelveldje aan het einde van het
Aangelag is verplaatst van het panna-veldje naar de
ingang/uitgang van het veldje.
Laat blikjes, plastic bakjes enz. niet slingeren langs de weg,
maar gooi het in de afvalbak. Misschien onnodig maar toch
ter informatie: In alle afvalbakken mogen uitwerpselen van
honden gedeponeerd worden, mits goed verpakt in een
daarvoor geschikt zakje.
We hopen dat door het gebruik van de reeds aanwezige
afvalbakken en de vier nieuwe afvalbakken Wintelre nog
beter schoon wordt en blijft.

Agenda
13
28
25
13
15

t/m 18 juli
Augustus
oktober
november
november

Kamp Jong Nederland te Reusel.
Frikandellentoernooi TV de Meppers
Herfstwandeling
Afsluittoernooi TV de Meppers
Intocht van Sinterklaas

2021
17 januari
18-19 & 20 juni

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband
WELONS

AFVALKALENDER
9 juni

PMD- GFT-afval

23 juni

PMD- GFT-Restafval

7 juli

PMD-GFT-afval

Laten we dit samen doen!

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Dinsdag 23 juni om 20.00 uur is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering. (als corona het toestaat!
in het volgende Blaaike meer duidelijkheid hierover)
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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OUD PAPIER HIER…
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

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
24 juni
28 okt.

29 juli
25 nov.

26 aug.
30 dec

30 sept.

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

23
27
21
27
18
17

juni
augustus
september
oktober
november
december
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