49e jaargang nr. 10, week 19 9 mei
Met in deze uitgave onder meer:
 Heel anders
 Gilde nieuws
 Kids@home Challenge groot succes
De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt
in week 21 (23 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 14 mei voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 15 mei 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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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES

In het weekend van 9 en 10 mei
zijn er nog geen H. missen

MISINTENTIES

In het weekend van 16 en 17 mei
zijn er nog geen H. missen

NIEUWS VAN DE
GELOOFSGEMEENSCHAP WINTELRE
De beperkingen i.v.m. de corona gaan nog even door. Tot
en met 1 juni zijn er in de gehele parochie geen kerkelijke
vieringen.
Uitvaarten met een aantal beperkingen zijn wel mogelijk.
KRO-NCRV zendt elke zondag om 10.00 uur een
eucharistieviering uit.
Kijk ook op KempenTV en in de Hint en op de website
parochieeersel.nl voor meer informatie.
De kapel bij onze kerk is iedere dag open. In de meimaand
zou je daar eens een keer extra een kaarsje kunnen laten
branden. Het geeft veel mensen steun en kracht om deze
coronatijd door te komen.
Verder denken we aan al die mensen uit Wintelre die
werken in de zorg en in de andere vitale beroepen. Wij
bedanken hen voor hun geweldige inzet en wensen hen veel
sterkte. Ook de gezinnen met schoolgaande kinderen
wensen we veel creativiteit en geduld. En verder wensen we
kracht en geduld aan iedereen die vanwege deze situatie
zich beperkt voelt in zijn bewegingsvrijheid. Laten we
omzien naar elkaar en kijken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Door om te zien naar elkaar, brengen we de boodschap
van Pasen in praktijk.
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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

HEEL ANDERS…

Het weekend voor Koningsdag is er door veel kinderen in
Wintelre hard gewerkt om alle challenges die onderdeel
waren van de Kids@Home Challenge tot een goed einde te
brengen. Er is gekookt, gerend, geknutseld en nog veel
meer.

Normaal gezien is het voorjaar het moment waarop
verenigingen en actieve burgers elkaar opzoeken en aan het
brainstormen gaan met als resultaat vele evenementen en
activiteiten in onze dorpen. Hoe anders is het nu: we zijn
allen zoveel mogelijk thuis en mogen elkaar juist niet
opzoeken. De straten zijn leeg en ondanks de warmte voelt
dit koud aan. Gelukkig laten de eerste cijfers zien dat deze
werkwijze resultaat heeft, dat we dit niet voor niets doen.
Hoewel 2020 een raar jaar zal zijn, zal het tij ook wel weer
keren: op een gegeven moment zullen de maatregelen
versoepelen, maar wanneer of op welke manier dat zal
zijn…. we weten het nog niet.

Onze dank gaat uit naar degene die de Kids@Home
Challenge hebben mogelijk gemaakt: Coop Tholen, Van
Aaken Transport en Verdraaid Communicatie hebben
gezorgd voor de prijzen en de huisstijl.
Stichting Dorpsfeesten heeft ervoor gezorgd dat iedere
deelnemer een medaille heeft gekregen als herinnering aan
deze bijzondere activiteit. Daarnaast gaat onze speciale
dank uit naar Burgemeester Wim Wouters als mystery
guest en presentator van de einduitslag.
De organisatie van de Kids@Home Challenge
Jong Nederland
JOC De Fakkel
Wenterselse Kwis

BEDANKT
Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling
en de vele kaarten, bij het overlijden van onze LOUIS.
Dank aan Eclips, en Pastor Marieke Termeer van de
Donksbergen, Lunetzorg.
Fam. van Hest.
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Aanpassingsvermogen
Vorig jaar introduceerden we het programma Dorpen Maken
Het Verschil: een programma wat voorziet in leefbaarheid
en sociale betrokkenheid: in ‘samen doen’, en ‘mee doen’.
Dat is nu even niet aan de orde. In ieder geval niet volgens
de intentie die we bij oorsprong hadden. Vele evenementen
en activiteiten moeten immers worden geannuleerd of
worden uitgesteld.
Het doet ons goed om te zien dat mensen creatief zijn en
een groot aanpassingsvermogen hebben: online pubquizzen, openluchtconcerten bij balkons van
verzorgingstehuizen, straatbingo’s en mini-bibliotheken aan
de voordeuren als resultaat. Ook ander mooie initiatieven
ontstaan om te voorkomen dat mensen aan eenzaamheid
ten onder gaan, denk aan de verschillende kaartjesacties!
Mooi hoe we niet stil blijven staan en kijken wat er wel mag
en mogelijk is! We juichen dit van harte toe en we willen
jullie laten weten dat vanuit Dorpen Maken Het Verschil
(www.eersel.nl/dorpenmakenhetverschil) hierin ook
mogelijkheden bestaan.
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Wanneer het niet goed gaat…
Het opvolgen van de RIVM-voorschriften is belangrijk maar
kan vergaande gevolgen hebben. Financiële problemen of
isolement bijvoorbeeld. We hopen dat in deze periode van
thuisblijven de mensen die het nodig hebben weten hoe ze
hulp kunnen krijgen en ook om hulp durven te vragen. We
willen iedereen erop wijzen dat er vanuit gemeente Eersel,
samen met het steunpunt vrijwilligerswerk,
ondersteuningsmogelijkheden worden geboden. Voor meer
informatie hierover kijk op
http://www.eerselvoorelkaar.nl/coronahulp

GEEN ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF
Wij zijn gesloten tot en met woensdag 20 mei 2020.
Dit is op advies van het RIVM om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.
Na 20 mei 2020 zal het bestuur van Kempkeshof haar
standpunt opnieuw bepalen.
St. Kempkeshof

Het bestuur van ons Gilde (De Overheid) heeft na een
uitvoerige beraadslaging een volgende voorlopige datum
vastgesteld in de maand mei 2022! Eerder is in verband
met al vaststaande evenementen niet mogelijk.
Onze excuses voor deze gang van zaken, maar
overheidsbeslissingen op coronavlak vallen buiten onze
organisatiemogelijkheden.
Met vriendelijke gildegroet,

HOI,
Ik heb nog enkele zakjes biologisch bloemenzaad om uit te
delen. Deze zakjes komen van "De Pollinators.org" en zijn
bedoeld om de bijen (en andere bestuivende insecten) aan
wat extra voedsel te helpen en tegelijkertijd je tuin op te
fleuren.
Een zakje is voor ongeveer 4 vierkante meter.
Bel efkes, dan doe ik het een keertje bij je in de brievenbus.
Groetjes,
Mars (205 15 21)
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Ook het Gildefestijn 2020 van ons Gilde valt ten prooi aan
het coronavirus. Namens de commissie: Financiën en
Sponsoring moet ik u helaas mededelen dat dit evenement
wat op 21 – 22 – en 23 augustus gepland stond niet door
gaat. Verschillende werkzaamheden waren al in een
vergaand stadium, maar dienen nu dus stopgezet te
worden.

Commissie Financiën en Sponsoring

TE KOOP
Opel Corsa 1.4 SZ.
Bouwjaar Mei 1997. Groen metallic lak.
APK tot 10 Februari 2021.
Prijs n.o.t.k.
Tel: 040-2052792
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De resultaten worden automatisch doorgestuurd naar een
dataverzamelpunt, waar ook jij als gebruiker desgewenst
het resultaat van je metingen kunt inzien.

NIEUWSBRIEF#133
GEZOCHT: opnieuw zoeken we weer mensen die al
fietsend en wandelend willen deelnemen aan meetnet
voor luchtkwaliteit van Wintelre en (ruime) omgeving
Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend, willen we de
luchtkwaliteit van onze omgeving meten, zodat we een
duidelijker beeld krijgen hoe het daarmee echt gesteld is en
welke bronnen (het vliegveld, wegverkeer, etc.) daarop de
grootste invloed hebben.
Hiervoor zijn door de gemeente Eersel voor Wintelre twee
mobiele meetkastjes beschikbaar gesteld. Deze zijn
eenvoudig aan een fietsstuur te monteren en al fietsend
meet het kastje de lucht. Je hoeft geen technische kennis te
hebben, je hoeft er niet voor om te rijden en het kost je
nauwelijks tijd (alleen het op je fiets zetten en er afhalen en
het aan de oplader leggen). Je kunt het kastje voor een
dag, een week, of voor langere tijd lenen (uiteraard gratis).

De eerste meetvrijwilligers van begin dit jaar hebben hun
kastje alweer ingeleverd, voor het vervolg/ continuïteit van
het meetproces zoeken we nu weer nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie neem contact op met Kees Dankers
tel:205-15 21 of cdan@kpnplanet.nl. Meer achtergrondinformatie over deze meetmethode vind je ook op
www.wintelre.info (onder verenigingen  Dorpsraad
Wintelre)

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

Het kastje begint automatisch te meten zodra je in
beweging komt (loopt, fietst of rijd tot circa 50 km/u).
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Agenda
8
16
17
21 t/m 24
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
28 Augustus
25 oktober
23-30-31 oktober
31 oktober
13 november
15 november

17 januari
18-19 & 20 juni

AFVALKALENDER

MEI
Matentoernooi TV de Meppers
JOC-avond
Eerste Communie
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Bosschuur concert Fanfare/Drumband
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Vakantie-BBQ-toernooi TV de Meppers
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Frikandellentoernooi TV de Meppers
Herfstwandeling
Jubileumstuk de Vriendenkring
“Ja Hallo, zo zijn we niet getrouwd”
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 Jaar Bestaan.
Afsluittoernooi TV de Meppers
Intocht van Sinterklaas

2021

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband
WELONS

12 mei

PMD- GFT-afval

26 mei

PMD-GFT-Restafval

9 juni

PMD- GFT- afval

OUD PAPIER HIER…
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
Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
24 juni
29 juli
26 aug.
30 sept.
28 okt.
25 nov.
30 dec
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EETPUNT KEMPKESHOF 2020
26 juni
28 aug.
27 nov.

31 juli
25 sept.
18 dec.

30 okt.

U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
23
27
21
27
18
17

mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
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