49e jaargang nr. 13, week 25 20 juni
Met in deze uitgave onder meer:
 Vakantieperiode huisartsenpraktijk
 Geef je kleding een tweede kans
 Lecoba Corry met pensioen
De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt
in week 27 (4 juli)
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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We denken vanuit onze geloofsgemeenschap aan de
kinderen en hun leerkrachten die nu weer hele dagen naar
school gaan. Verder denken we aan mensen in Wintelre die
door de aanhoudende crisis in de problemen dreigen te
komen. We wensen iedereen sterkte en goede moed.
Ook feliciteren we alle middelbare scholieren die nu
geslaagd zijn. Het is in deze coronatijd anders dan andere
jaren. Geen grote examenfeesten maar gezellig bij elkaar
op gepaste afstand. Veel succes met de volgende studie
keuze

MISINTENTIES

In het weekend van 20 en 21 juni
zijn er geen Eucharistievieringen

MISINTENTIES

In het weekend van 27 en 28 juni
zijn er geen Eucharistievieringen

NIEUWS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP
WINTELRE
Op zondag 28 juni om 11.00 uur wordt op Kempen TV de
H. Mis uitgezonden vanuit onze kerk in Wintelre. De
opname is op dinsdag 23 juni om 16.00 uur zonder
kerkgangers. Op maandag 29 juni om 10.00 uur is de
herhaling.
En vanaf zaterdag 4 juli kunnen we weer bij elkaar komen
voor de weekendvieringen. Om 19.00 uur is er in onze kerk
een Woord- en Communieviering. Voorganger is Diaken
Gust Jansen. In het volgende Blaaike dat uitkomt op 4 juli
kunnen we precies vermelden aan welke regels we ons
moeten houden als we deelnemen aan de viering. Een paar
regels zijn b.v. De kerk binnengaan via de hoofdingang,
handen ontsmetten in het kerkportaal, gezinnen /echtparen
nemen de banken links en individuelen gaan rechts zitten.
We mogen geen boekjes gebruiken. Middenschip 3
personen per bank (uitgezonderd gezinnen). Zijbeuken 2
personen per bank. De banken die niet gebruikt mogen
worden zijn afgesloten. In het volgende Blaaike komen nog
meer details.
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Kijk voor meer informatie in de Hint en op de website
parochieeersel.nl.

BIERPROEVERIJ MET LIVE MUZIEK BIJ
HOEVE DE NACHTEGAAL
Zondag 26 juli. Van 13.30 tot +/- 17.00
Kosten € 25,- p.p. inclusief hapjes
Om je op te geven stuur een mail met het aantal
deelnemers naar info@hoevedenachtegaal.nl.
Wij houden ons natuurlijk aan de corona regels.
Geef je snel op want VOL=VOL .
Natuurlijk ben je zonder mee te doen aan de bierproeverij
ook welkom op het terras.
Bij slecht weer moeten wij er helaas voor kiezen om het
niet door te laten gaan.
Groetjes Teunie van Ham
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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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DAAR IS IE WEER 100%
ZUIVERE HONING
Bloemenhoning is door de bijen gemaakt van nectar uit
allerlei verschillende bloemen. De bijen kiezen deze dus zelf
uit, in plaats van gericht naar een gewas te worden
gebracht waar slechts 1 soort bloemen voorkomt. Door de
grote diversiteit aan soorten bloemen waarvan de bijen
nectar hebben gehaald, is deze honing bijvoorbeeld ook
zeer geschikt voor mensen met hooikoortsklachten.
DEZE IS KOUD GESLINGERD EN 100 % PUUR
RECHTSTREEKS VAN DE LOKALE IMKER,
POT 450 GRAM € 5,M, Rademakers , Mostheuvel 24 B, Wintelre

GEVONDEN
Op 24 mei hebben wij een 3-tal sleutels met label gevonden
op het fietspad aan de Slikdijk. Een sleutel is een fietssleutel. Wie kan zeggen wat er op de label staat kan het op
komen halen bij ons.
Fam. Legius, tel. 040-2051227

't HUISWERKPLEKJE
Nieuw in Vessem: 't Huiswerkplekje.
Huiswerkbegeleiding, coaching en bijles Engels.
www.hethuiswerkplekje.nl
Willemijn Janssen - de Vooght
0613872494
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM INZAKE DE VAKANTIEPERIODE
Dokter Kurcaba, huisarts in opleiding is afwezig van 15 juni
tot en met 10 juli 2020.
Dokter van de Wouw is afwezig van 13 juli tot en met 31
juli 2020.
Dokter van Bommel is afwezig van 3 augustus tot en met
21 augustus 2020.
Tijdens afwezigheid verzorgen de artsen voor elkaar de
waarneming
BEDANKT
Voor de vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven,
mooie woorden en uw belangstelling bij het afscheid van
" ONZE GERRIT "

NIEUWSBRIEF#136
Bibliotheeknieuws: Toon Kortooms
De Bibliotheek in Kempkeshof heeft een heel mooie
verzameling boeken van onze Brabantse schrijver Toon
Kortooms (1916 – 1999). Geboren en getogen in Deurne
schreef hij vooral veel boeken over de Peel. Tijdens zijn
leven schreef hij circa dertig boeken. Hij kreeg landelijke
bekendheid met zijn boeken Beekman en Beekman, Help!
De dokter verzuipt en Mijn kinderen eten turf. De eerste
twee titels werden verfilmd.
Wij, als bibliotheek Wintelre, mogen ons bijzonder gelukkig
prijzen dat we bijna 25 boeken van Toon Kortooms in ons
bezit hebben en nog leuker is dat we ze nog uitlenen ook!
Voor iedereen die plezier heeft
in het lezen van streekromans
is Kortooms een absolute must.
Dus maak er gebruik van en
kom langs.

Fam. Olislagers

LEDEN VAN DE VVW
We hebben weer vergaderd met het bestuur van de VvW.
Hier is besloten om de excursie naar Middelbeers niet door
te laten gaan. De kindermiddag gaat wel door en de
fietstocht van 3 september ook.
Voor deze beide activiteiten willen we jullie vragen om je
opnieuw aan te melden.
Dit kan bij een van de bestuursleden. Voor de kindermiddag
tot 10 augustus en voor de fietstocht tot 24 augustus.

Contactpersoon voor de
bibliotheek is Anny van Asten.
Telefoonnummer: 040-2051454.

Het bestuur.
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Eindelijk weer fysieke Dorpsraad-vergadering

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS!

De Dorpsraad komt op dinsdag 23 juni om 20.00 uur
eindelijk weer fysiek bijeen voor de maandelijkse
vergaderingen zoals voorheen in de Rosdoek. Daarvoor
nodigen we belangstellenden graag uit! Uiteraard hanteren
we de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat we 1,5
meter afstand creëren tussen aanwezigen, dat bezoekers
vooraf handen ontsmetten en dat je bij gezondheidsklachten thuisblijft.
Wil je graag aanwezig zijn bij onze vergadering waarin we
allerlei zaken bespreken over de ontwikkelingen en de
leefbaarheid in ons dorp, meld je dan aan. Op die manier
houden we zicht op het maximum van 30 toegestane aantal
aanwezigen.
Aanmelden kan via een e-mail naar
dorpsraadwintelre@gmail.com.
Ben jij erbij? Wij zorgen dat de koffie klaarstaat.

Helaas ben ik onlangs met mijn werk moeten stoppen, maar
er is een leuk idee uit voort gekomen.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Na dinsdag 23 juni is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering op 27 augustus om 20.00
uur. 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

Ik wil graag:* 2e hands kleding inzamelen (en vermaken)
* Prikkel arme kleding maken
* Confectie op maat maken
* 2e hands kleding inzamelen; zodat ik mijn steentje bij
kan dragen aan een duurzaam leven. Als een ander de
kleding nog een keer kan gebruiken maakt me dat blij! En
als er dan iets vermaakt moet worden, om het goed te laten
passen doe ik dat graag, tegen een kleine vergoeding.
* "Prikkel Arme Kleding" maken; hoeveel mensen zijn er
niet die last hebben van plaatjes, naadjes, zomen of stiksels
in kleding. Ik kan kleding maken van soepele stof met zo
min mogelijk naadjes, zodat er minder irritatie is. Op het
moment maak ik ook mondkapjes van deze soepele stof,
dat draagt prettiger.
* "Confectie Op Maat" maken; wie heeft er niet een té lang
of té smal kledingstuk aangeschaft waardoor het niet of
nauwelijks gedragen wordt? Ik ga graag samen op zoek
naar een oplossing zodat ook dát kledingstuk weer gebruikt
wordt. Zo heb ik bij een truitje, dat na een groeispurt toch
écht te klein was geworden, in de mouwen en het lijfje een
strook van mooie stof gezet, zodat het weer past. Kind blij,
ouder blij én portemonnee blij!
Heb je vragen of ideeën, bel me gerust: 0402053270/ 06
572 863 51.
Vriendelijke groet van Winanda van de Sande, Slikdijk 3
PS: schone kleding mag in een zak onder de carport
gezet worden.
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LECOBA – CORRY MET PENSIOEN
Op dinsdag 30 juni 2020 gaat Corry Basten met haar
welverdiend pensioen!
Zij is al meer dan 42 jaar de drijvende kracht achter
Lecoba. Samen met Leo begonnen in het bakhuisje aan
Willibrordusstraat (de motorzagen stonden in hun
slaapkamer!) vandaar naar de garage in de Kloosterstraat.
Ook dat werd al snel te klein en gaat Lecoba via de
Margrietlaan naar de Slikdijk. Rob neemt in begin 2010 het
directeurs-stokje over van Leo. In april 2019 hebben we
nog groots het 40-jarig bestaan van Lecoba gevierd. Hier
kijken wij met z’n allen met veel plezier op terug.
Corry heeft zich altijd voor meer dan 100% ingezet voor
LeCoBa.
Zij is èèn van de weinige mensen waarvan gezegd kan
worden; zij heeft dag en nacht gewerkt!

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

Helaas kunnen we het afscheid van Corry nu niet groots
vieren maar mocht u haar een bericht of kaartje willen
sturen dan kan dat naar corry@lecoba.nl of Slikdijk 10,
5513 NL Wintelre. (Een persoonlijk bezoekje aan onze
showroom is ook mogelijk maar houdt u zich dan aan de
richtlijnen van het RIVM)
Wij hopen dat Corry samen met ‘haar’ Jan een fantastische
en relaxte tijd tegemoet gaat, het is haar van harte gegund!

23 juni

PMD- GFT-Restafval

7 juli

PMD-GFT-afval

21 juli

PMD- GFT-Restafval

Het LeCoBa Team
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OUD PAPIER HIER…
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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