49e jaargang nr. 14, week 27 4 juli
Met in deze uitgave onder meer:
 Openstelling Rosdoek
 Tennistraining TV de Meppers
 Coronamaatregelen in de Kerk
De volgende uitgave (nr. 15) verschijnt
in week 29 (18 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 9 juli voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 10 juli voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 4 en 5 JULI
Zaterdagavond 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken G. Jansen
Piet en Nolda v. Loon - Bartels en hun overleden kinderen
Tiny Hems - Rijnen [namens V.v.W. Wintelre]
Henk v.d. Bosch [mnd]

MISINTENTIES 11 EN 12 JULI
Zaterdagavond 19.00 uur

DE KERK EN CORONAMAATREGELEN
Nu er vanaf 1 juli 2020 de kerkdeuren opengaan en er ook
weer misvieringen en woord- en communiediensten kunnen
worden gehouden hebben wij indachtig de vastgestelde
Coronaprotocollen gekeken op welke wijze wij op een
verantwoorde wijze hieraan invulling kunnen en willen
geven bij kerkdiensten.
Dit heeft ertoe geleid dat wij de volgende gedragscode
hebben vastgesteld.

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Adrianus v. Mol en Henrica v. Mol - Beerens
Antonius v. Gerwen [jgt]
Jan Tholen [mnd]
MEDEDELINGEN:
Zoals we al in het vorige Blaaike meedeelden, gaan vanaf 4
juli de kerkdeuren weer open en kunnen we weer samen
ons geloof vieren. Daarom kunt u vanaf nu weer
misintenties opgeven. De families die misintenties hebben
opgegeven voor de weekenden in de periode van 14 maart
t/m 27 juni kunnen een nieuwe datum naar hun keuze
inleveren. Graag erbij vermelden de oude datum en de
nieuwe datum. Je mag het ook telefonisch doorgeven of per
mail aan Sjef Hems tel. 040-2051720 email:
jphhems@gmail.com of aan Tonnie van Gestel
tel 040-2051777 email tonnievangestel@hetnet.nl.
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Maar in verband met de nog steeds heersende Corona zijn
er door het pastorale team en het parochiebestuur een
aantal regels opgesteld waar we ons aan moeten houden.
We gaan de kerk binnen via de hoofdingang, de kleine
zijdeur is gesloten. Na de viering verlaten we de kerk weer
via de grote deuren.
Hoe we de communie kunnen ontvangen zal door de
voorganger vóór de communie worden uitgelegd.
De voorganger/koster staat in het kerkportaal om de
kerkbezoekers welkom te heten en zal voor zover nodig de
nodige aanwijzingen geven.
Onderstaande informatie wordt opgehangen in het
kerkportaal.
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CORONAMAATREGELEN
*Gelieve de aanwijzingen van de voorganger en koster op
te volgen.
*Handen desinfecteren met desinfectie gel.
*Houd 1,5 meter afstand.
*De afgesloten banken niet gebruiken.
*Gezinnen nemen plaats in banken langs het middenpad
aan de linkerzijde.
’t Blaaike nr. 14 4 juli 2020

3

*Individuen nemen plaats in de banken langs het
middenpad aan de rechterzijde, maximaal 3 personen per
bank.
*Passeer elkaar niet in dezelfde rij.
*Na de dienst verlaten de personen op de achterste banken
als eerste de kerk.
*Kaarsjes kunnen alleen ná de viering, wanneer iedereen
de kerk heeft verlaten, aangestoken worden.
*Bezoek aan het toilet alleen in noodgevallen.
*Géén handen schudden.
*Er vindt géén gezang plaats.
*Kerk- en/of liturgieboekjes worden niet gebruikt.
*Er vindt géén collecte plaats tijdens de viering. Na afloop
kan de geldelijke bijdrage worden achtergelaten in de
collecteschalen die daartoe achter in de kerk klaarstaan.
Op de Donksbergen te Duizel is Els v. Loon op 61-jarige
leeftijd overleden.
Nu de vakantietijd weer begint wensen we iedereen een
mooie en goede tijd. We hopen dat je ontspannen kunt
genieten, nu de coronaregels wat zijn aangepast.
De leiding van J.N. wensen we veel succes met de
voorbereiding van het kamp en de jongens en meisjes een
gezellige week.
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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 BUURTGENOTEN

AFSCHEID LENY HANCKMANN

Het zijn momenteel onzekere tijden als gevolg van het
corona-virus. Ook als buurtvereniging hebben wij hiermee
te maken.

Het overlijden van ons moeder, schoonmoeder en oma
kwam toch nog onverwacht. Maar na een mooi leven
hebben we afscheid van haar moeten nemen.

I.v.m. de RIVM-richtlijnen hebben we besloten dat het beter
is om het buurtfeest dat dit jaar gepland staat voor 11 juli
niet door te laten gaan. Hopelijk is het mogelijk om later dit
jaar weer onbezorgd activiteiten kunnen ondernemen!

Wij willen iedereen bedanken die haar op een of andere
manier heeft geholpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen. Maar ook de kaartjes en mailtjes tijdens
haar verblijf in Merefelt hebben haar goed gedaan.
Daar was ze iedere keer blij mee en dit mogen we zeker
niet vergeten te benoemen.
Dank voor alle kaartjes, berichten en mooie woorden na het
overlijden. Dit geeft ons de kracht om zonder haar verder te
gaan.

Met het vertrek van Astrid is er nog steeds een
bestuursfunctie vacant. Wie in onze buurt zou zitting willen
nemen in het bestuur? We vergaderen ongeveer 4 keer per
jaar en proberen een jaarkalender met leuke activiteiten
samen te stellen en te organiseren. Mocht je interesse
hebben dan horen wij het natuurlijk graag!
Met vriendelijke groeten,

Speciale woorden van dank voor de medewerkers van de
Zuidzorg, de vrijwilligers van de Maaltijdbezorging,
De Zonnebloem, Corry en Henk en de buren.

Namens Buurtvereniging de Bluumkesbuurt

Familie Hanckmann

BESTE MENSEN
Zoals de vooruitzichten thans zijn zal het repaircafe tot en
met 31 augustus 2020 gesloten zijn.
Of en op welke datum het café weer volledig operationeel
zal zijn wordt zo spoedig mogelijk via het Blaaike kenbaar
gemaakt
Houd moed. We will be back.
Groetjes,
Frans Klessens
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RESTAURANT CRAFT ZOEKT AFWASHULP
We zij weer in bedrijf en zijn op zoek naar afwassers.
Enthousiaste jongeren vanaf 15 jaar willen wij graag
verwelkomen binnen ons bedrijf.
Solliciteren mag via info@hotel46.nl of loop even binnen.
Tot ziens!
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TENNISTRAINING BIJ TV DE MEPPERS
Beste sportieve dorpsgenoten.
In het najaar willen we iedereen de
mogelijkheid bieden om tennislessen
te volgen. De tennislessen starten in
week 35 op maandag 24 en /of woensdag 26 augustus.
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
de najaars training kan tot 10 augustus.
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. Als
zomerlid word je echter niet aangemeld bij de KNLTB en het
lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september.
Het bestuur TV de Meppers
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OPENSTELLING ROSDOEK
IN DE VAKANTIE

WINTELRE

De maatregelen rond het coronavirus worden per 1 juli
verder versoepeld. Dit betekent dat we weer heel
voorzichtig een paar activiteiten kunnen opstarten.
Op de dinsdagmiddag 7 juli a.s. gaan we weer fietsen. Wel
zullen we rekening houden met de richtlijnen, die door het
RIVM zijn uitgevaardigd. Dit betekent dat we niet naast
elkaar fietsen, maar achter elkaar. Ook bij terrasbezoek
houden we 1,50 m afstand in acht. We rijden telkens een
mooie route door de wijde omgeving van Wintelre. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
Onderweg wordt er aangelegd voor een drankje, Iedereen,
ook niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom!

Zoals we in de laatste persconferentie te horen kregen, zijn
de regels rondom samenkomsten en sport weer versoepeld.
Binnen de huidige regels zijn er om die reden nog meer
mogelijkheden in De Rosdoek.
Ook in de zomervakantieperiode van 13 juli t/m 21
augustus kunnen jullie gebruik maken van onze faciliteiten
op woensdagochtend en woensdagavond.
Wij zijn bezig om hiervoor een planning op te stellen, dus
willen we jullie bij deze verzoeken om zo snel mogelijk een
mail te sturen wanneer jullie gebruik willen maken van een
ruimte. Omdat we snel moeten schakelen, tevens het
verzoek om een contactpersoon en telefoonnummer te
vermelden.
Hopelijk zien we jullie snel weer terug!
Met vriendelijke groet,
St. Gemeenschapshuis de Rosdoek

OUD PAPIER HIER…
11 juli ophalen

Na 1 september gaan we in overleg met de MFA De
Rosdoek om te bekijken hoe we het volksdansen en het
koersbal kunnen gaan organiseren.

AFVALKALENDER
7 juli

PMD-GFT-afval

AGENDA

KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

13 t/m 18 juli kamp Jong Nederland Reusel
’t Blaaike nr. 14 4 juli 2020

10

’t Blaaike nr. 14 4 juli 2020

11

NIEUWSBRIEF#137
Bibliotheeknieuws: Nicci French
In het vorige Blaaike hebben we Toon Kortooms in het
zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan het Britse echtpaar
Nicci French dat fantastische thrillers schrijft. Het echtpaar
bestaat uit Nicci Gerard (1958) en Sean French (1959).
Samen hebben ze ongeveer 25 boeken geschreven. De een
nog spannender dan de ander. Alleen in Nederland hebben
ze al meer dan 5 miljoen boeken verkocht!
De bieb in Wintelre heeft van die 25 boeken 10 in de
boekenkasten staan. Voorwaar een niet gering aantal.
Bekende titels die jullie kunnen lenen: ‘Het geheugenspel,
Het veilige huis, Onderhuids, Vang me als ik val’, etc.
Als je van thrillers houdt is Nicci French een absolute
aanrader. Mocht je toch voorkeur hebben voor een andere
schrijver, dan hebben jullie nog keuze uit ruim 500 andere
titels. Dus schroom niet en bezoek de bieb in Kempkeshof.
Misschien ten overvloede, het lenen van boeken is gratis!
Contactpersoon voor de bibliotheek is Anny van Asten.
T. 2051454.

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




Donderdag 27 augustus is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering om 20.00 uur in de
Rosdoek. 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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