50e jaargang nr. 11, week 20 (22 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 Week van de jonge mantelzorger
 Beste ouders van Wintelre
 H. Willibrorduskerk 90 jaar (herstel tekst)
De volgende uitgave (nr. 12) verschijnt
in week 22 (5 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 28 mei voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN 22-23-24 MEI EN 29-30 MEI
In deze weekenden zijn er nog geen vieringen gepland.
Op 23 mei is het Pinksteren. Om 9.30 uur wordt er dan een
eucharistieviering uitgezonden op Kempen T V vanuit de
Willibrorduskerk te Eersel.
Je kunt altijd de website raadplegen en in de Hint de
parochieberichten lezen.
De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend voor een
bezoekje.
In de meimaand kunnen we dan een keer een extra kaarsje
opsteken bij Maria.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00.

VERLOREN ZONNEBRIL
Ik ben op Hemelvaartsdag tussen 9.00 en 10.30 uur op de
route van Slikdijk, Oirschotsedijk en Koemeersdijk mijn
zonnebril verloren.
Het gaat om een lichtgewicht, groene pilotenmodel bril.
Graag zou ik hem terug hebben.
Mijn nummer is:
06-24536905
Alvast super bedankt.
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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: Hannie Vosters T. 2052526
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.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com

’t Blaaike nr. 11 22 mei 2021

3

GEEF JE KLEDING EEN 2E KANS

WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER

Door mijn klachten van Fibromyalgie kon ik helaas mijn
werk niet blijven doen. Pas toen ik thuis zat en mezelf de
tijd gaf om te ontdekken wat ik nog wél zou kunnen, kwam
het idee boven borrelen om kleding te (ver-)maken en 2e
hands kleding in te zamelen.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar
die opgroeien met zorgen in het gezin. Het kan zijn dat je
mee moet helpen in het huishouden of een rol hebt in de
verzorging van een gezinslid. Maar dit hoeft niet perse het
geval te zijn. Maak jij je zorgen om een gezinslid of heeft
een van jou gezinsleden zorg nodig? Dan ben jij een jonge
mantelzorger!

Omdat ik door het missen van een inkomen zélf creatief
moest worden in het omgaan met kleding, zag ik eens te
meer hoe blij je kunt worden van een mooi kledingstuk
waarvoor je niet de hoofdprijs betaald. Of door een
kledingstuk dat niet meer gedragen wordt zó aan te passen
dat dat wél weer kan.
Ongeveer een jaar geleden ben ik gestart met het
inzamelen en (ver-)maken van kleding en ik merk dat er
genoeg mensen zijn, die er (net als ik) blij van worden om
een kledingstuk een 2e leven te geven.

De eerste week van juni is de week van de Jonge
mantelzorger. In deze week willen wij jonge mantelzorgers
in de Kempen daarom in het zonnetje zetten. Zodat zij ook
gezien en erkend worden voor wat zij doen. Of juist voor
alles wat zij moeten laten.
Dat doen wij door alle jonge mantelzorgers een leuke
goodiebag aan te bieden. Ken jij iemand die ook zo’n
pakketje verdient? Laat het ons even weten en wij zorgen
ervoor dat er iets leuks bij deze persoon bezorgt wordt.

Ik wil dan ook zo veel mogelijk mensen van dienst zijn
ongeacht hun financiële omstandigheden. Daarom werk ik
met het DANA-principe. DANA betekent gift, je drukt je
waardering en dankbaarheid er mee uit voor de ontvangen
dienst. Ik werk met een minimale bijdrage (het is mijn
inkomen), die bestaat uit materiaal- en energiekosten +
een klein uurloon. Vanaf dit bedrag is alles oké, als het voor
jou maar goed voelt! Is deze bijdrage voor jouw beurs
alsnog te groot, dan kunnen we altijd in overleg.

Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met
Eefje Heesterbeek.
T: 06-58797156
M: eefjeheesterbeek@welzijndekempen.nl
F: jongemantelzorgerswelzijndekempen
I: @jmzwelzijndekempen

Op zaterdag 29 mei van 10.00u tot 14.00u houd ik buiten
(overdekt) een verkoop van 2e hands kleding en laat ik de
mogelijkheden van textiel zien. Dit is op Slikdijk 3 in
Wintelre, je bent van harte welkom. Inleveren mag ook nog
steeds op dit adres, of op Eikenbocht 15 in Knegsel.

Hallo, ik ben op zoek naar huishoudelijke hulp voor 2
uurtjes per week of 3 uurtjes per 2 weken (uren in overleg).

HULP GEZOCHT!

Bij interesse: Angela 06-22103723

Vriendelijke groet van Winanda van de Sande.
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In de tussentijd willen wij u zo goed mogelijk blijven
informeren. Om die reden hebben we een aantal veel
gestelde vragen met antwoorden op
eersel.nl/zonneparkwintelre geplaatst. Via het
contactformulier op deze pagina kunt u ook in contact
komen met ons bij vragen en/of opmerkingen.

NIEUWSBRIEF#153
Onderstaand een bijdrage op verzoek en namens de
gemeente Eersel opgenomen in onze nieuwsbrief.

Update zoekgebied zonnepark Wintelre-Noord
In december 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel
besloten een gebied ten noordoosten van Wintelre aan te
wijzen als zoekgebied voor het ontwikkelen van een
zonnepark. Een afbeelding van het aangewezen gebied is te
vinden op de webpagina eersel.nl/zonneparkwintelre. Wij
vinden het belangrijk de inwoners van Wintelre hierover te
informeren.
De gemeenteraad heeft in december de gemeente een
taakstelling opgelegd voor grootschalige duurzame energieopwek en twee gebieden aangewezen waar deze energie
opgewekt zou moeten worden: langs de A67 en in een
aangewezen gebied ten noordoosten van Wintelre. Alles wat
langs de A67 wordt opgewekt, wordt van de opgave voor
het zonnepark in Wintelre-Noord afgehaald.
De gemeente is op dit moment aan het onderzoeken in
hoeverre (het gebied rondom) de A67 kansen biedt om (in
combinatie met een geluidscherm of -wal) energie op te
wekken. Dit geeft ons de tijd om een zorgvuldig proces voor
het gebied ten noordoosten van Wintelre te doorlopen.
Wanneer het weer mogelijk is binnen de coronamaatregelen
organiseren we één of meerdere fysieke bijeenkomsten
waarbij we u graag bijpraten over de inhoud van het beleid
grootschalige zonne-energie en in gesprek gaan over de
zogenoemde landschappelijke inpassing van het gebied. Tot
het moment dat deze bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden zullen er geen initiatieven voor een
zonnepark in behandeling worden genomen.
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Gemeente Eersel

Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre




De Dorpsraad vergadert online tijdens de lockdown.
Onze eerstvolgende maandelijkse vergadering op
dinsdag 22 juni om 20.00 uur is mogelijk nog steeds
via de digitale weg. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een
mail naar de dorpsraad.
Anders weer gewoon in de Rosdoek
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

TE ZIEN BIJ KEMPENTV

Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid.
Het gaat in deze aflevering over de omgang van een
dementerende met de omgeving; bijvoorbeeld vrienden,
verenigingen, kinderen enz.
Uitzending: woensdag 19 mei
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H. WILLIBRORDUSKERK 90 JAAR:
WINTELRESE KERKEN EN DE PASTORIE.
(Jos van der Heijden)
In 1822 legde men de 1e steen voor een nieuwe kerk die op
29 september 1823 werd betrokken. Op 28 juli 1845 werd
de kerk door Mgr. J. Zwijsen plechtig toegewijd aan de H.
Willibrordus. In 1857/1858 werd de toren gebouwd. De
toegang tot de kerk was via de toren waar nu rechts de
pietà staat. Het koor bevond zich deels in de toren, hiervan
is nu nog een gedeelte aanwezig. De kerk was te klein. Men
zei wel eens: ""als ze er ingaan, gaan ze er niet in, als ze er
niet ingaan, gaan ze er wel in." In 1904 werden 2
sacristieën bijgebouwd die later werden opengebroken om
meer zitplaatsen te creëren. De linkse sacristie wordt nu
als kapel gebruikt. De kerk werd na ingebruikname van de
huidige in december 1931, afgebroken, de toren is blijven
staan. In het straatwerk richting Kerkstraat zijn de
contouren van de oude kerk aangegeven.
KERKHEI:
Er was hiervoor nog een kerk, in de begroeiing hoek
Groenstraat / Kerkhei. Niet bekend is wanneer die gebouwd
is, vermoedelijk eind 15e eeuw. In een document van 13391340 was ook al sprake van een kerk. Bij besluit van de
Vrede van Munster (1648) was deze niet meer in gebruik en
kwam langzamerhand in verval. In 1798 kreeg de
katholieke bevolking er weer de beschikking over, maar
daar werd geen gebruik meer van gemaakt. Men bleef in
het geheim kerken in de in 1672 gebouwde schuurkerk.
(Die was net voorbij het hotel Craft). Voor openbare
godsdienst moest men naar Luyksgestel waar zich de
Heikerk van Bergeijk bevond.
PASTORIE:
Dit monumentale pand dateert uit de tijd dat de vorige kerk
gebouwd werd (1822), niet duidelijk is wanneer precies
maar in ieder geval voor 1832.
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Op de minuutplans van het kadaster 1832 staat de pastorie
al vermeld op de huidige plek.
Volgens het goedgekeurde bestek (gemaakt door Jacobus
Hezemans uit Eindhoven en goedgekeurd door Mgr.
Zwijsen, bisschop) is in 1859 de pastorie van binnen geheel
veranderd en van buiten voor zover de kosten het toelieten
verfraaid.
In het najaar 1903 werd de pastorie gerenoveerd, in 1904
werd een nieuwe kap aangebracht, kosten fl. 1.500,--. In
1929/1930 werd de pastorie onder pastoor van der Heijden
gemoderniseerd. Met de bevrijding was er veel schade. De
pastorie is een rijksmonument, het is jammer dat er na de
verkoop niet direct een goede bestemming is gevonden
waardoor de pastorie in verval dreigt te raken.
(Bron: boekje een vijftig jarige kerk: een kijkje in haar
voorgeschiedenis 1981 Jos van der Heijden, Jo van de
Biggelaar, registerum parochiae memoriale vanaf 1822)

BESTE OUDERS VAN WINTELRE

Wij hebben onlangs het platdak van het jeugdhuis moeten
laten vervangen (eerder dan gepland), ivm meerdere
lekkages.
Deze lekkages worden deels veroorzaakt doordat er
kinderen via de regenpijp het dak op klimmen.
Wij hebben de laatste tijd verschillende signalen gekregen
dat kinderen het dak gebruiken om te spelen.
Wij willen daarom graag een oproep doen aan de ouders om
aan de kinderen door te geven dat het dak geen onderdeel
van de speelplaats is.
Wij danken jullie voor de medewerking!
Groetjes, Stichting Jeugdbelangen Wintelre
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TEVREDEN
Als ik naar een vredig hofje kijk, en zie hoe elke plant voor
eigen ruimte strijdt.
Dan vult mijn hart zich met tevredenheid.
Ja ik was er op uitgekeken, op voortuintjes waar geen
planten groeien maar enkel onkruid.
Het zijn vooral jongeren zegt men die niet geïnteresseerd
zijn in mooie tuintjes en de boel laten verslonzen. Maar dat
verandert, steeds meer zie ik voortuintjes waarin gewerkt
wordt.
Onlangs zag ik een lang verwaarloost tuintje weer mooi
bijgewerkt en geplant. Er was zelfs plek voor een
boekenkastje waar men vrijuit in kan snuffelen. Bravo.
Eindelijk heeft mijn lieve [tuin]man zijn groene handjes ook
weer eens laten wapperen.
Dat laag groeiend spul dat mensen ‘onkruid’ noemen is voor
een groot deel verwijderd.
Mijn man stelt in zijn bezigheden geen prioriteiten. Hij
houdt niet van een zogenoemde ‘to-do-list’. Zijn doen en
laten is afhankelijk van kleine dingen die gedachten sturen.
Het zijn ‘Oude mensen met hun kleine zielen en de dingen
die voorbijgaan’, schreef Louis Couperus lang geleden.
De laatste tijd zijn het echter geen kleine dingen die ons
bezig houden. Maar dingen die het leven ontwrichten en
traag, tergend traag, voorbijgaan.
Maar vandaag ziet onze tuin er weer prima uit, de zon
schijnt volop en bloeiende kleurige bloemen geven ons een
heerlijk gevoel. We kijken naar de zwarte tulp waar een
grote dikke bij als een drone boven blijft hangen. Af en toe
daalt ze tot vlak boven de geopende kelk om daarna weer
omhoog te schieten alsof ze zelf gestoken is. Wat zou haar
tegenhouden om zich te goed te doen aan de nectar van
deze geurige bloem? Zou het de reuk zijn die deze bloem
verspreidt, of de vorm?
Zou deze bij vooroordelen hebben en is het de kleur die
haar tegenhoudt?
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Nee dat zijn immers menselijke trekken waar een bij geen
last van heeft.
Dan kijk ik naar de hoek van ons tuintje en schrik van de
wilde graspollen en onkruid dat zich rond een stokroos heeft
verzameld.
Hier moeten we het toch nog even over hebben.
Maar na een goed gesprek met mijn lieve tuinman kijken
we nu samen naar die eenzame stokroos. Met een beetje
fantasie zien we met genoegen hoe pollen onkruid aan voet
en enkels van de plant kriebelen. Die eenzame roos die op
het punt staat om in lachen uit te barsten en de eerste
bloemen te openen. Voor even is hij zijn eigen eenzaamheid
vergeten.
Dus nee, ik stel geen eisen aan wat andere mensen in hun
tuin laten groeien. Zelfs zogenaamd onkruid kan de
kombinatie van bloemen en planten doen opfleuren.
Intussen las ik in het vorige Blaaike dat er een plan op tafel
ligt om de oude pastorie en boerenleenbank een nieuwe
bestemming te geven. Hopelijk zullen degenen die
verantwoordelijk zijn voor de nodige vergunningen er
meteen een voorwaarde aan verbinden om de erfgrens te
wijzigen.
We hebben immers al lang genoeg moeten zien, en
ervaren, dat de weg daar voor voetgangers ineens ophoudt.
Ik heb me vaak afgevraagd waarom ‘Leefbaar Wintelre’, of
moet ik ‘Dorpsraad’ zeggen, zich hiervoor nooit inzette.
Datzelfde geld trouwens ook voor ‘Den draai’ waar iedereen
kan zien dat de weg, langs een al jaren braakliggend
terrein, toch veel te smal is.
O, sorry hoor, waar bemoei ik me eigenlijk mee. Ik wil
zeker niet tot die mensen behoren die luid om voorrang
schreeuwen en hun gelijk willen halen. Laat me maar bij die
groep ouderen scharen die er in stilte het hunne van
denken, en herdenken.
Mien du Poes
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AGENDA
27 juni 2021

MTB Toertocht: De Merentocht

6 t/m 9 juli

Avondwandelvierdaagse

AFVALKALENDER
25 mei

PMD-GFT-Restafval

8 juni

PMD-GFT-afval

OUD PAPIER HIER…
12 juni brengen
10 juli ophalen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u.

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag

22 juni
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