50e jaargang nr. 14, week 26 (3 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Tennistraining TV de Meppers
 Nieuw Wenstersels peil
 Positief nieuws over Zeskamp
De volgende uitgave (nr. 15) verschijnt
in week 28 (17 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 9 juli voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND
VAN 3 EN 4 JULI
Zaterdagavond 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen en Pastor Schevers
Presentatie Pastor Schevers
Gerrie v. Hest - Schellekens

BESTE KNOERTGANGERS,

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND
VAN 10 EN 11 JULI
Zaterdagavond 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken J. V. Olmen
Jan Reniers [1e jgt]
Pastoor Ton Verschure [mnd]
MEDEDELINGEN:
We zijn blij dat de weekendvieringen weer door kunnen
gaan.
We heten iedereen weer van harte welkom en wensen dat
we het samen weer als iets goeds ervaren.
Nu de weekendvieringen weer zijn hervat gelden er nog wel
enkele coronamaatregelen.
Handen ontsmetten in het kerkportaal en 1,5 m
afstand houden.
Collecte: na de viering achter in de kerk in de
collectemandjes.
Vanaf nu kunt u de opgegeven misintenties van 17 oktober
2020 t/m 20 juni 2021 [die zijn vervallen vanwege de
coronamaatregelen] weer opnieuw opgeven.
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Dit kan per briefje in de brievenbus op het kerkplein of
telefonisch of per mail.
jphhems@gmail.com tel 0402051720
tonnievangestel@hetnet.nl tel 0402051777
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00
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Bijna alle voorbereidingen waren gedaan, de team indeling
was zo goed als vol en de scheidsrechters hadden de fluit al
afgestoft. Daarnaast kregen we vorige week het goede
nieuws dat we voor wat betreft de coronamaatregelen de
goede kant op gaan. Dit werd nog eens bevestigd door het
naar voren halen van de versoepelingen naar 26 juni. Na
intensief contact met de gemeente Eersel blijkt dat aan
deze versoepeling een aantal eisen gesteld zijn. Deze eisen
die door de overheid en de gemeente Eersel zijn opgesteld
kunnen wij als Knoerttoernooi helaas niet naleven.
Wij balen hier uiteraard ontzettend van!
Gezien het besluit van de gemeente en de zeer drukke
agenda de komende tijd hebben we helaas moeten
besluiten om de 32e editie van het Knoerttoernooi te
verschuiven naar 25 juni 2022.
Alle teams die zich hadden aangemeld hebben een mail
ontvangen met verdere informatie.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug op sportpark
De Meren!
Met vriendelijke groet,

De Knoertboys
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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
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TENNISTRAINING BIJ TV DE MEPPERS
Beste sportieve dorpsgenoten.
Eindelijk kunnen we weer sporten,
misschien een mooi moment om lid
te worden van onze club.
Als je lid wilt worden van onze club geef je dan op via
mailadres: demeppers@hotmail.com.
De contributie voor 2021 bedraagt:
 senioren
€ 50.00
 junioren 13 t/m 16 jaar
€ 25,00
 junioren t/m 12 jaar
€ 15.00
Tennisles
In het najaar willen we iedereen de mogelijkheid bieden om
tennislessen te volgen. De tennislessen starten in
september. Afhankelijk van het aantal deelnemers.
De tennisles worden verzorgd door onze trainer Luuk van
Gerwen. Luuk is beschikbaar op dinsdag- en woensdag
avond. De training bestaat uit 10 lessen van 1 uur. De
kosten bedragen € 38.- per lesuur. Als de groep uit 4
personen bestaat betaal je dus € 9.50 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.
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 tennisles kan tot 1 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.
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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.
Introducé regeling
Iedereen die lid is van de tennisclub mag een introducé
meenemen om een potje te tennissen. Hieraan zijn wel
kosten verbonden à € 2.50 per uur. Graag in envelop
deponeren in brievenbus Margrietlaan 13.
Groeten
Het bestuur TV de Meppers

TE ZIEN BIJ KEMPENTV
Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid
Op 30 juni kijken we naar de laatste aflevering van deze
serie ofwel aflevering 11 is de epiloog!
Een epiloog is een slotwoord, nawoord en dient als
samenvatting van wat is behandeld.
Het geeft ook vaak stof tot nadenken en zo is het in deze
serie ook bedoeld.

STA-OP-STOEL
Af te halen, elektrische, crème-kleurige STA-OP-STOEL ,
(ook als ligstoel te gebruiken).
Stoel in goede staat en werkend, basis op 4 wieltjes.
Vast meeneem-prijsje Euro 25,-.
Tel.: (040) - 205 50 73
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VERANDERINGEN
Niet elke verandering is een verbetering, toch verandert ons
leven en alles om ons heen.
Voor veel mensen is het soms moeilijk om met de tijd mee
te gaan, zeker voor ouderen.
Want geloof me, er wordt nogal wat van ons gevraagd in
deze tijd. Mijn man en ik lopen al tegen de tachtig, dan
behoor je tot de oudjes.
En ook al lezen we nog ouderwets de krant, toch willen we
bij de tijd blijven.
We kruipen achter de pc of laptop, zitten op buurt- en
verenigingsapps, chatten met kennissen en sturen selfies
naar de kinderen.
Dus nee, wij zijn geen wappies die stil staan in een andere
tijd. En als moderne mensen menen ook wij dat we het
verdienen om af en toe op vakantie te gaan.
Na ouderwets in een boek een keuze te hebben gemaakt,
via internet geboekt en op routeplanner gekeken te hebben
hoe we moeten rijden, stappen we vol goede moed in de
auto.
Manlief weet overal de weg, kan kaart lezen als geen ander,
en heeft een perfect oriëntatiegevoel. Dus Google-maps
wordt pas op het laatste gedeelte van de reis ingeschakeld.
Voorbij de Landsard lijkt het wegennet even een web waar
we moeilijk doorheen komen.
Maar als we op de snelweg zitten bekruipt ons een heerlijk
vakantiegevoel. Dus we zingen liedjes zoals; Dat gaat naar
Den Bosch toe zoete lieve Gerritje, en, We gaan naar
Zandvoort daar aan de zee.
Maar als we meer naar het oosten rijden kunnen we geen
passende tekst meer vinden.
Dus wordt het algemener met; Af en toe gaan pa en moe,
met ons naar de speeltuin toe.
Vanuit ons hotel willen we later de omgeving verkennen, we
zoeken in folders en boekjes naar leuke uitstapjes en
bezienswaardigheden. Maar in plaats van een adres staat
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vandaag op vele folders een raar vierkant met de tekst;
‘scan de Q R code’.
Dit gaat zelfs mijn man te ver, hoe moet hij een code
scannen, hij kan alleen kijken.
Hier kan Google-maps ook geen uitkomst bieden.
Nee ik wil niet klagen hoor, en met een klein beetje hulp
komen we er altijd wel uit, maar toch; wat is er in ons leven
veel veranderd in deze wereld.
In het begin van de jaren zestig ging ik samen met mijn
vader naar Frankrijk. En ik moet er steeds weer aan denken
hoe hij achterin de auto zittend steeds weer zuchtend
uitriep; ‘Munne God, wa is de wirreld toch groot.’
Ja tijdens mijn vaders leven is de wereld drastisch
verandert. Op school hoorde hij spannende verhalen over
mensen die gingen vliegen. Hij praatte daarover met
vrienden aan de keukentafel. Waarna zijn moeder
nieuwsgierig aanschoof en zei; ‘Och God, gaan mensen
vliegen? Hoe doen ze dat? Net als ene ooievaar met de
benen gestrekt naar achteren, of opgetrokken net als een
eend?’
Later scheerden de Thunderjets met enorm veel kabaal
langs de kerktoren van Wintelre.
Och ja, de tijd verandert, en wij veranderen met de tijd. En
soms heeft de voorbijgaande tijd iets moois, aandoenlijks of
noem het nostalgisch.
Zo keek ik onlangs naar de persconferentie waar meneer
Rutte en De Jonge enthousiast en bijna zingend uitriepen;
‘We zijn er bijna maar nog niet helemaal.’
Ja, we zijn er bijna, maar…
als straks alles terug is bij het normale
dan zal ik ze missen, die knappe meiden
die met levendige lichaamstaal, stoer en sterk
alles wat Mark en Hugo zeiden
met een sprekend gezicht en vingerwerk
zonder geluid, maar op het oog, vertalen.
Mien du Poes
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GEACHTE RELATIE,
Lecoba BV hecht veel waarde aan het persoonlijk contact
met haar klanten en ik houd u dan ook graag op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.
De afgelopen maanden stonden voor mij in het teken van
de verdere ontwikkeling en het voorbereiden van Lecoba BV
op een mooie en gezonde toekomst. In Van Iersel Groep uit
Oisterwijk hebben wij een solide partner gevonden en zij
hebben ons alle vertrouwen gegeven samen verder te
moeten gaan. Op 4 juni jl. vond de aandelenoverdracht
plaats en sloot Lecoba BV zich aan bij de Van Iersel Groep.
Van Iersel Groep is een conglomeratie van bedrijven,
allemaal gespecialiseerd in het leveren van
gereedschappen, machines én diensten aan bedrijven
werkzaam in de tuin- en bouwbranche. Ik nodig u van harte
uit een kijkje te nemen op www.vanierseltuinenpark.nl voor
een eerste kennismaking.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het behalen
van synergetische voordelen. Deze bedrijfsovername brengt
voor u als klant geen merkbare veranderingen met zich
mee. Wij blijven het vertrouwde adres voor uw tuin- en
parkmachines en garanderen de service die u de afgelopen
43 jaar van ons gewend bent. Maar ik beloof u dat we de
voordelen direct zullen delen. Daar mag u op rekenen!
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en
danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Voor vragen
kunt u met mij contact opnemen. Ik ben bereikbaar op 0402051838.
Met vriendelijke groet,
Rob Basten
Lecoba BV
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GEZOCHT:

NIEUW WENTERSELS PEIL

Weekendhulp winkel (vrijdagmiddag of
zaterdagochtend en vakanties)

"Een bandavond voor en door Wintelrese
muzikanten."
Zaterdag 24 juli Rosdoek
Zaal open: 19.30u Start avond: 20.30u

Ben jij die spontane verkoper en
lijkt het je leuk om tussen al die
lekkernijen te werken?
Kom dan werken bij Bakkerij
Driessen!
Ben jij of ken jij iemand die
geschikt is als onze nieuwe
collega?
Bel dan naar de bakkerij 040-2532544 en vraag meer
informatie.
Of Mail je CV en sollicitatie op naar:
info@bakkerijdriessen.nl

The show can go on!!
Het ziet er heel erg naar uit dat bandavond Nieuw
Wentersels Peil door kan gaan!
De persconferentie was heel erg positief, en naar aanleiding
daarvan heeft de Rosdoek te kennen gegeven dit
evenement zo in te kunnen richten, dat het doorgang kan
vinden.

INSCHRIJVING WENTERSELSE KWIS 2021
Eindelijk weer een evenement dat zoals het er nu uitziet
zeer waarschijnlijk wel door kan gaan: De Wenterselse Kwis
2021. De inschrijving is geopend dus zoek je team bij
elkaar en geef je op! De vorige editie bleken een aantal
teams wel erg veel deelnemers te hebben en dit bleek
handig. Deze editie zal geprobeerd worden het aantal
vragen en opdrachten wat te beperken zodat deze ook met
een wat kleiner team prima te maken is. De aanbevolen
groepsgrootte is dan ook 10 tot 20 personen. Heb je een
groter team: Splits dit dan op in 2 teams en ga onderling de
concurrentie aan! Wij hopen dan ook jong en oud in
september weer te kunnen verwelkomen als deelnemer van
de Kwis. Wist je trouwens dat de Wenterselse Kwis ook te
volgen is op facebook en Instagram (wenterselse_kwis)

Een aantal praktische zaken rondom het hanteren van de
corona maatregelen zijn hierbij wel van belang:
Het is noodzakelijk om een entreekaartje te kopen. Deze
zijn v.a. maandag 5 juli bij de Rosdoek te koop en te
reserveren via de mail. De prijs van het kaartje is € 5,- (1
consumptiebon inbegrepen). Aan het kaartje zal een corona
gezondheidscheck kaartje bevestigd zijn, deze moet
ingevuld zijn in de 4 uur voorafgaand aan de avond.
Aangezien deze avond als evenement benaderd moet
worden, is het verplicht dat iedereen bij binnenkomst een
coronatoegangsbewijs moet kunnen laten zien. (Een
coronatoegangsbewijs is het bewijs dat je gevaccineerd
bent, negatief getest of corona gehad hebt in de afgelopen
6 maanden). Alleen met een geldig toegangsbewijs mag je
naar binnen, en kunnen we de 1,5 meter loslaten.
Zorg dus dat je vooraf de CoronaCheck-app gedownload
hebt of maak een coronatoegangsbewijs aan via
coronacheck.nl. En vergeet je legitimatiebewijs niet! Je
gegevens worden vergeleken met de gegevens in het
coronatoegangsbewijs.

De organisatie van de Wenterselse Kwis.
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Hoe je een coronatoegangsbewijs voor evenementen kunt
krijgen, kun je ook stap voor stap nalezen op onderstaand
adres:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen
Tot ziens, 24 juli in de Rosdoek!
Hanneke

GEEN 52STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 6 JULI TOT EN MET 9 JULI
Afgelopen week hebben we als Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre unaniem besloten om een
streep te halen door de 52ste avondwandelvierdaagse.
Het afgelopen jaar kregen we van de gemeente Eersel al een
schrijven in april dat het niet was toegestaan om onze
vierdaagse door te laten gaan.
Dit jaar hebben we tot het laatste moment contacten
onderhouden met de gemeente maar ondanks de
versoepelingen die de overheid aankondigde waren er toch
altijd nog te veel beperkingen om onze
avondwandelvierdaagse te organiseren zoals we dat eerder al
50 jaar hebben gedaan. Wij hadden jullie natuurlijk allemaal
weer graag een keer ontmoet tijdens de vierdaagse of in MFA
De Rosdoek of op De Meren maar dat gaat de komende weken
helaas niet gebeuren dus.
Volgende jaar staat de vierdaagse op de planning van 5 tot en
met 8 juli. We hopen dat jullie allemaal daarbij aanwezig zijn.
Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne zomervakantie toe,
blijf allemaal gezond en ga regelmatig wandelen in kleine
groepen zonder opgelegde regels van bovenaf.
Nog even een ander punt van aandacht: Denkt u aan ons
bij de Coop voor wat de statiegeldactie betreft?
Met de vriendelijke wandelgroeten,
’t Blaaike nr. 14 3 juli 2021

12

Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.

POSITIEF NIEUWS OVER DE ZESKAMP!
Beste mensen, na meer dan een jaar gebonden te zijn aan
de corona restricties, is het licht aan het einde van de
tunnel eindelijk in zicht! Veel mensen zijn inmiddels
gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Het
gaat zo goed dat we heel blij zijn om aan te mogen
kondigen dat de zeskamp naar alle waarschijnlijkheid door
mag gaan! Eindelijk weer gezellig samen sporten en
quizzen, maar bovenal een gezellige pot bier drinken in een
feesttest! Natuurlijk is het geen gewone editie en zijn er
een hoop regels waar we ons allemaal aan moeten houden.
Hieronder een uitleg hoe we samen een gezellige en veilige
editie van de zeskamp kunnen houden.
Deelnemers
Om deel te mogen nemen en toegang te krijgen tot de
afgesloten tent moet je voldoen aan 3 eisen:
Groen vinkje in de corona app (volledig gevaccineerd, of
binnen 6 maanden corona gehad en hersteld of
toegangstest gehaald),
Triage gesprek met positieve gezondheidsverklaring
(digitaal of op papier),
Toegangsbewijs; mensen moeten vooraf aanmelden dat ze
komen.
Als je aan al deze voorwaarde voldoet, dan krijg je een
bandje en ben je van harte welkom in de tent, op het BBQterras en kun je gebruik maken van de WC en horeca.
Publiek
Voorop gesteld; het beste, veiligste en makkelijkste is als
publiek dezelfde stappen doorloopt als de deelnemers. Wil
je dit niet, dan ben je ook als publiek welkom op het sport
terrein. Belangrijk om te melden is dat het sportterrein voor
’t Blaaike nr. 14 3 juli 2021
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publiek ingericht zal worden als doorstroom locatie. Hier
gelden de volgende regels voor:
Volg de looproutes en je mag niet stil blijven staan,
Je kunt geen gebruik maken van de horeca en WC, dit is
onderdeel van het afgesloten terrein en onderdeel van de
tent,
Je volgt de geldende coronaregels voor een
doorstroomlocatie zoals 1,5 meter afstand en met maximaal
1 persoon op 5 m2.
Een belangrijk onderdeel van de toegang is de corona app.
Als je niet volledig gevaccineerd bent, of je hebt niet
aantoonbaar vanuit de GGD binnen 6 maanden corona
gehad en je bent weer hersteld, dan moet je voor het
groene vinkje een noodzakelijke toegangstest halen. Die
kun je gratis in Eindhoven of Waalre halen en die is 40 uur
geldig. Voor meer info zie www.testenvoortoegang.nl. Voor
mensen die zaterdag en zondag komen, vragen wij dus of
ze zaterdag overdag deze test willen gaan halen. Wij
begrijpen dat dit een extra inspanning vraagt, maar daar
staat een heel gezellig weekend tegenover! Hetzelfde is van
toepassing voor de BBQ op vrijdag.
De weekend warriors die 3 dagen willen komen, zullen dus
2x deze toegangstest moeten halen (vrijdag en zaterdag of
zondag ochtend). Het programma blijft hetzelfde: vrijdag
een lekkere en uitgebreide BBQ, zaterdagavond een
spannende quizavond en zondag een alles geven sportdag.
Dus meld je aan voor de BBQ en/of zeskamp via
dorpszeskampwintelre@hotmail.com voor de editie op 6, 7
en 8 augustus. Hou het Blaaike en de socials in de gaten
voor verdere updates!

AGENDA
3 en 4 jul
24 juli
6-7-8 augustus
30 aug ,1 en 3 sept
11 september
1 oktober
18 december

2022
13
14
15
10

mei
mei
mei
/11 december

Jeugdtoernooi D.E.E.S.
Nieuw Wentersels Peil
Dorpszeskamp
Wivak
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz Den Babbel

Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Dickens Festijn.

AFVALKALENDER

6 juli

PMD-GFT-Afval

20 juli

PMD-GFT-Restafval

De zeskamp organisatie.
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EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
30 juli 2021
27 augustus 2021
24 september 2021
29 oktober 2021
26 november 2021
Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
10 juli ophalen
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

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