47e jaargang nr. 6, week 11 (17 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
 Premiere van "Meiden achter het behang"
 Jan van Ham stopt
 Eclips herdenkingsbijeenkomst

De volgende uitgave (nr. 7) verschijnt
in week 13 (31 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 23 maart voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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Maandag 19.00 uur Boeteviering Knegsel
Dinsdag en woensdag geen H.Mis

MISINTENTIES 17 en 18 MAART

Donderdag (WITTE DONDERDAG)
19.00 uur Plechtige H.Mis m.m.v. gemengd koor.

5de weekend van de veertigdagentijd
Zondag 9.30 uur gemengd koor
Jozef Couwenberg (mnd)
Domien van Oeffelen (mnd)
Piet en Diena van Hest-Beerens (namens de kinderen
familie Van Hest)
Marie Dankers-van de Ven en Piet Dankers (jgt)
Frans Vrijsen (namens Gilde van O.L.V. en H. Willibrordus)
Maria van de Broek-Coolen (jgt)
Jan, Cato en Piet van de Ven

Vrijdag (GOEDE VRIJDAG)
15.00 uur Kruisweg voor kinderen en ouders voor de hele
parochie.
19.00 uur in Vessem Plechtigheden rond Goede Vrijdag

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H.Mis
Donderdag 8.30 uur H.Mis voor de vrede

Op zondag 11 maart is gedoopt Fay van Beers, dochter van
Bart van Beers en Sanne Lunenburg.

MEDEDELINGEN
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

PALMZONDAG EN DE GOEDE WEEK
MISINTENTIES 24 en 25 MAART

Beste parochianen,

Palmzondag (Begin van de GOEDE WEEK)
Zondag 9.30 uur Gezinsviering
Palmpasen m.m.v. KIWI
Jan en Marie van Hest-van de Biggelaar
Antoon van Kemenade (mnd) en Lies van Kemenade-van
Gerwen
Wim Coolen
Hans Coolen
Hannes en Anna van Asten, en Lies, Jo, Corrie, Karel en Jan
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Palmzondag en de goede of heilige week. Met de
Palmpasenviering op zondag 25 maart om 9.30 uur
(gezinsviering mmv. Kinderkoor KIWI) vieren we de
plechtige intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarmee beginnen
we een heel bijzondere week.
Als teken van onze hulde aan onze Heer Jezus Christus
worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. U zult ze
ongetwijfeld thuis een ereplaats geven achter het
kruisbeeld, foto of schilderij.
In dit weekeinde kijken we ook vooruit naar wat er in de
komende week met Jezus gaat gebeuren.
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Deze week roept ons ook heel speciaal op tot bezinning
over onze manier van leven, bezinning over onze omgang
met God en met elkaar.
Als we eerlijk bij onszelf te rade gaan zullen we ook tot het
besef komen dat ook wij zondige mensen zijn. Ook wij
hebben behoefte aan verzoening en vergeving. Laten we
voor zover het van ons afhangt het weer goed maken met
elkaar en met God. Maandagavond in de Goede Week (26
maart) is er een gezamenlijke boeteviering van de drie
parochies in de kerk van Knegsel mmv. het parochieel
gemengd koor. Als men wil, kan men ook een afspraak
maken met de pastoor om persoonlijk te biechten.
Witte Donderdag 29 maart
Op deze dag viert de kerk dat Christus de Eucharistie en het
Priesterschap instelde bij gelegenheid van het Laatste
Avondmaal. Het is vanouds daarom speciaal de feestdag
van de priesters. In het evangelie van deze feestdag horen
we het verhaal van de voetwassing van de leerlingen door
Jezus, voordat zij aan tafel gaan.
Als teken van dienstbaarheid worden op het einde van de
viering enkele leden van de zonnebloem-afdeling Wintelre
gevraagd een attentie naar zieken in de parochie te
brengen.
Om zeven uur ’s avonds is er in de kerk van Wintelre een
plechtig gezongen eucharistieviering voor de drie parochies
mmv. het parochieel gemengd koor.
Op de avond voorafgaande aan Witte Donderdag wijdt onze
bisschop in de kathedrale basiliek van St. Jan te
’s Hertogenbosch in de Chrisma-mis de heilige oliën: olie
voor de doopleerlingen; olie voor de ziekenzalving en de
Chrisma – olie voor de zalving van de vormelingen en de
wijding van de priesters.
Na de viering worden de oliën verdeeld over de kerken van
het bisdom.
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Goede Vrijdag 30 maart
Op deze dag wordt bijzonder het lijden en sterven van
Jezus herdacht. Het is goed om hierbij stil te staan.
Het helpt ons om onze aandacht te scherpen voor situaties
van onderdrukking en lijden, veraf en dichtbij. In de liturgie
staat vandaag alles in het teken van het kruis en het lijden.
’s Middags wordt om drie uur een kruiswegoefening
gehouden voor de volwassenen mmv. het dameskoor in de
kerk van Vessem
Om drie uur ’s middags is op diezelfde dag een
kruiswegoefening voor de kinderen van de verschillende
parochies in de kerk van Wintelre
’s Avonds herdenken we om 19.00 uur de kruisdood van
Christus door het voorlezen en overwegen van het
lijdensverhaal, de hulde aan het kruis en het verrichten van
verschillende voorbeden. Deze viering vindt plaats in de
kerk van Vessem en het gemengd koor van Vessem zal
hieraan haar medewerking verlenen
Wijwater halen:
U kunt gewijd water in de kerk halen op paaszaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de parochie zijn die het op prijs
stellen dat ze rond of met Pasen de H. Communie thuis
ontvangen, die mij niet als zodanig bekend zijn, laat het
dan even weten. Een telefoontje naar de pastorie in Knegsel
0402051575 met uw naam, adres en telefoonnummer en
het komt voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
Pastoor A.J. Verschure
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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: Sjaan Dieker T. 2052551
Dagbesteding 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. Nadruk ligt op
handvaardigheid. CP: Mien Spanjers T. 2052265
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van te voren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133

AAN ALLE BILJARTLIEFHEBBERS
Hierbij maken wij bekend dat ook dit jaar weer ons
jaarlijkse mini-pentatlon toernooi zal worden gehouden in
ons clublokaal bij Café D’n Babbel in de periode van 9 april
tot begin juni 2018
We spelen dit toernooi in teamverband volgens opgaaf van
het gemiddelde. Inschrijfgeld bedraagt € 12,00 per team.
Afgelopen jaren hebben tot ons genoegen steeds ook niet
aan een club verbonden teams, bijvoorbeeld
vriendengroepen of familieleden, deelgenomen. Wij hopen
dat ook dit jaar weer velen aan ons toernooi willen
deelnemen.
Wilt U onderstaande strook vóór 4 april 2016 inleveren bij
Mies van Loon, Smidspad 2 te Wintelre of bij Jan
Tegenbosch, Akkerweg 46 te Wintelre.
Nadat alle opgaven bekend zijn worden de exacte speeldata
bekend gemaakt. Hierover volgt nog nader bericht.
Bij voorbaat onze hartelijke dank en wij wensen U allen
sportieve en prettige wedstrijden toe.
Het Bestuur BV 't Centrum

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Team
1. ........................................................................................

...................

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.

2. ........................................................................................

...................

3. .........................................................................................

...................

4. ........................................................................................

...................

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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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libre gem.

Reserve
1. ........................................................................................

...................

2. ........................................................................................

...................

3. ........................................................................................

...................
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TE KOOP

PREMIÈRE VAN “MEIDEN ACHTER HET
BEHANG” BEGINT VRIJDAG 16 MAART!

2 kindermountainbikes met wielmaat 18 inch/48 cm.
1 is oranje/zwart en de andere is wit/blauw van kleur.
Vraagprijs per fiets: € 25.00
Tel: 06-22303862

ECLIPS HERDENKINGSBIJEENKOMST:
IK DRAAG JE MEE
Op woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur organiseert
Eclips voor de 18e keer een herdenkingsavond.
De bijeenkomst in de Sint Lambertuskerk in Vessem is voor
iedereen die in 2017 iemand heeft verloren. Er is ruimte
voor verdriet om het gemis en er is respect voor de
blijvende band met de overledene.
Sprekers Mieke Artz en Corien van den Heuvel geven
woorden aan het verdriet om afscheid en er is muzikale
omlijsting.
Tijdens de herdenking noemen wij de namen van de
overledenen en zeggen kort iets over hen.
Voor elk van hen wordt een kaars aangestoken.
Na afloop is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Gemeenschapshuis D’n Boogerd.
Contact, vragen, meer info? U kunt ons mailen info@eclipsuitvaart.nl of bellen 040–212 8 212.
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Om 20.00u starten we vrijdag met de eerste voorstelling
van de klucht “Meiden achter het behang”. De spelers
hebben vele avonden gerepeteerd, om U een leuke,
komische avond te geven.
Het speelt zich af op de boerderij “De Mariahoeve” waar de
boer, Willem van Hees samen met zijn vrouw Marjan woont.
Naast hen woont knecht Tjeu met zijn Nelleke. Beide heren
worden nogal kort gehouden door hun vrouwen.
Dus wanneer de dames een weekendje weg gaan, dragen
ze de mannen allerlei klusjes op, waaronder de woonkamer
die opnieuw moet worden behangen en klaar moet zijn als
ze terugkomen!
Het laat zich raden dat de vrouwen nog maar net
vertrokken zijn of de heren gaan mooi een avondje
stappen. Willem en Tjeu komen behoorlijk beschonken met
twee dames van de hulpdienst W.I.P. thuis, maar ze zijn
niet de enige….Ook hun echtgenotes zijn plotseling terug….
Als klap op de vuurpijl komen er ook nog twee
merkwaardige zussen op de proppen om het huisje van
Tjeu en Nelleke op te eisen. En ook de schoonvader van
Willem komt zich overal mee bemoeien. De chaos is
compleet. Willem en Tjeu zitten behoorlijk in de problemen.
Hoe komen ze hier nu uit?
Dat zou u zelf moeten komen ontdekken!……...
Dus mocht je nog niet de kans te hebben gehad om
kaartjes te bestellen en heb je zin in een avondje lachen,
reserveer dan snel.
De andere voorstellingen zijn zaterdag 17 maart, vrijdag 23
en zaterdag 24 maart. Ook deze beginnen om 20.00u.
Kaarten kosten € 8,-p.p., deze zijn te reserveren via
telefoonnummer 040-2053711 of per e-mail naar
reserveren@de-vriendenkring.nl
’t Blaaike nr. 6 17 maart 2018

9

Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene knutselt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
-uw peuter creatief bezig kan zijn?
-uw peuter contact heeft met andere kinderen?
-uw peuter een activiteit met u samendoet?
Vindt u het prettig als
-u kennismaakt met knutselactiviteiten voor peuters?
-u handvatten krijgt aangeboden voor
knutselactiviteiten voor uw peuter?

Kom dan naar onze paasactiviteit
op vrijdag 30 maart
tijd: van 9.00-10.00uur
Basisschool de Disselboom en Nummer Een organiseren op
deze vrijdag een paasactiviteit. Deze activiteit wordt
begeleid door Nina van Ham, medewerkster van
NummerEen.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland.
Terwijl de kinderen vrij spelen kunt u met eventuele
vragen of opmerkingen dan ook bij Nina terecht.

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 23 maart a.s. een
mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl We hopen veel peuters en ouders te
mogen begroeten!

LEDEN VAN DE VvW
Woensdag 21 maart 2018: Koersbal aanvang 9.30 uur
mfa de Rosdoek.
N.B.: De datum van het koersballen is verzet naar de
woensdag i.p.v. maandag 19 maart.
Willen de dames die gaan koersballen zich uiterlijk de
maandag van tevoren even aanmelden via de mail bij
kleinebouwmeester@hotmail.com.
We gaan samen met twee dames van de koersbalclub
koersballen in de Rosdoek. De dames die zich hiervoor
hebben opgegeven worden om 9.30 in de Rosdoek
verwacht. De koffie en thee is voor eigen rekening.
Dinsdag 20 en donderdag 22 maart paasstukjes
maken bij Elle van de Loo in Middelbeers.
We gaan met auto’s naar Middelbeers een rijschema volgt
per mail. De indeling van wie op welke dag gaat volgt ook
per mail. De kosten van de paasstukjes kunnen bij Elle zelf
worden afgerekend.
We hebben onze vereniging weer ingeschreven voor de
Raboclubkascampagne. Vanaf 1 april kun je weer stemmen.
Stem op de VvW.
Het bestuur
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DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE
Voor de ouderen onder ons is de Katholieke Illustratie een
bekend weekblad. Vanaf 1867 t/m 1967 was het een
veelgelezen familieblad. In de hoogtijdagen van het Rijke
Roomse Leven was het zelfs een van de grootste
tijdschriften van Nederland.
Een verzamelaar van ingebonden jaargangen van dit blad
heeft zijn collectie geschonken aan de Jacobushoeve te
Vessem. Deze jaargangen zijn te koop bij de afdeling
Boeken van de Jacobushoeve voor prijzen die variëren
tussen de € 5,- en € 10,- afhankelijk van de staat van het
boekwerk.
Mocht u interesse hebben, dan zien we u spoedig bij de
boekenafdeling.
Naast de Katholieke Illustratie was De Prins der
geïllustreerde bladen, of kortweg De Prins, een andere
bekende uitgave die verscheen tussen 1901 en 1948.
Ook van dit tijdschrift, met veel foto’s en vervolgverhalen,
hebben we jaargangen.
Mat Theunissen

JEUDGDACTIVITEITEN
VV DEES & VV VESSEM
Zaterdag 24 maart filmmiddag!
Tijd voor de jaarlijkse filmmiddag bij café De Kuiper in
Vessem.
Een middagje gezellig naar de film met je team, dus ben
erbij!
- 13.00 – 14.30 uur voor O-9 en de Mini's
- 14.30 – 16.00 uur voor O-11
Jeugd Penalty Toernooi
Rond de jaarwisseling organiseren we het Penalty-KingEvent in Wintelre.
Afgelopen keer voor het eerst ook met onze gecombineerde
teams.
In april organiseren we het Jeugd-Penalty-Toernooi in
Vessem.
En ook dit doen we vanzelfsprekend voor alle jeugdteams.
- 13 april: Voorrondes
- 20 mei: Finales
Meer informatie zoals tijden e.d. volgen via de websites en
trainers/leiders.

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
GEVONDEN

Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart organiseren we een
exclusieve bloemetjesmarkt.
Speciaal voor Pasen!
Volop tulpen, boeketten, Paasstukken en nog veel meer, bij
de entree van uw Coop verkrijgbaar.

Bij Jan Klessens Willibrordusstraat 14 is aan komen lopen
een grote grijze haan.

Beleef het voorjaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!

040-2052190
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Wie hem mist kan contact opnemen
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HALLO ALLEMAAL!

-

Op zondag 25 maart vieren wij Palmpasen. Er is dan een
speciale gezinsdienst voor alle kinderen, deze dienst begint
om 9.30 uur.
Wij zouden het erg leuk vinden, als jij dan ook komt met
een mooie versierde Palmpasen stok.
Die mag je thuis maken en zondag meenemen naar de
kerk.
Hang er je naam aan zodat je hem in de kerk makkelijk
terug kunt vinden.
Werkgroep
kindergezinsdiensten

De Palmpasen stok
herinnert
ons aan de intocht
van Jezus
in de stad
Jeruzalem.
De dag waarop dit
gebeurde
noemen wij nu
Palmzondag.

-

-

Neem naald en draad en rijg de pinda`s hieraan.
Bevestig ook deze aan het kruis.
Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje
om de sinaasappels of mandarijnen op te prikken. Je
kunt ze ook in een zakje doen en aan het kruis
hangen.
Neem een broodhaantje (kun je ook bestellen bij een
bakker) en bevestig dit bovenop het kruis.
Versier de Palmpasen stok met palmtakjes

Je mag de Palmpasen stok
ook nog naar eigen idee
verder versieren.
VEEL PLEZIER!!

OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!

Palmpasenstok
Beschrijving voor het maken van een Palmpasenstok:
-

-

Wikkel crêpepapier om het kruis en bevestig de
uiteinden met plakband.
Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze op
de plaats van de kruiswonden van Jezus.
Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van de
twee kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en
heeft uit liefde voor ons zijn leven op het kruis
gegeven.
Neem een naald en draad en rijg daaraan 30
rozijnen. Maak dit met een knoopje aan iedere zijkant
van het kruis vast.
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Tijdens de Paasdagen hebben wij gewijzigde openingstijden.
Wegens groot succes, is onze supermarkt wederom
geopend op 1e Paasdag.
1e Paasdag, 1 april
2e Paasdag, 2 april

11.00 uur t/m 17.00 uur
11.00 uur t/m 17.00 uur

Is het speciale paasrecept mislukt?
Komt er onverwachts visite?
Of grijpt u toch nog mis in de koelkast?
Ook met Pasen zijn wij u graag van dienst!
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!

GOED DOEL

Mevr. Schoonen

De prijzen zijn tot Pasen af te halen in
De Rosdoek. (040-2051444)

In de vorige editie van het Blaaike heeft u vast het artikel
over Wenterselse Mert gelezen met als titel:
WENTERSELSE MERT IN EEN NIEUW JASJE EN
JUBILEUM DE WIT VAN LOON
Een “Mert” zonder marktkramen maar wel met een
afwisselend programma voor jong én oud waarin de
vertrouwde gezelligheid centraal staat.
De Wenterselse Mert wordt een extra feestelijke editie
door en voor het hele dorp. Dit alles in de feesttent van de
Wit van Loon aan het Smitspad.
Als onderdeel van deze “Mert” zal er een dienstenveiling
worden georganiseerd. Naast de inkomsten voor de
betrokken verenigingen in de organisatie, die de “Mert”
zeker zal opleveren, stelt Theo van Loon voor om de
opbrengst van de dienstenveiling exclusief te besteden aan
een goed doel voor de Wintelrese gemeenschap.
De Stichting Dorpsfeesten werd hiervoor door Theo
benaderd met de vraag om hierover met voorstellen te
komen. In een eerste overleg werden al een aantal
mogelijke doelen genoemd zoals:
 Een permanent aanwezige “(kerstboom)verlichting” in de
boom nabij de kruising bij de kerk.
 Een kunstwerk bij de MFA.
 Een “tent” boven het demontabele fanfarepodium.
 Een mozaiïekbank gemaakt door Wintelrenaren.
Met deze eerste voorstellen willen we lezers
enthousiasmeren om met ons mee te denken naar nog
andere leuke doelen. Uw voorstellen/ideeën of opmerkingen
kunt u sturen naar info@wintelre.info, graag voor 15 april.
Inwoners van Wintelre kunnen de definitieve keuze mede
bepalen d.m.v. een stemming tijdens de dienstenveiling.
Naast de opbrengst van de dienstenveiling zullen mogelijk
ook nog andere bronnen bijdragen aan dit “goede doel”.

Hartelijk dank voor uw deelname!

Stichting Dorpsfeesten Wintelre.

Pickwick/Douwe Egberts Kinderkeuken

Mevr. S. van Beers Campina ontbijtset

BZB IN CONCERT
Trommel snel al je echte vrienden op!
Want op zaterdag 9 juni 2018 bundelen BZB en
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre hun krachten!
Samen verzorgen ze een spectaculair optreden! Verwacht
een unieke show waarin alle bekende BZB-klassiekers
voorbij zullen komen. We hoeven deze band natuurlijk niet
meer aan jullie voor te stellen.
Al diverse malen eerder betraden zij een podium in
Wintelre. Dit wil je echt niet missen!
De kaartverkoop start binnenkort, meer informatie volgt via
het Blaaike en internet.

HERHALING UITSLAG LOTERIJ
CV DE HUIFNARREN
De prijzen van onze jaarlijkse loterij zijn gevallen op de
lotnummers:
211 – 1286 – 2056 – 2185 – 1842 – 2829 – 444 – 959 –
1846 – 763 – 2401 – 1686 – 1418 – 1914 – 2463
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TE KOOP
4 Persoons vouwwagen compleet met voortent grondzeil
fietsendrager afdekzeil disselslot 5 jaar oud.
In zeer goede staat.
Tel 0627528616

POTGRONDACTIE FANFARE/DRUMBAND
Zaterdag 3 maart is de Fanfare/Drumband door de sneeuw
op pad geweest voor de jaarlijkse potgrondactie.
Ondanks het koude weer is deze actie prima verlopen.
Wij willen iedereen die potgrond heeft gekocht hiervoor
hartelijk danken.
Bijzondere dank aan Van Aaken Transport en De Wit van
Loon i.v.m. het beschikbaar stellen van de benodigde
materialen en ruimte.
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre

In de week van 19 tot en met 24 maart is de
jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit
jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel
in om door heel Nederland geld op te halen voor
onderzoek naar reuma.
Meest voorkomende chronische ziekte
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen
aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9
Nederlanders kampen met een vorm van reuma, zoals
artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks
krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma
de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland.
Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is
de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van
reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse
activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde
mobiliteit.
Steun van iedere Nederlander nodig
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de
zoektocht naar betere behandelmethoden. Daar kunt u via
de collecte aan bijdragen. Verder geeft het Reumafonds ook
voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en
komen we op voor de belangen van mensen met reuma in
de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter
leven met reuma vandaag. Steunt u ons ook?

EVEN TERUG KIJKEN
(met dank aan Jos v.d.Heyden)

In het Dagblad van het Zuiden stond op 26 juni 1943
bijgaande advertentie:
Voetbalschoenen nodig
om bij de pas opgerichte
voetbalclub DEVO
(door eendracht volgt
overwinning, later DEES)
te gaan voetballen??
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KUNNEN WE OP UW STEUN REKENEN
TIJDENS COLLECTEWEEK REUMAFONDS?

Coördinater: Jeanne Roosen- Bartels
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JAN VAN HAM STOPT

NIEUWSBRIEF#101

Jan van Ham stopt als raadslid van de gemeente Eersel. .
Na 12 jaar deel te hebben uit gemaakt van de gemeenteraad
van Eersel heb ik besloten mij niet meet herkiesbaar te stellen
voor een volgende periode.
Ik bedank alle mensen van Wintele, verenigingen ,
ondernemers, kortom iedereen voor de prettige manier van
samenwerking.
Samenwerking die er nodig is om in het Eerselse politieke land
iets te kunnen bereiken.
Waar moeten we nu op stemmen ? ? wordt er gevraagd.
Als ik hierin een advies mag geven.
Houd het lokaal, houd het zo kort mogelijk bij de eigen deur dat
praat het makkelijkste.
Stem op de lokale partijen Eersel Samen Anders of
Kernbeleid.
Jan van Ham

STICHTING HARAPAN
Project computers voor Hidup Baru (West-Timor)
afgesloten .
Op 21 januari vertrok Nico Eijkmans ,vrijwilliger Harapan
Jaya Nederland, naar West-Timor. Hij begeleidt daar o.a. de
uitbreiding van het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru. Voor
de stichting Harapan zal hij daar verder uitvoering geven
aan drie, met financiële steun van fondsen, in 2017 in gang
gezette projecten; verbetering en uitbreiding
watervoorziening, oogoperaties en computers. Dankzij de
steun van de Stichting Bisschop Bekkers konden worden
aangeschaft: 2 laptops, 2 Printers, 3 computers, 2 Externe
Harde schijven , 3 USB sticks, 1 Notebook.
Dit project werd hiermee succesvol afgesloten.
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Honden aangelijnd rondom ouw meer
In de omgeving van het Ouw Meer wordt veel gewandeld
door bezoekers. Ook zijn er vaak honden die worden
uitgelaten. Regelmatig lopen de dieren los rondom het Ouw
Meer maar dat is niet toegestaan. In het gebied rondom het
Ouw Meer dienen honden aangelijnd te zijn. Voorheen
mochten honden loslopen op bepaalde plekken rondom het
Ouw Meer maar die regeling is niet meer van kracht. Het
verzoek dus om honden aangelijnd te houden bij het Ouw
Meer. Er wordt ook extra gecontroleerd.

Wegwerkzaamheden d’n draai

In het vorige Blaaike schreven we over wegwerkzaamheden
in Wintelre. Daar is een foutje ingeslopen.
Er zijn namelijk geen wegwerkzaamheden aan de
Hemelrijksestraat maar aan d’n Draai (Willibrordusstraat).
De werkzaamheden starten zodra men met de
wegwerkzaamheden aan de Slikdijk klaar is (verwachting na
19 maart), er zal op dat moment tijdelijk een wegomleiding
worden ingericht.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



Donderdag 22 maart om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.
De verdere vergaderdata en verslagen zijn te vinden
op www.wintelre.info onder Dorpsraad Wintelre

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Agenda

AFVALKALENDER

MAART

20 mrt. PMD GFT afval

3 april PMD GFT en Restafval
17 april PMD GFT afval

7
13

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
25 mei
31 augustus
30 november

30
29
28
21

maart
juni
september
december

16
16
17
22
23
24
24

27 april
27 juli
26 oktober

14
14
23
20/22
27

Vormsel om 19.00 uur
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Vergadering Dorpsraad
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Uitwisseling Drumband Sint Willibrordus
met Drumband Vessem

APRIL

Oud ijzer ophalen Gilde
Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Kaartavond Gilde bij d'n Babbel
Vergadering Dorpsraad
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
Fietstocht KOK

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00

MEI

Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof.
6
12
17
22
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Wenterselse Mert
Joc de Fakkel Club Night
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad
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JUNI

4 t/m 8
9
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29 t/m 1 juli

Vakantie Zonnebloem
Concert BZB ism Fanfare/Drumband
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
Vergadering Dorpsraad
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.

20 t/m 22 juli
23 augustus
8 sept
24 september
23 oktober
28 oktober
21 november
14 dec
20 december

Dorpszeskamp
Vergadering Dorpsraad
Viering Nationale Ziekendag
Vergadering Dorpsraad
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

OUD PAPIER HIER…
14 April
12 Mei
9 Juni
14 Juli
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

brengen
ophalen
ophalen
brengen
brengen
ophalen
brengen
ophalen
brengen

van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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