47e jaargang nr. 7, week 13 (31 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
 Stemmen Rabobank Clubkas 2018
 vv D.E.E.S. bestaat 75 jaar
 Uitwisselingsconcert Fanfare St. Willibrordus

De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
in week 15 (14 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 6 april voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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MISINTENTIES 31 MAART 1 - 2 APRIL
Paaszaterdag 21.00 uur
m.m.v. gemengd koor
1e Paasdag 9.30 uur
m.m.v. gemengd koor
2e Paasdag 9.30 uur
Woord en Communieviering

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

MEDEDELINGEN
In de kerk is een bril in een zwart kokertje blijven liggen.
Deze kan in de sacristie opgehaald worden.
Misintenties kunt u tot donderdagmorgen 9.00 uur inleveren
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

Cato v. Ham
Jan v.d. Ven (mnd)
Domien v. Oeffelen en Jan en Tina v. Oeffelen
Harrie v.d. Heijden
Wim Oosterbosch en overleden ouders Oosterbosch en
v. Dooren en familie
Adriaan Klaasen en Jan en Ciska Klaasen
Frans en Anna v. Dooren en Jan en Antoon
Janus en Jans v. Ham - Oort
Koos en Erik v. Loon
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel

PASEN
Stille Zaterdag: 31 maart
Dit is de dag van waken, een dag dat de Heer van ons is
weggenomen. Deze dag staat gespannen tussen dood en
leven. Het is nu wachten op het leven dat zich zal
doorzetten

Dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Paaswake, Paasnacht 31 maart
Met de symbolen van vuur, licht (paaskaars) water (doop)
en brood en beker (Eucharistie) vieren we de verrijzenis
van Christus. In deze nacht, op deze avond begint blijkbaar
alles nieuw. De schepping met alles er op en er aan wordt
in de geschiedenis van God met de mensen meegenomen.
God zegt: Ik ga iets nieuws beginnen; het is er; zie je het
niet. De viering van de Paaswake is in onze kerk om 21.00
uur m.m.v. het gemengd koor.

MISINTENTIES 7 en 8 APRIL
Zondag 9.30 uur
Louis en Betsy v. Loon - Heijmans (verjaardag)
Arnold Bartholomeus (mnd)
Kees v.d. Sande (verjaardag) en familie
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
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Paaszondag 1 april

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Op de eerste dag van de nieuwe week kan alles opnieuw
beginnen, fris en oorspronkelijk, licht en beloftevol.
Christenen hernieuwen hun doopbeloften en staan in het
volle licht van Gods genade en zeggen of zingen : De Heer
is waarlijk opgestaan, alleluja, alleluja. Christenen weten
zich onderweg, maar ze mogen ook beseffen dat ze niet
langer alleen zijn. Zij zijn vergezeld van de levende Heer die
voor hen levend water, helder licht en voedsel voor
onderweg is. Op de eerste paasdag is de viering in onze
kerk om 9.30 uur en op tweede paasdag is er om 9.30 uur
eveneens een viering. Op de eerste Paasdag is er een
eucharistieviering mmv. het gemengd koor en op de tweede
paasdag is er een woord- en communieviering .
Ik wens u allen enkele mooie, genadevolle vieringen en
dagen toe. Zalig Paasfeest! Fijne mooie dagen! Gaarne
nodig ik u uit zoveel mogelijk aan de vieringen deel te
nemen. Daarbij wens ik u veel devotie. Let goed op de
aanvangstijden van de verschillende vieringen.
Met vriendelijke groet, pastoor A.J.Verschure
Wijwater halen

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

U kunt gewijd water in de kerk halen op paaszaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur

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.

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
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018

Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):
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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.
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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AVONDVIERDAAGSE DOET MEE AAN
RABO CLUBACTIE
De avond wandelvierdaagse organiseert dit jaar van 19 t/m
22 juni voor de 50ste maal de wandel vierdaagse in
Wintelre.
Het mooiste cadeau dat u als RABO lid kunt geven is een
stem voor ons.
Het cadeau dat we als avondvierdaagse geven is een
prachtige film over Wintelre 50 jaar na 1968
Daar is een groep actieve filmers mee bezig.
Op 19 juni start de vijftigste vierdaagse. Vier dagen lang
een fijne wandeling in de prachtige natuur van Wintelre
We hopen op heel veel deelnemers.
We hopen ook op heel veel stemmen.

WIVAK 2018
De organisatie van de WIVAK is alweer van start gegaan!
Zet alvast in je agenda…
Wivak Keetweek op 13-15-17 augustus 2018
Het thema van dit jaar is…
‘Wivak in ’t circus’

En vergeet niet om je stem uit te brengen op de Wivak bij
de Rabobank clubkascampagne!

’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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VV DEES 75 JAAR
JUBILEUMWEEKEND
20 - 21 - 22 APRIL
vv DEES bestaat op 17 april precies 75 jaar! Alle reden voor
een feestje, dus heeft onze jubileumcommissie voor jong en
oud een prachtig en afwisselend feestprogramma
samengesteld.
Iedereen is op 20, 21 en 22 april van harte welkom in de
feesttent op het sportpark. Nu is het moment om voor deze
dagen alvast een groot kruis in je agenda te zetten. Onder
het motto: Dan ben ik naar ‘De Meren’.
Vrijdag 20 April
Voetbalquiz met 2-persoons teams
Aanmelden: voetbalquizvvdees@gmail.com
Zaterdag 21 April
Junior Voetbal Dag
Receptie van 18.00 tot 20.00 uur
Feestavond m.m.v. Coverband Mmoozz
Zondag 22 April
DEES Dorpsbrunch
Senioren Jubileum Toernooi
Aansluitend de derde helft, m.m.v.
Danny Canters
Ronald van der Lee
The Allstarz
Alle activiteiten voor iedereen en gratis entree, m.u.v. de
DEES Dorpsbrunch. Kaarten voor de brunch zijn voor
slechts € 7,50 per stuk verkrijgbaar in de kantine op het
sportpark.
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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Alle inwoners van Wintelre zijn uitgenodigd om deze
prachtige mijlpaal samen met ons te vieren. Dus hou deze
data vrij want;
“erbij zijn is meemaken!”
Tot ziens op Sportpark De Meren,
Bestuur & Jubileumcommissie vv DEES

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 10 april: Voorjaarsbijeenkomst
Aanvang 19.30 uur mfa de Rosdoek
Op deze avond komt cabaretgroep “‘tis aalt wa” voor ons
optreden. Ze zullen ervoor zorgen dat onze lachspieren
deze avond goed loskomen.
Natuurlijk beginnen we met koffie en gebak en ook een
hapje en drankje zal deze avond niet ontbreken.
Woensdag 11 april: Volksdansinstuif in Den Tref te
Hapert
Aanvang 20.00 uur. Kosten € 5,- te voldoen bij binnenkomst.
Ook al zijn we nu VvW zijn we nog steeds welkom op de
volksdansinstuif van Vrouwen van nu.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de volksdansgroepen te bekijken
We hebben onze vereniging weer ingeschreven voor
de Raboclubkascampagne. Vanaf 1 april kun je weer
stemmen. Stem op de VvW.
Het bestuur
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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ZESKAMP VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 EN
ZONDAG 22 JULI 2018!!

NIEUWSBRIEF#102
Wegomleidingen reconstructie d’n Draai

Trek die agenda’s tevoorschijn en blok dit weekend! Want
dan ga je met je team weer vol gas tijdens Dorpszeskamp
Wintelre! Het mooiste weekend van het jaar, gevuld met
sport, spel, vermaak en gezelligheid. Deelnemers, coaches
en toeschouwers, allen zijn welkom! De eerste
vergaderingen zijn alweer geweest, kwis en spellen in de
maak, tent geregeld… Alles uit de kast om jullie een mooi
weekendje te bezorgen. Jullie moeten alleen nog efkes een
paar maandjes wachten. Tot die tijd: Gooi het weer eens in
de groep, plan een belangrijke meeting en swipe die
Whatsapp zeskampgroep naar boven! Want jullie team gaat
weer voor maar 1 doel:

Zoals u eerder in ‘t Blaaike heeft gelezen, wordt d’n Draai
vanaf 3 april afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. De
reden van de wegafsluiting is dat er een reconstructie
uitgevoerd zal worden, omdat de rijbaan volledig uit elkaar
gereden is. Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te
brengen, wordt deze bocht volledig gereconstrueerd. De
weg wordt daarom afgesloten t/m 10 april. Er is dan geen
doorgang mogelijk naar de Kloosterstraat en de
Hemelrijksestraat. Vanaf 3 april zijn er twee omleidingen
ingesteld:
-

Een omleiding vanaf de Merenweg via Oostelbeersedijk,
Rouwven, Oirschotsedijk, Bijsterveld, Slikdijk,
Kerkstraat.

Winnaar Dorpszeskamp 2018!!

-

Een omleiding vanaf Kerkstraat via Willibrordusstraat,
Biemeren, Oude Kerkstraat, Oersebaan en
Scherpenering.

Noteert allen:
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli Zeskamp!!
Bedankt voor jullie aandacht en tot ons volgende bericht!
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

De werkzaamheden duren tot en met 14 april. Voetgangers
en fietsers kunnen wel gebruikmaken van d’n Draai.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


BESTE MENSEN
Hou rekening met je “HART”
Geef gul aan onze collectanten!
Collecte voor de Hartstichting is in de week van 8 t/m 14
april.
Namens de Hartstichting alvast bedankt.
Joke Hoeks
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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Maandag 23 april 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
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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OPEN DAG VOOR DE DUO-FIETS
In april gaan we weer starten met de fietstochten op de
duo-fiets.
De vrijwilligers uit Wintelre fietsen op de dinsdag middag en
vanaf half mei ook op woensdag ochtend.
Op 31 maart organiseren we van 14.00 uur tot 16.00 uur
een open dag bij d’n Bolle Akker Flinkert 23 in Vessem.
Deze middag is bedoeld om iedereen die interesse heeft in
de duo-fiets, als gast of als vrijwilliger, kennis te laten
maken met de duo-fiets.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen maar wilt u wel
graag mee fietsen als vrijwilliger of als gast laat het dan
weten aan;
Harrie van Son 06 51317780
Annemiek van Hersel 040 2826058
Tot ziens, de vrijwilligers van stichting duo-fiets.

MARK KAPTEIJNS BIJ OMROEP BRABANT
Op 2de paasdag zendt Omroep Brabant een compilatiefilm
uit over de lente.
De filmer Mark Kapteijns wordt gevolgd bij het tot stand
komen van de beelden.

TE KOOP
Kweektunnel met bijbehorende overkapping (merk ACD)
Stalen constructie en grondankers voor stevige bevestiging
Afmetingen: L x B x H 5 x 2,5 x 2 meter
Demontage moet zelf worden gedaan.
Prijs: € 75,-

UITWISSELINGSCONCERT FANFARE
SINT WILLIBRORDUS MET FANFARE
WILHELMINA HOOGELOON
Vrijdag 13 april vindt er in de Rosdoek een
uitwisselingsconcert plaats van Fanfare Sint Willibrordus
Wintelre en Fanfare Wilhelmina Hoogeloon. Het belooft een
mooie avond te worden met een gevarieerd programma.
Fanfare Sint Willibrordus heeft een speciale gast
uitgenodigd om "Adios Nonino" nogmaals ten gehore te
brengen. Ook zal Meike van Aaken haar winnende solo van
De Adriaan 2017 uitvoeren.
Het concert start om 20.15 uur in MFA De Rosdoek in
Wintelre.
De toegang is gratis.

KONINGSDAG VOOR DE BASISSCHOOL
Het is bijna koningsdag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren. Op vrijdag 27
april worden de kinderen om 9.30u verwacht bij het
gemeenschapshuis de Rosdoek; groep 1 en 2 binnen, groep
3 t/m 8 buiten.
Allemaal graag verkleed in rood – wit – blauw – oranje. Om
12.00u is het afgelopen. Opgeven kan bij Esmee Wilting
(Kloosterstraat 1) middels een briefje met naam en
basisschool groep in een envelop inclusief €1,50
deelneemerskosten per kind in de brievenbus te doen.
Graag opgeven vóór vrijdag 20 april. Tot ziens!
Jong Nederland Wintelre

Tel 040-2832445
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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WINTELRE
Op woensdag 23 mei 2018 brengen we weer een bezoek
aan de Tweede Kamer in Den Haag. Deze dagtocht kan
alleen doorgang vinden, indien we met voldoende mensen
kunnen afreizen (ca. 45 personen).
Op de voormiddag krijgen we een rondleiding door de
gebouwen van ons parlement, waarbij we ook een debat
kunnen bijwonen vanaf de publieke tribune. Na de lunch
bezoeken we o.l.v. een gids het Binnenhof en de Ridderzaal.
Rond 16,00 uur rijden we terug naar Wintelre.
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00 voor de
leden van KBO-Wintelre. Graag nodigen we ook andere
belangstellenden uit voor deze reis, zodat we met een
volle bus kunnen vertrekken. Zij betalen echter de kostprijs
van € 35.00 per persoon. Deelname geschiedt op volgorde
van aanmelding!!!
Graag aanmelden voor 23 april a.s. bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33 of per telefoon: 2052146 of per mail:
a.fonken@gmail.com
Op woensdag 11 april om 14.00 uur houden we in MFA De
Rosdoek de jaarlijkse ledenvergadering. We zijn nog op
zoek naar kandidaten voor ons bestuur. Leden, die hiervoor
belangstelling hebben en die zo een gewaardeerde bijdrage
willen leveren voor KBO-Wintelre nodigen we van harte uit
om zich voor aanvang de vergadering aan te melden bij een
van de zittende bestuursleden. Verder informatie inzake de
jaarvergadering staat in het rode programmaboekje 2018,
Ook krijgen alle leden nog een persoonlijke uitnodiging met
het complete programma van die middag.

We rijden dan een route van ca. 60 km. door de Kempen
en/of de Meierij. Onderweg wordt er gestopt om er iets te
drinken. De laatste donderdag van de maand rijden we een
langere route en daarom vertrekken we dan al om 11.00
uur. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.
Op donderdagmiddag maken we korte wandeling door het
buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in een
aangepast tempo. Vertrek om 14.00 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!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.45 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

REDACTIE ‘T BLAAIKE

Vanaf dinsdagmiddag 3 april gaan we weer fietsen. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk.
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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CLUBKAS CAMPAGNE RABOBANK
EINDHOVEN-VELDHOVEN

GILDENIEUWS

Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook?
Als lid van Rabobank Eindhoven-Veldhoven mag je tijdens
de Rabobank Clubkas
Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen.
Beslis mee en steun jouw favoriete club. Geef ons jouw
stem van 5 tot en met 30 april
2018.
Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?
Stem op: Kempkeshof

Ook dit jaar willen wij als gilde
een avond organiseren waarbij
Men een kaartje kan leggen.
Iedereen kan hieraan deelnemen. Wij kennen de volgende
speltypes:

Jokeren, Rikken en Katten.
Op elk onderdeel hebben wij enkele kleine prijsjes.
De deelname is gratis.
Het is op:
Zaterdag 14 april 2018 om 20:00 uur
In onze gildekamer bij café “den Babbel” in Wintelre.

GILDE NIEUWS – OUD IJZER
Zoals in het vorige Blaaike vermeld zal Fanfare/Drumband
Sint Willibrordus een concert verzorgen samen met de BZB.
BZB zal te horen zijn zoals iedereen deze band kent, maar
ook ondersteund door fanfare en drumband. Hits als Koning
Pinteman en Echte Vrienden zullen zeker de revue
passeren. De kaartverkoop voor deze gezellige en muzikale
avond is nu van start.
Naast reguliere kaarten is er ook de mogelijkheid tot het
aanschaffen van zogenaamde vipkaarten. Deze kaarten
geven naast toegang tot het concert de gehele avond vrije
consumpties en een hapje.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.fdwintelre.nl of bij een
van onze leden. Ook telefonisch of via email zijn kaarten te
bestellen via 040-2051123 of info@fdwintelre.nl
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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Op zaterdag 7 april 2018 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het Gilde van Onze lieve Vrouw en de
Heilige Willibrordus uit Wintelre.
Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Accu’s mogen wel meegegeven worden.
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen
en die je toch mee wilt geven laat het dan even weten op
een van de nummers:

06-30083496 of 06-22929780 of 06-51598958
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee
te geven, deze kan men gratis afleveren bij de milieustraat
in Eersel.
Het gilde dank u nu al voor uw medewerking.

’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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WINTELRESE VLAG

In 2011 werd door de Stichting
Dorpsfeesten Wintelre voor het
eerst de Wintelrese Vlag
gepresenteerd.
We hebben toen gekozen voor
de afmetingen:
klein 75x122 cm en groot150 x 225 cm.
We hebben de vlaggen voor nagenoeg de toen geldende
kostprijs kunnen aanbieden.
Daar onze voorraad van de grote vlaggen op was en van de
kleine vlaggen nog 4 stuks op voorraad zijn, hebben we
besloten een nieuwe bestelling bij de firma Hoevenaars in
Veldhoven te plaatsen.
Vooraf hebben we, o.a. door reacties van inwoners,
besloten het formaat van de kleine vlag te vergroten naar
een meer standaardmaat van  100x150 cm. Dat dit een
kostenverhoging met zich mee brengt moge duidelijk zijn.
Ook heeft er een flinke kostenverhoging t.o.v. 2011
voorgedaan. We hebben hiervoor nog wat geshopt bij
andere bedrijven maar dit heeft niet tot een echt
goedkopere aanbieding geleid.
Derhalve kunnen wij u nu aanbieden:
 Nog 4 vlaggen 75x122 voor € 7,50
(Wie eerst komt eerst maalt)
 De verkoopprijs voor de nieuwe vlaggen is vastgesteld:
Kleine vlag 100x150 cm € 15,00
Grote vlag 150x225 cm € 40,00
De vlaggen liggen op voorraad bij Henk van der Heijden,
Willibrordusstraat 4, Tel: 06-20430389.
Voor betaling ontvangt u een kwitantie met het
rekeningnummer van de Stichting Dorpsfeesten.
Ook op de website Wintelre.info onder Stichting
Dorpsfeesten vindt u alle informatie over de Wintelrese
vlag.

HERINNERING GOED DOEL
In de vorige editie van het Blaaike hebben we u bekend
gemaakt omtrent de plannen om tijdens Wenterselse Mert
een dienstenveiling te houden.
Zo stelde Theo van Loon aan de Stichting Dorpsfeesten
voor, om de opbrengst van deze dienstenveiling aan te
wenden aan een goed doel voor de gehele Wintelrese
gemeenschap. De Stichting wilde graag meedenken aan een
mooi geschikt doel hiervoor, maar wilde ook graag de
dorpsmensen in de gelegenheid stellen om met voorstellen
te komen.
Eerder werden een aantal doelen genoemd in dit Blaaike om
u te enthousiasmeren. Sindsdien zijn er een aantal nieuwe
voorstellen gedaan, maar desondanks willen we u vragen
om nogmaals mee te denken naar nog meer leuke doelen.
Uw voorstellen/ideeën of opmerkingen kunt u nog steeds
insturen 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.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre.

KOEIEN IN DE WEI
Zichtboerderij de Nachtegaal
aan de Merenweg
Op maandag 2 April (2de paasdag) gaan onze koeien weer
in de wei!
Wij openen om 12:00 uur onze staldeuren en hopen dat u
erbij zult zijn!

Stichting Dorpsfeesten Wintelre.
’t Blaaike nr. 6 31 maart 2018
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VORMSELVOORBEREIDING
Uitje Den Bosch
We vertrokken met 2 auto’s vanuit Wintelre naar Den
Bosch. Toen gingen we met de bus naar de Sint- Jan Kerk.
We hebben daar nog even gespeeld op het plein, om te
wachten op de kinderen van DES. We werden ontvangen
door 2 gidsen en liepen door een museum wat over de SintJan kerk ging. Daarna werden we in 2 groepen gedeeld, en
gingen we in de 2 groepen door de kerk lopen. De gidsen
vertelden over de kerk en de beelden. Helemaal bovenin
zijn we niet geweest, want dat was een andere route dat
was wel jammer. We kregen een tasje met wat lekkers erin.
En we hadden een pauze. Daarna deden we een speurtocht.
We kregen een vragenblad mee. Toen de speurtocht klaar
was, kregen we een kaasbroodje of worstenbroodje en
gingen we terug naar de bushalte. Het was heel leuk!
Bedankt voor degene die het voor ons georganiseerd
hebben.
Groetjes, het vormselgroepje uit Wintelre en Knegsel.
Verslagje van de voorbereiding op het Vormsel..
Meeting 1:
We hebben elkaar voorgesteld. We hebben een map thuis
gekregen en daarin moesten we het eerste deel maken.
We hebben een schild gemaakt over wie je bent en die
opdracht hebben we tijdens de meeting besproken.
Wij vonden dat heel leuk en gezellig.
We hebben nieuw huiswerk gekregen om voor de volgende
meeting te maken.
Meeting 2:
We hebben de opdrachten uit onze map met elkaar
besproken.
We hebben het over de kerk gehad, en daarna nog samen
verder gewerkt in de map.
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Meeting 3:
Vandaag ging heel goed. Bij de stellingen die we moesten
beantwoorden was eigenlijk iedereen het met elkaar eens.
Het was weer heel gezellig en iedereen was stil als iemand
anders aan het praten was.
Meeting 4:
We hebben het over de zalving en de olie gehad.
En over Deken Spijkers die ons gaat vormen.
Dit was alweer de laatste meeting.
Het was leuk en gezellig en ook de map was fijn en leuk om
in te werken.
Groetjes, Adrie, Sjefke, Bart, Lars, Dries, Anke, Pien, Kaat,
Wies.

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.
In het vorige Blaaike kunt u een uitgebreidere versie van dit
evenement lezen inclusief aanmeldingsformulier.
( Deze dient teworden ingeleverd voor 4april)
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
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SLOTCONCERT TOTTUMET

(Er is een tijd van komen en gaan.......)
Kom gezellig samen, onder het genot van een drankje ,
genieten van ons slotconcert.

Agenda

Zondag 22 april 2018 geeft Theaterzanggroep Tottumet een
concert in de Rosdoek.
7
13 april:

O.l.v. Dennis Jansen
Aanvang 15.00u

14 april
14
23
20/22 april
27

U bent van harte welkom

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

AFVALKALENDER

MEI

3 april PMD GFT en Restafval

6
12
17
22

17 april PMD GFT afval

1 mei PMD GFT en Restafval

Wenterselse Mert
Joc de Fakkel Club Night
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

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
13-15-17 aug.
23 augustus

Dorpszeskamp
Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad

15 mei PMD GFT afval
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8 sept
24 september
23 oktober
28 oktober
21 november
14 dec
20 december

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

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
27 april
25 mei
27 juli
31 augustus
26 oktober 30 november

29 juni
28 september
21 december

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof.
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