47e jaargang nr. 10, week 19 (12 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 vv D.E.E.S geslaagd jubileumfeest
 Save the ( kwis) date
 Meimand fietsmaand
De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt
in week 21 (26 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 17 mei voor 19.00u in brievenbus
Rosdoek
Vrijdag 18 mei voor 19.00 uur per email
Bij voorkeur per mail
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Deze week is er op donderdagmorgen geen rozenhoedje en
H Mis i.v.m. afwezigheid van Pastoor Verschure.

MISINTENTIES 12 en 13 MEI

MEDEDELINGEN:

Zondag 11.00 uur
Communieviering Eerste Communicanten
m.m.v. KIWI

Op zondag 13 mei nodigen we u allen uit om aanwezig te
zijn bij de eucharistieviering van de eerstecommunicanten.
We wensen iedereen maar vooral de communicanten een
mooie viering en een hele gezellige dag.

Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis v. Loon (mnd)
Giel v. Mol
Piet v. Roij (opa v. Jort)
Simon en Marietje Kwinten (opa en oma van Nena)
Wim Oosterbosch (verjaardag en jgt)
Henk v. Ham
Ad v. Nunen (opa van Tygo)
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Truus Straatman - van der Tol

Namens de parochie bedanken we iedereen die de jongens
en meisjes hebben geholpen met de voorbereidingen voor
deze bijzondere dag.
Pastoor Verschure is afwezig van 21 t/m 25 mei.
We wensen Pastoor Verschure een mooie week.
Indien nodig neemt Pastoor v. Lamoen waar en is dan te
bereiken op tel. 0497 - 512235
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen, Thijs Lunenburg , zoontje v. Maarten
Lunenburg en Suzanne Oosterbosch. Thijs woont op de
Oirschotsedijk op 48a.

Mandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

In Huize Antonius te Acht is op 94-jarige leeftijd overleden,
Truus Straatman - van der Tol, weduwe van Gerard
Straatman. Voorheen woonde Truus in de
Willibrordusstraat.

MISINTENTIES 19 - 20 en 21 MEI
Zondag 9.30 uur

1e Pinksterdag m.m.v. het gemengd koor

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

Maandag 9.30 uur

2e Pinksterdag Woord en communieviering
Jozef Couwenberg (mnd)
Domien v. Oeffelen (mnd)
Peter en Janus Snelders
Truus Straatman - van der To
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HET VV DEES JUBILEUMFEEST
WAS RONDUIT GENIETEN!

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

Vanaf de vroege vrijdagavond tot en met
de late zondagavond was het één groot
feest op Sportpark De Meren
Mogelijk gemaakt dankzij onze
vrijwilligers en sponsoren

Dankjewel

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 tevoren 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
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.
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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Bestuur en alle andere vrijwilligers van
vv DEES
’t Blaaike nr. 10 12 mei 2018

5

GEVRAAGD
Krantenbezorger(s) voor Wintelre. Een wijk van 45 minuten
per dag is al genoeg. Daarmee zou het probleem van te late
bezorging zijn opgelost. Vakantie/afwezigheid geen
probleem, dan neem ik het over. Wie wil mij helpen?
Met vriendelijke groet,
Rob Adriaansen

COLLECTE ORANJE FONDS
Binnenkort komen wij weer bij u aan de deur voor de
collecte voor het Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds investeert in projecten die een positieve
sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen
jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van
buurtbewoners in hun wijk of dorp.
Ze investeren ze dus ook in ons want 50% van de collecte
gaat naar ons. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind vanaf
een leeftijd van 4 jaar de mogelijkheid krijgt om te kunnen
dansen. Om deze kinderen er mooi uit te laten zien tijdens
hun optredens, denk aan jurkjes, schoenen, panty’s
hebben we geld nodig.
Het Oranje Fonds draagt naast onze sponsors enorm bij om
dit allemaal mogelijk te maken. Vandaar dat wij 22 mei tot
26 mei rondkomen met een collectebus.
Steunt u alstublieft het prachtige initiatief van het Oranje
Fonds.
Groetjes de Babbellaarsjes
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SAVE THE (KWIS)DATE!

VOORVERKOOP KAARTEN VESSEMSE
AVOND VAN DE LACH

Het is nog ver weg, maar de datums voor de tweede
Wenterselse Kwis zijn bekend.

Beste (ouders van) leden van KV Winty,

De kwisavond staat gepland voor zaterdagavond 23 maart
2019. De (ont)spannende uitslagavond op vrijdagavond
5 april 2019. De voorbereidingen kunnen dus gaan starten
om met een topteam aan de start te verschijnen.
Te zijner tijd lees je natuurlijk meer hierover in 't Blaaike.
Organisatie Wenterselse Kwis

WENTERSELS ZOMERBLOASFIST
Op zondagmiddag 10 juni vindt het Wentersels
Zomerbloasfist plaats. Een aantal blaaskapellen uit Brabant
en Limburg zal hier zijn opwachting maken en een gezellige,
feestelijke, carnavaleske, muzikale middag verzorgen.
In de feesttent aan de Merenweg zal gezorgd worden voor
een natje en een droogje en vermaak voor het hele gezin.
Bij goed weer zal de tent natuurlijk worden opengezet zodat
in de zon genoten kan worden van de vrolijke klanken.
Toegang tot het Wentersels Zomerbloasfist is gratis.
Zoals al eerder in het Blaaike gemeld zal op 9 juni het
concert van Fanfare/Drumband met de BZB plaats vinden.
Kaarten kopen is nog steeds mogelijk via www.fdwintelre.nl
of via een van onze leden. Naast reguliere kaarten kunnen
er ook VIP-kaarten worden aangeschaft. Deze kaarten
bieden naast entree tot het concert een avond waarbij de
portemonnee thuis kan blijven. Drank en hapjes zijn
namelijk bij deze tickets inbegrepen!
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Zoals jullie al via de mail hebben kunnen lezen, verkoopt
Winty dit jaar samen met KV Vessem kaartjes voor de
Vessemse Avond van de Lach op vrijdag 21 en zaterdag 22
September 2018. Tijdens deze avond kun je genieten van 5
fantastische tonpraters; Berry Knapen, Andy Marcelissen,
Dirk Kouwenberg, Freddy van den Elzen en Hans Keeris, in
de Gouden Leeuw te Vessem. Een deel van de opbrengst uit
de kaartenverkoop door Winty gaat naar onze clubkas.
De leden van Winty krijgen de kans om in de voorverkoop
al kaarten te kopen. Dus heb je zin om hier naartoe te gaan
samen met vrienden/familie/kennissen bestel dan voor 26
mei kaartjes via: winty.wintelre@knkv.nl onder vermelding
van je naam en het aantal kaartjes. Bedankt.

VLOOIENMARKT
We zijn alweer gestart met het verzamelen voor
de vlooienmarkt van 2019.
Als u ons aan vlooienspullen, boeken of lp's wilt helpen, bel
dan even naar Cor Bles tel. 205 1282. Met hem maakt u
een afspraak wanneer de spullen kunnen worden
opgehaald.
Om misverstanden te voorkomen; het gaat om
handzame spullen, dus geen TV-toestellen, bankstellen,
koelkasten, surfplanken e.d. of spullen die meteen de Kliko
in kunnen.
’t Blaaike nr. 10 12 mei 2018
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SERENADES FANFARE/DRUMBAND

LEDEN VAN DE VvW

Bent U, zijn uw ouders, de komende periode
50 – 60 - 70 of 75 jaar getrouwd en stelt U een serenade
door de Fanfare/Drumband op prijs,
neem dan even contact op met:

Woensdag 30 mei: Fietstocht naar de Heilige Eik in
Oirschot.
Vertrek om 9.00 uur splitsing Rouwven-MostheuvelOirschotsedijk met de fiets.
We bidden een rozenhoedje in de kapel en zingen
Marialiedjes. Na afloop is er koffie bij de Nachtegaal.

Jeroen van der Heijden tel. 040 2051123 of
st.willibrordus.wintelre@gmail.com

Dinsdag 12 juni: Fietstocht
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Enkele dames hebben weer een mooie fietstocht uitgezet.
Als er nog dames zijn die mee willen fietsen kunnen zij zich
opgeven bij een van de bestuursleden tot 31 mei 2018

Wij komen U graag een serenade brengen.
Fanfare Drumband St. Willibrordus.

Het bestuur

EEN PAAR UURTJES TIJD VOOR KWF
Ik ben op zoek naar iemand die het werk van KWFKankerbestrijding heel belangrijk vindt, en die bereid is om
één keer per jaar met de landelijke collecte te collecteren
voor dit doel.
De collecte is elk jaar in de eerste week van september
(meestal in de week van Wintelre kermis).
Omdat er iemand uit ons vast collecte-team gaat verhuizen
zoeken we één of twee personen voor de wijken BuntveldHeiveld-Steenoven-Bremveld en de nieuwe wijken bij
Koemeerskuil en Groot Koemeer.
Als je de grootste landelijke collecte wilt ondersteunen,
neem dan contact op met:

MEIMAAND = FIETSMAAND
Na een hele winter wandelen zien we nu de fietsers weer
volop verschijnen in de bossen.
Onze regio is een paradijs voor fervente fietsers.
Uitrusten kan bij de Natuurpoorten,
de vele schuilhutten of een gezellig terrasje.
Brabantse Kempen fietsroute
De fietsroute is gratis af te halen bij het Toeristisch
Informatiepunt Eersel.
De route loopt via de knooppunten en is in totaal 95
kilometer. U kunt de route natuurlijk ook inkorten.Per dorp
worden de hoogtepunten aangegeven.

Sjef Hems, coördinator KWF-afdeling Wintelre.
Tel. 040-2051720 email: jphhems@gmail.com
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Op woensdag 16 mei is er weer de
jaarlijkse wandeling met picknick.
We starten om 11.00 uur met de wandeling.
Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom in gildehuis
“De Neerhoeve”. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per
persoon, welke uitsluitend kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL72RABO0158103327 t.n.v. KBO
Wintelre m.v.v. “Wandeling 16 mei”. Aanmelden kan tot
zaterdag 12 mei bij Ella Fonken, Margrietlaan 33, of per
telefoon 2052146, of per mail: a.fonken8@gmail.com
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de Kempen en/of de Meierij. We vertrekken
om 13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er
gestopt om er iets te drinken. Op 29 mei a.s., de laatste
dinsdag van mei, fietsen we traditiegetrouw naar Den Bosch
voor een bezoek aan de Zoete Lieve Vrouw in de Sint
Janskathedraal. We vertrekken dan al om 9.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.
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.

Bibliotheeknieuws
Op 16 april jongstleden vond in de bibliotheek van Wintelre
onze halfjaarlijkse thema-avond plaats.
Ditmaal was Cor Speek, een natuurfilmer uit Geldrop, onze
gast.
Hij toonde ons een film over Nationaal Park De Grote Peel
en twee wat kortere films over twee natuurparken in
Frankrijk.
Vooral de film over De Grote Peel sprak tot de verbeelding
omdat het hoogveengebied veel bijzondere planten en
vogels aantrekt, waaronder de roerdomp en de
nachtzwaluw. Bijzonder was ook dat Cor een grote groep
kraanvogels voor zijn lens had gekregen. Het was een waar
genoegen om daar naar te kijken, naar hun klepper
geluiden te luisteren en dat in ons eigen Brabant.
De thema-avonden kunnen zich verheugen in een vaste
kern trouwe bezoekers. Ook deze avond werd weer bezocht
door zo’n 35 personen.
De bibliotheek blijft deze avonden met plezier organiseren,
dus ook in het najaar zullen we weer van ons laten horen. U
bent van harte uitgenodigd.
De Bibliotheekcommissie.

Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken.
Iedereen is van harte welkom!

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.
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Dinsdag 22 mei om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering.

Contact

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

NIEUWS UIT DE OUDE DOOS
4 OKTOBER 1935

Joc de Fakkel Club Night
Optreden Hul Nest Jansen bij d’n Babbel
Eerste Communie
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

3
4 t/m 8
9
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29 t/m 1 juli

Buurtschappentoernooi de meppers
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
8 sept
21 september
24 september
24 september
26 september
27 september
28 september
23 oktober
28 oktober
17 november

Dorpszeskamp
Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad
Viering Nationale Ziekendag
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel

JUNI

Met dank aan Jos vd Heijden

AFVALKALENDER

15 mei PMD GFT afval
29 mei PMD GFT en

12 juni PMD GFT afval
26 juni PMD GFT en
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12
12
13
17
22

14
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21 november
14 dec
20 december

Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

2019
23 maart
5 april

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

12 Mei
9 Juni
14 Juli
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

OUD PAPIER HIER…
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

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

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
25 mei
31 augustus
30 november

29 juni
28 september
21 december

27 juli
26 oktober

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