47e jaargang nr. 11, week 21 (26 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 Toer de boer
 Kinderzwemmen
 Bestuursverandering de Meppers
De volgende uitgave (nr. 12) verschijnt
in week 23 (9 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vorr donderdag 31 mei (brievenbus)
Vrijdag 1 juni voor 19.00 uur (per mail)
Bij voorkeur per mail
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 26 en 27 MEI
Zondag 9.30 uur
Frans v. Heerebeek
Sjef Snelders (jgt)
Jan v. Gestel (verjaardag)
Antoon v. Kemenade (mnd) en Lies v. Kemenade –
v. Gerwen
Bert en Nel v.d. Aa - v.d. Ven
Mien Lunenburg - v. Delst (namens de K.B.O. Wintelre)
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur Bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

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 tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133

MISINTENTIES 2 en 3 JUNI

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

Zondag 9.30 uur
Jan v.d. Ven (mnd)
Jan en Cato v.d. Ven

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.

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

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

2

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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TOER DE BOER
Op zondag 3 juni openen pluimveebedrijf Rondeel en
melkveehouderij Hoeve de Nachtegaal in Wintelre, het
Geitenboerke in Oerle, Aspergeboerderij De Beijer in
Vessem en de Werktuigencoöperatie in Eersel hun deuren
voor u! Tussen de bedrijven is een gratis fietstocht uitgezet
van 35 km over de prachtige landerijen van de gemeenten
Eersel en Veldhoven. Starten kan tussen 10.30 en 12.30
vanaf de volgende locaties:
-Toterfout 13, 5507RD Oerle ('t Geitenboerke)
-Merenweg 1A, 5513 NZ Wintelre (Hoeve de Nachtegaal)
-Buikheide 4, 5512PB Vessem (De Beijer)
-Stokkelen 5, 5521 NB Eersel (Werktuigencoöperatie)
Hopelijk kunnen wij u als ZLTO-afdeling Eersel-Veldhoven
op zondag 3 juni verwelkomen!

BEDANKT
Hierbij willen wij iedereen bedanken, die ons gouden
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt. Speciaal woord van dank aan de
Mostheuvel. Het was allemaal geweldig mooi, de
sfeervolle versieringen in de tuin en feesttent.
De fanfare voor de prachtige serenade.
Harrie en Lies van Aaken

GEROOKTE PALING
Zaterdag 2 juni worden ze thuisgebracht.
Liefhebbers kunnen bestellen tot 30 mei.
Bel of app 06-23332442. Prijs: €18,- per pond.
Marc Walravens.
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NIEUWS DE MEPPERS

Zomerlidmaatschap

Zoals velen van jullie weten, heeft er een bestuurswijziging
plaatsgevonden afgelopen jaar. Hans Vrijsen en Jasmijn van
Stratum (van Ham) zijn na vele trouwe jaren uit het
bestuur getreden. Willem Oosterbosch en Karin Huijbers
zijn tot het bestuur toegetreden.
Wij verzoeken jullie dan ook om voor bestuur-gerelateerde
vragen contact op te nemen met het huidige bestuur,
mailadres (demeppers@hotmail.com).
Het huidige bestuur bestaat uit Paul Huijbers (voorzitter),
Karin Huijbers (bestuurslid), Willem Oosterbosch
(penningmeesteer) en Twan van Gerwen (secretaris).

Buurtschappentoernooi

Op 3 juni organiseren we voor de tweede keer een
buurtschappentoernooi. Het doel van het
buurtschappentoernooi is om op een gezellige en sportieve
manier in buurtschappenverband het opnemen tegen
andere buurten in Wintelre.
Dit toernooi is vooral gericht om niet leden kennis te laten
maken met de tennis sport! Ofwel om nieuwe leden te
werven die we hard nodig hebben om onze tennisverenging
levensvatbaar te houden. Vanuit ons ledenbestand hebben
we straatcaptains gevonden per buurt die op zoek gaan
naar deelnemers.
Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor meer informatie.
Ieder buurtteam bestaat uit 4 personen waarvan minimaal
2 niet-leden. Per buurt mogen er meerdere teams
meedoen.
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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.
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. Bij aanmelding krijg je als bewijs van
lidmaatschap een zomerlidmaatschapspas. Als zomerlid
word je echter niet aangemeld bij de KNLTB en het
lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september.
Tennisles TV de meppers
We starten op 6 juni met de tweede ronde van de
tennislessen. Deze worden verzorgd door Julia van Ham. Er
wordt lesgegeven op woensdagavond. De cursus bestaat uit
5 of 10 lessen van een uur. De kosten bedragen € 32,- per
lesuur. Als de groep bestaat uit 4 personen betaal je dus €
8,- per persoon per les. Je kunt je met 4, 6 of 8 personen
opgeven. 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 les wilt volgen
door viademeppers@hotmail.com. Inschrijven kan tot 29
mei. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Twan van Gerwen.

Speciale aanbieding:

Vanaf 21 mei tot en met juni kosteloos gebruikmaken van
onze banen (mits er geen activiteit plaats vindt) Plus 5
gratis tennislessen (met minimaal vier personen) start op 6
juni Opgeven kan tot 29 mei. Eind juni beslist u pas of u lid
wilt worden van onze vereniging. Als u besluit lid te worden
betaalt u maar € 40,- contributie t/m december
2018(inclusief lidmaatschap van de KNLTB) plus eenmalig
inschrijf van € 5.-. (Deze actie is alleen geldig als je de
laatste 5 jaar geen lid bent geweest van onze vereniging).
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DANK JE WEL!
KINDERZWEMMEN
We zwemmen iedere woensdag van 9:00u tot 10:00u met
een groepje mensen met kinderen (van 0 tot 4 jaar) in het
zwembad in Vessem. We huren het bad dan voor een uur af
en mogen op eigen gelegenheid komen zwemmen. Ben je
zwanger, net bevallen of gaat je kindje naar school dan
berekenen we niet de gehele periode voor je, maar vanaf
wanneer het kan of stopt. We rekenen iedere keer met een
periode van een half jaar wat tussen de 55 en 70 euro kost
(omgerekend is dit voor maar €3,00/€4,00 per week). In de
schoolvakanties mogen eventuele schoolgaande kinderen
ook gewoon meekomen. Ook opa’s en oma’s zijn welkom.
Of pas je op kinderen, kun je komen zwemmen.
Heb je interesse of wil je meer info, mail dan naar:
wendyluun@hotmail.com of ingevandenberk@hotmail.com
of kom een keer proefzwemmen!!
Groetjes Wendy Lunenburg en
Inge van den Berk

MUZIKAAL FEESTWEEKEND
Nog maar een paar weken te gaan tot het spectaculaire
concert op 9 juni van Fanfare/Drumband Sint Willibrordus
Wintelre en de BZB. Een zeer gezellige en muzikale avond
waarvoor nog kaarten te krijgen zijn via onze leden of
www.fdwintelre.nl.
Daarnaast zal de zondag de feesttent aan de Merenweg
gevuld worden met gezellige blaaskapelklanken van een
zestal kapellen tijdens het "Wentersels Zomerbloasfist". Bij
mooi weer zeker met een terras zodat binnen en buiten de
tent genoten kan worden van de muziek en een drankje.
Ook voor de kinderen zal er voor wat vermaak gezorgd
worden. De entree tot het Wentersels Zomerbloasfist is
gratis.
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Dank je wel, dat u op ons hebt gestemd met
de Rabo Clubkas Campagne;
Het bracht ons een bedrag op van € 1941,57
Dank je wel, COOP! Voor het mooie bedrag
van de statiegeld actie, € 648,80
Dank je wel voor uw gift bij de collecte, € 1151,00
Dank je wel voor uw steun bij onze kraam bij de
Wenterselse Lentemert, € 328,70
Met dit geld kunnen we veel moois doen voor onze gasten,
en dat gaan we ook zeker doen. Wij vinden het fijn dat u
ons een warm hart toedraagt en zijn daar dan ook zeer
dankbaar voor.
Het geld komt geheel ten goede aan onze gasten, die
telkens weer genieten.
Even een middag er tussenuit, naar een voorstelling of een
activiteit met een lunch.
Gezellig buurten met dorpsgenoten.
Ons geeft het telkens weer een goed gevoel als wij zien hoe
onze gasten genieten, en hopelijk voor u ook!
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Namens ons en onze gasten,

Dank je wel!
Zonnebloem Wintelre.
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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.

WINTELRE
Van 19 t/m 22 juni vindt de avondwandelvierdaagse plaats.
De KBO doet daar ieder jaar met twee groepen aan mee.
Een groep loopt dan de 10 km en de andere ploeg is actief
op de 5 km. De leden welke op de 10 km mee willen doen
kunnen zich melden bij Wim ten Brink, Kloosterstraat 38,
tel. 2051702 en als men aan de 5 km wil doen, kan men
zich opgeven bij Jeanne Roosen, Kloosterstraat 7, tel.
2052096.
De inschrijfkosten neemt KBO-Wintelre voor haar rekening.
Op woensdag 27 juni hebben weer onze busreis, die dit jaar
naar de Achterhoek gaat. We vertrekken die dag om 8.30
uur bij MFA De Rosdoek en hopen rond 20.30 uur weer
terug in Wintelre te zijn. Er staat een bezoek aan het oude
stadje Borculo en aan museum De Lebbenbrugge op het
programma. Natuurlijk schenken we ook meer dan
voldoende aandacht aan de inwendige mens, middels een
goede lunch en een uitgebreid diner. De kosten voor deze
dagtocht zijn € 67,50 per persoon, welke men dient over te
maken op rekeningnummer NL72RABO0158103327 van
KBO-Wintelre. Aanmelden kan bij Jan Heuveling,
Margrietlaan 11, of telefonisch 2052151 of per email:
heuveling@onsbrabantnet.nl
Alle leden ontvangen de komende tijd nog een circulaire
met verdere informatie.
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.
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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.
Op vrijdag 15 juni organiseert KBO, afdeling Duizel een
dagtocht naar het Land van Herve in het noordelijke deel
van de Ardennen. Het vertrek is gepland om 8.30 uur bij de
kerk in Duizel. De kosten van deze busreis zijn € 65,00
p.p., inclusief koffie met vlaai, lunch, bezoek proeverijen,
diner en vervoer per luxe touringcar.
Verder info en aanmelden: Frans Mollen, tel.: 0497-516291
of mail: kboduizel@gmail.com
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.

’t Blaaike nr. 11 26 mei 2018

13

NIEUWSBRIEF#106

VIJFTIGSTE AVONDWANDELVIERDAAGSE

Informatieavond Koemeersdijk

Een jaar geleden schreven we in het Blaaike

Graag willen wij u uitnodigen bij de informatieavond voor de
(toekomstige) bewoner(s) van plan “Koemeersdijk”
en andere belangstellenden. De avond wordt verzorgd door
de werkgroep wonen en gemeente.

WINTELRE WERKT AAN EEN NIEUW TIJDSBEELD VAN
HET DORP
Het Filmen van Wintelrese activiteiten is begonnen.
Het is de bedoeling een weergave te maken van het
dorp, zoals het in 2017 en/of 2018 is.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 mei vanaf
19.30 uur tot 21.00 uur in Gemeenschapshuis De Rosdoek,
Kerkstraat 10 te Wintelre.
Aanleiding van deze uitnodiging is gelegen in het feit dat de
laatste fase van het woonrijpmaken gaat plaatsvinden.
Daarnaast hebben wij de gemeente gevraagd u verder te
informeren over de nieuwe inrichting van de Slikdijk en de
kruising Koemeersdijk-Akkerweg-Slikdijk.
De bijeenkomst is naast het geven van informatie door de
gemeente ook bedoeld om in te gaan op uw vragen en
andere zaken die u van belang vindt met betrekking tot dit
onderwerp.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Woensdag 20 juni 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

Het is de bedoeling in 2018 op vrijdag 22 juni aan het
einde van de vijftigste avondwandelvierdaagse de
intochtroute uit te breiden met een presentatie van
de verenigingen, die Wintelre rijk is, (hopelijk lopen
vele verenigingen ook mee om deze 50ste vierdaagse
luister bij te zetten).
Nu is het bijna zover dat we starten met de vijftigste
avondwandelvierdaagse van Wintelre.
Je mag voor €1,00 ook gewoon 1 dag meelopen.
Je mag ook als vereniging mee lopen in de intocht route.
Eigenlijk zouden we heel graag een grote intochtroute zien,
vooral om vast te leggen in de film dat we een bloeiend
verenigingsleven hebben.
Het inschrijfformulier voor de vijftigste
avondwandelvierdaagse van Wintelre vind je elders in dit
Blaaike terug.
In het volgende Blaaike komt de gebruikelijke informatie
rondom de avondwandelvierdaagse.

Contact

Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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SEIZOENSAFSLUITING
JEUGD V.V. DEES-KV WINTY

TERUGBLIK WENTERSELS LENTEFEEST

Donderdagavond 31 mei organiseren korfbalvereniging
Winty en voetbalvereniging DEES gezamenlijk haar
seizoensafsluiting op sportpark “De Meren”
Van voetbalvereniging DEES worden de jongste
jeugdspelers verwacht zoals de mini’s, JO-9 en JO-11. Van
korfbalvereniging Winty worden de allerkleinste tot en met
de D1 verwacht. Samen maken we er door eendracht en
samenspel een sportieve afsluiting van waarbij natuurlijk
door alle spelers en speelsters wordt gekorfbald en
gevoetbald. We verwachten dat iedereen om 18.15 uur
aanwezig is en de eerste miniwedstrijden beginnen om
18.30 uur.
Natuurlijk zijn alle familieleden van de spelers en speelsters
van harte welkom om de jeugd van Winty en DEES aan te
moedigen.
Tot donderdag 31 mei op sportpark “De Meren”

LEDEN VAN DE VvW
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.
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
Het bestuur
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Allereerst willen we via deze weg alle kinderen, ouders,
deelnemers, aanbieders en kopers van de veiling,
vrijwilligers en gewoonweg alle bezoekers bedanken. Als
organisatie kijken wij terug op een zeer geslaagde editie
van de Wenterselse Mert in een nieuw jasje! We gaan dit
volgend jaar zeker voortzetten op de vertrouwde locatie in
het dorp op het plein.
Vanuit de braderiecommissie willen wij Theo en Joke van
Loon hartelijk bedanken voor alle hulp die zij hebben
geboden. Bovendien willen wij hen bedanken voor het
beschikbaar stellen van de locatie en de organisatie van de
dienstenveiling.
Tijdens de veiling is er een fantastisch bedrag opgehaald
van ongeveer 7000 euro! Voor dit bedrag worden nieuwe
informatieborden geplaatst in ons dorp. Maar liefst 126
personen hebben gestemd op dit doel. Op de
kersboomverlichting werd 71x gestemd en 22 personen
kozen voor het Wentersels benkske.
In samenwerking met het K.O.K. als beheerder van de
borden, stichting Dorpsfeesten en de Wit van Loon worden
de borden ontworpen, gemaakt en op korte termijn
geplaatst. Een mooi en nieuw welkom bij de invalswegen
van Wintelre is het beoogde resultaat.
Voor de volgende editie van het Wentersels Lentefeest
houdt de datalijst van het Blaaike in de gaten en/of like
onze Facebookpagina www.facebook.com/wenterselsemert.
Wij kijken uit naar het jaarlijkse festijn voor jong én oud én
voor en door Wintelre!
De Commissie
Jong Nederland
Toneelvereniging de Vriendenkring
K.V. Winty
Fanfare en drumband St. Willibrordus
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25 mei
31 augustus
30 november

AFVALKALENDER

29 juni
28 september
21 december

27 juli
26 oktober

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

29 mei PMD GFT en Restafval

12 juni PMD gft-afval
26 juni PMD GFT en Restafval

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

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

ophalen
brengen
brengen
ophalen
brengen
ophalen
brengen

van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur

JUNI

3
4 t/m 8
9
10
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29 t/m 1 juli

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

20 t/m 22

Dorpszeskamp

van 9.00 tot 11.00 uur

JULI

van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
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AUGUSTUS
18
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13-15-17
23

SEPTEMBER

8
10
21
23
24
24
26
27
28
29
21
23
28
17
21
14
20

Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad

Viering Nationale Ziekendag
Teerdag Gilde
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel
Bierfeest bij het Gilde

oktober
oktober
oktober
november
november
dec
december

Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

2019
23 maart
5 april

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
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