47e jaargang nr. 15, week 29 (21 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Welons zegt: Dankjewel!!
 Reünie Aloysiusschool Klas 1952-1958
 Diverse winnaars bij de Coop
De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt
in week 31 (4 aug.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 26 juli voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 27 juli voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Redactie
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In onze parochie is gedoopt Lizzy v. Roy, dochtertje v. Mark
v. Roy en Linda v. Laarhoven. Lizzy woont aan de Lange
Spruit 13 te Oirschot.

MISINTENTIES 21 en 22 JULI
Zondag 9.30 uur
Antoon v. Kemenade (mnd)
Lies v. Kemenade - v. Gerwen
Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Domien v. Oeffelen (namens bedevaart v. Scherpenheuvel)
Gerrit Swaanen en overleden familie
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8. 30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES 28 en 29 JULI

VAKANTIE ’T BLAAIKE
Ook de redactie van ’t Blaaike gaat er even tussenuit.
In week 33 verschijnt er geen Blaaike.
Dus de volgende uitgave is het laatste Blaaike voor de
vakantie.

OPENINGSTIJDEN DE ROSDOEK
VAKANTIEPERIODE

Zondag 9.30 uur

In de schoolvakantie van 9 juli tot 20 aug zijn de tijden van
het bloedprikken

Bert v.d. Ven en Riek v.d. Ven - Hulsen
Wilhelmus v. Gerwen (jgt)
Overleden familie Jan v.d. Ven
Janus Snelders en zijn zoon Peter

vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur.
Wij zijn dan ook op deze tijden aanwezig.
U kunt ons via email bereiken deze worden dan ook op deze
dagen/tijd beantwoord.

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

Ons emailadres is rosdoek@info.nl

I.v.m. de vakantie van 't Blaaike moeten de
misintenties tot 1 sept. ingeleverd worden voor
donderdagmorgen 26 juli 9.00 uur in de brievenbus
op het kerkplein. Kosten € 10,-

’t Blaaike nr. 15 21 juli 2018

Namens de parochie wensen we iedereen een mooie en
goede vakantietijd.

2

Wij wensen U een fijne vakantie.
De beheerders.
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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 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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WELONS ZEGT: DANKJEWEL!!
De 20e editie van het WELONS Festival was een enorm
succes! Met trots kijken we terug op 3 fantastische,
gezellige en drukbezochte dagen. Het festival is inmiddels
uitgegroeid tot een happening die wij zonder hulp niet tot
een goed einde kunnen brengen. We bedanken iedereen die
zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Een aantal mensen
willen we in het bijzonder vernoemen.
De familie Huijbers voor het ter beschikking stellen van het
terrein en hulp op allerlei manieren. De stichting
amerikanenmeeting.nl voor het verzorgen van een
fantastische meeting met een grote toestroom van mensen,
auto's, standhouders en goede bands. Carnavalsvereniging
de Huifnarren voor hulp op vele fronten, met name bij het
regelen van het verkeer en het parkeren (inclusief de
veelbesproken zeiltjes!).
Ook een woord van dank aan al onze sponsoren is op zijn
plaats.
Maar nogmaals: onze dank gaat uit naar iedereen.
Barpersoneel, mensen waar we spullen van mochten lenen,
die de stroomvoorziening of het sanitair verzorgden, die het
eten verzorgden, die hielpen met opbouwen en afbreken en
iedereen die we hier nog vergeten te noemen.
En natuurlijk een dikke duim voor iedereen die ons festival
bezocht heeft, zonder publiek geen festival!
De volgende editie van WELONS vindt plaats op 14, 15 en
16 juni 2019, we zien jullie allemaal graag weer!
Stichting WELONS
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REÜNIE ALOYSIUSSCHOOL
klas 1952 – 1958
Gezocht: oude schoolspullen en foto’s
In september is het 66 jaar geleden dat een aantal kinderen
uit Wintelre voor het eerst naar de school gingen. Ze
kwamen in de klas bij juffrouw Coolen(geboren 31-031888) die toen aan het 42e jaar begon dat ze voor de klas
stond. Het was haar laatste jaar, ze zou met pensioen gaan.
De kinderen werden meestal niet gebracht door de ouders,
zeker niet met een auto, maar gingen mee met oudere
broers/ zussen of buurkinderen. Er waren toen 5
leerkrachten voor 7 klassen.
Enkele van deze toenmalige leerlingen (zie hieronder)
hebben het initiatief genomen om een reünie te organiseren
voor deze klas en de kinderen die er later bij zijn gekomen.
De reünie is op zaterdagmiddag 13 oktober. Er is voor de
deelnemers een leuk programma met ook een
tentoonstelling die in samenwerking met basisschool de
Disselboom opgezet zal worden. Voor deze tentoonstelling
zoeken wij nog schoolspullen (schriftjes, boekjes) uit die
tijd, maar ook nog foto’s. Hierbij denken we aan foto’s van
het afscheid juffrouw Coolen, jubileum meester Riteco, de
leerkrachten, schoolgebouw en speelplaats, alles is welkom.
Als u spullen of foto’s heeft neem dan even contact op met
een van onderstaande personen.
Foto’s kunt u ook sturen naar:
jos-ellyvanderheijden@onsmail.nl of via whatsapp
naar 06-18618903.
Jos van der Heijden 06 - 18618903
Tiny (van de Sande) van de Ven
040 - 2051829, 06 - 27433409
Maria (Loeffen) van Asten 06 - 42497434
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN!
Mevr. L. Huijben
Dhr. A. v.d. Sande
Dhr. J.W. v.d. Sande
Fam. Lunenburg
Mevr. Pellen
Dhr. S. Kwinten

Douwe Egberts kinderkeuken
Vedett sporttas
Vedett sporttas
Douwe Egberts strandstoel
Conimex boodschappenpakket
Amstel Radler Red Egg
barbecue

HOI,
Onlangs heb ik de verkeerde inktcartridges gekocht,
misschien dat iemand anders ze kan gebruiken.
Het zijn merkloze cartridges, vervangt Canon 550/551 XL.
Geschikt voor printers van Canon: Pixma iP7250, iP8750,
iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450,
MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925.
Gratis af te halen.
Mars 2051521.

BEDANKT
Langs deze weg willen wij dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welk dan ook, tijdens het
overlijden van mijn man, vader en opa.
Speciale dank aan Eclips, dr. v. d. Wouw, pastoor
Verschure, het Gilde, familie, vrienden en de buurt.
Ontzettend bedankt voor jullie steun
Toos
Yvonne
Marijke en Ronald
Lucas en Lars
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COOP FACEBOOK MONA TOETJESACTIE

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

Mevr. E. Bartels
Mevr. B. de Vlieger
Mevr. L. van Aaken
Mevr. M. Voorjans-Cornelissen
Mevr. R. Klaasen
Dhr. J. Klaasen
Mevr. J. van der Velden
Mevr. M. van den Bosch
Mevr. P. Sebregts

Wellicht heeft U het op tv gezien, Coop ondersteunt lokale
doelen, o.a. middels de statiegeld actie en verdubbelt
hierbij de opbrengst!
De komende maanden zijn de Babbellaarsjes aan de beurt
voor de inzameling van statiegeldbonnen.
Doneer gul aan deze mooie dansvereniging!
Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.

KENTEKENS OVERSCHRIJVEN BIJ COOP

BINGO ‘T CAVES
17 juli

31 juli

14 augustus

Vanaf heden is het mogelijk om kentekens over te schrijven
of uw voertuig te schorsen bij onze postbalie.
Dus ook met de papieren van de RDW, hoeft u niet meer
buiten Wintelre!

BEDANKT
Mede door de hulp van familie, buurtgenoten, vrienden en
kennissen is onze Gouden Bruiloft een geweldig feest
geworden.

Aanvang 20.00 uur
Veneind 5
5513 NE Wintelre
0402051805
0613471881
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Daarbij het stralend weer, de vele felicitatie kaarten en
bloemen maken het voor ons een onvergetelijke dag.
Maria en Henk van der Heijden
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WINTELRE

FRIETVET INLEVEREN BIJ COOP
Vanaf heden is het mogelijk om frietvet in te leveren bij
onze supermarkt.
U vindt de gele kliko, rechts naast de winkelwagenstalling.
Dus ook hier mee, hoeft u niet meer buiten Wintelre!

BEWEGEN DOOR SPORT EN SPEL
Hallo dames uit Wintelre.
De dames gymclub uit Wintelre heeft een nieuwe ervaren
gymlerares gevonden in de persoon van mevrouw Lion
Paarhuis uit Veldhoven. Lion geeft al jaren gymles aan
meerdere groepen van verschillende samenstellingen. Zij
stemt haar lessen af aan de behoeftes van de deelnemers.
Daar de aanvang van onze gymles op woensdagavond is
vervroegd naar 18.30 uur hopen wij dat er animo is om
geheel vrijblijvend/ gratis eens kennis te komen maken met
onze gymclub.
Zodat men kan ervaren hoe fijn het is om op een
gemoedelijke manier aan de vitaliteit van je lichaam te
werken.
Na de vakantie beginnen wij weer met sporten.
Wij hopen jullie te verwelkomen op :
Datum:
22 augustus
Tijd:
18.30 - 19.30 uur
Plaats:
De Rosdoek
Bestuur dames gymclub
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De fietstocht met picknick staat gepland op donderdag 26
juli a.s. We willen vanaf 10.00 uur bij MFA De Rosdoek in
groepjes van ca. 10 mensen vertrekken. De bestemming is
de Heemkamer van Pladella Villa in Bladel, waar een
rondleiding voorzien is. Onderweg zullen we de picknick
houden bij het Gildehuis van het Sint Jorisgilde in
Hoogeloon. De kosten voor deze mooie dag zijn € 7,50 per
persoon,
welke kunnen worden voldaan op rekeningnummer
NL72RABO0158103327 t.n.v. KBO-Wintelre m.v.v.
fietstocht, naam en adres
Opgeven kan tot maandag 23 juli bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33, of per telefoon: 2052146 of via de mail:
a.fonken8@gmail.com
Ook dit jaar houden we het “Happen & Stappen”. Dit
evenement zal plaats vinden op woensdag 29 augustus.
De start is om 11.45 uur vanaf het gemeenschapshuis. Daar
zal de groepsindeling worden bekend gemaakt. Elke groep
krijgt een leider, die de tijd en de route bewaakt, zodat men
alle adressen in de goede volgorde aandoet. Het geheel
wordt afgesloten bij Harrie en Riek Klessens in de
Biemeren, waar ook de mogelijkheid is om met een drankje
nog even rustig na te genieten van alle verwennerijen. De
deelnamekosten zijn vastgesteld op € 10,00 per persoon.
De deelnamekosten kunnen uitsluitend worden voldaan op
rekeningnummer NL72RABO0158103327 van KBO-Wintelre
m.v.v. Happen & Stappen 2018, naam en adres. Er is plaats
voor 100 deelnemers; meer mensen kunnen onze gastheren
en vrouwen niet verwerken.
Aanmelden kan tot 24 augustus bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33, of telefonisch: 2052146, of per mail:
a.fonken8@gmail.com
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De leden ontvangen nog een circulaire met meer
uitgebreidere 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. Op dinsdag 31 juli, de laatste
dinsdag van de maand, rijden we onze zogenaamde lange
route. We vertrekken dan al om 11.00 uur. Dit geldt ook
voor 28 augustus, de laatste dinsdag van die maand.
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen.

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.

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.

AFVALKALENDER

Op woensdag 19 september a.s. houden we een brunch in
MFA De Rosdoek, waarvoor alle ouderen uit Wintelre
welkom zijn. Nadere berichtgeving hierover volgt na de
zomervakantie. Noteer deze datum alvast in de je agenda!

24 juli

PMD GFT-en Restafval

7 aug.

PMD GFT-afval

21 aug.

PMD GFT en Restafval

Op 14 september organiseert KBO-afdeling Duizel een
busreis naar de mooie stad Gent in België. In deze van
cultuur doordrenkte stad is van alles te zien en te beleven.
Er zal een boottocht over de Leie plaatsvinden en ook de
inwendige mens wordt niet vergeten. De kosten voor de
dagtocht zijn € 68,00 per persoon; dit is inclusief koffie met
gebak, een lunch, de boottocht, een diner en de busreis.
Vertrek bij de kerk in Duizel om 8.30 uur.
Aanmelden en verdere info: Frans Mollen, tel.: 0497516291 of via de 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!
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WIVAK 2018
De organisatie van de WIVAK is al bijna rond!
De werkgroepen hebben hun best gedaan om er
weer een leuke week van te maken.
We zouden het erg leuk vinden als jullie de kinderen komen
aanmoedigen tijdens de Wivak Keetweek op 13-15-17
augustus 2018 en vooral op vrijdagavond rond half 7 bij de
Rosdoek. De kinderen verzorgen dan met medewerking van
Stichting ‘Jongleers’ een echte circusshow.
‘Wivak in ’t circus’

20 t/m 22

JULI

Dorpszeskamp

AUGUSTUS
13-15-17
23

Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad

SEPTEMBER

HALLO WINTELRE!
Hebben jullie er net zo’n zin in als wij??
Vrijdag 20 juli: BBQ Voor iedereen! Bedrijf, familie,
vrienden. Goei eten, lekker drinken en gezellige buurt.
Kaartjes voor de BBQ a 8 euro reserveer je via
dorpszeskampwintelre@hotmail.com, bij de Babbel of via
Sjors Reniers. Kids t/m 12 jaar gratis!
Zaterdag 21 juli: Kwisavond! Hebben jullie het nieuws in
de gaten gehouden? Geschiedenis nog eens doorgenomen,
de Story bijgehouden en ken je je dorpsgenoten goed
genoeg? Je weet het nooit waar de vragen dit jaar weer
over gaan! Deze avond kunnen de teams de eerste punten
scoren. Publiek is natuurlijk ook van harte welkom!
Zondag 22 juli: Zeskamp! Een dag vol spel, actie en
behendigheid! Zet je beste beentje, armpje en koppie voor,
dan worden jullie met jullie team misschien wel de nieuwe
kampioen Dorpszeskamp 2018!
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8
10
21
23
24
24
25
26
27
28
29

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

21
23
28

Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling

OKTOBER

NOVEMBER
3
17
18
21

Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Intocht van Sinterklaas
Vergadering Dorpsraad
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DECEMBER

14
20

Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

23 maart
5 april
29 december

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

2019

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
bestaan)

OUD PAPIER HIER…
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

brengen van 9.00 tot 11.00 uur
ophalen
brengen van 9.00 tot 11.00 uur
ophalen
brengen van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
27 juli
31 augustus
26 oktober 30 november

28 september
21 december

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