48e jaargang nr. 3, week 5 (2 februari)
Met in deze uitgave onder meer:
 Première “ de IJsprinses
 Weet u wat te doen bij….
 Hoi meisjes van Wintelre
De volgende uitgave (nr. 4) verschijnt
in week 7 (16 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 7 febr. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 8 febr. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES 2 en 3 FEBRUARI

We nodigen u allen uit om aanwezig te zijn bij de
presentatie van de Vormelingen in de Woord en
Communieviering van 2 februari.

Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering, voorganger G. Jansen
Presentatie Vormelingen

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

Wim v. Loon (mnd)
Toon v. Hest (namens kinderen familie v. Hest)
Cor v. Hout (jgt)
Harry Kuijlaars
Broer v. Gerwen
H. mis uit dankbaarheid
Antonius en Maria v. Gerwen en Hein

PRESENTATIE VORMELINGEN
ZATERDAG 2 FEBRUARI
Zestien jongens en MEISJES uit Wintelre zijn begonnen met
de voorbereiding op het vormsel. Op zaterdagavond 2
februari, in de woord en communieviering van 19.00 uur,
zullen de vormelingen zich presenteren. KIWI zal deze
viering muzikaal opluisteren. We nodigen u allen uit om
hierbij aanwezig te zijn.

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

MISINTENTIES 9 en 10 FEBRUARI

Vormselwerkgroep Wintelre

Zaterdag 19.00 uur

Voorganger T. Verschure

LEDEN VAN DE VvW

Mien Lunenburg - v. Delst
Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg
de echtgenote (verjaardag Francien)
Overleden familie A. Bles - Bierings
Fiena Schennink

Aanvang 19.00 uur en ’s middags om 14.00 uur.
Samen met Mars Verbruggen gaan we enkele speciale
eenpansgerechten maken, en natuurlijk daarna lekker op
eten. De indeling wie wanneer de workshop gaat volgen
komt per mail.
Kosten € 20,- deze graag vooraf overmaken op reknr.
NL89RABO0107122634

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

Het bestuur. Voor meer informatie:

Mieke Quirijnen: kleinebouwmeester@hotmail.com
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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: Sjan van der Heijden T. 2052007
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: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521
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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AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN
“ook voor op de BBQ of Smoker !! “

Dinsdag 19 februari 2019 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg. (incl. 9% btw.)
(vooraf reserveren!)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden
worden vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe
Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per
onderdeel verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen
1.

Biefstuk, kogelbiefstuk

6.

Braad‐ en baklappen

2.

Entrecote

7.

Soepvlees, schenkel

3.
4.

Stooflappen
Sukadelappen

8.
9.

Runderhaas (afzonderlijk te reserveren)
Hachee

5.

Riblappen

10.

Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen of ingrediënt
van een heerlijke (Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief én duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen
regio, grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving.
Bij het afhalen van het vleespakket wordt het exacte
pakketgewicht bepaald en krijgt u een factuur mee, geen
contant geld, wel zo makkelijk én veilig!
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen en overige informatie:
“Vleesboerderij KempenLust”
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen
Eerselseweg 15‐A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996 / 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na 17.00 uur)
E‐mail: info@kempenlust.nl
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !!!
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk!!!
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OPROEP OPROEP OPROEP

GASTOUDEROPVANG IN WINTELRE

5 MAART 2019
KINDERMIDDAG MET KINDEROPTOCHT

Hallo,
Ik ben Mariëlla Koeken en ik ga
starten als gastouder in
Wintelre. Sinds 2003 werk ik in
de kinderopvang en daar heb ik
veel ervaring opgedaan.
Nu we een nieuw huis hebben, wil ik hier extra van genieten
door als gastouder te gaan werken. En kinderen op te
vangen in huislijke sfeer.
Gastouderopvang Spelenderwijs is bedoeld voor kinderen
van 0 tot 4 jaar. Een kleinschalige opvang bij ons in huis
waar een ruime speelkamer is. Ook is er veel ruimte buiten
waar heerlijk gespeeld en geleerd kan worden. De
openingsdagen zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden. Je bent
altijd welkom om een keertje langs te komen om te kijken.
Bel of mail even dan kunnen we een afspraak maken.
Mariëlla Koeken, Koemeersdijk 1, Wintelre
tel. 06-20863165
Email: gastouderopvangspelenderwijs@gmail.com
www.gastouderopvangspelenderwijs.nl

Zoals vanouds begint deze middag met een kinderoptocht,
heel Wintersel kan dan genieten van de creativiteit van
onze jeugd. Vorig jaar was het opnieuw een succes, met
aantal deelnemers van maar liefst 104 kinderen. Ook dit
jaar hopen we wederom op een grote opkomst en jullie
weten ondertussen, ook bij slecht weer gaat het gewoon
door, we kunnen dan in De Rosdoek terecht.
Ga aan de slag en maak iets leuks met je vrienden,
vriendinnen, clubje of klas. Het gaat jullie vast weer lukken
om er een mooie optocht van te maken.
We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt door
de jury:
*Originaliteit
*Zelfgemaakt door de kinderen
*Presentatie: hoe brengen/spelen de
kinderen hun onderwerp
Inschrijven tussen 12.00 en 12.30 uur.

Let op:
De optocht vertrekt dit jaar om 13.00 uur
Je kunt inschrijven in 3 categorieën:
ALLEEN
2 T/M 4 PERSONEN
5 OF MEER PERSONEN.
Het aanmeldingsformulier verschijnt in het Blaaike en in het
Huppelearke.
Veel succes met de voorbereidingen.
Groetjes K.O.K.
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KERSTPUZZEL 2018/2019
Hierbij de oplossing van de kerspuzzel van de
ondernemersvereniging Vessem Wintelre en Knegsel

De prijswinnaars zijn: G. van de Sande, R. Smetsers, P.
Franken, I. van de Ven, F. Verblackt, I. van den Berk, H. de
Lepper, F. van de Sande, A. Michielse, G. van Hout, J.
Krabben, L. van der Heijden, D. Jacobs, M. van de Sande,
C. van Son, J. van de Ven, W. de Lepper, M. Vriens, F.
Teunissen, M. Heijneman.
Deze hebben allemaal per post hun prijs in ontvangst
mogen nemen.
Het bestuur van OvVWK
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UITWISSELING JEUGDORKEST KNEGSEL
WINTELRE MET JEUGDORKEST KASTERLEE
Op zaterdag 2 februari vindt er in de Leenhoef een Knegsel
een internationale muzikale uitwisseling plaats. Jeugdorkest
Knegsel Wintelre zal een concert verzorgen samen met
jeugdorkest Kasterlee (B). Beide orkesten zullen een
gevarieerd muzikaal programma verzorgen.
De uitwisseling vindt plaats in MFA de Leenhoef in Knegsel
om 19.30 uur. Toegang is gratis.

PREMIÈRE “DE IJSPRINSES” OP
ZONDAG 3 FEBRUARI

Van: K.O.K.
Voor: alle negen Buurtschappen, Bond van Ouderen,
Fanfare St Willibrordus, EHBO,
C.V. “De Huifnarren”, alle belangstellende en Horeca.
Onderwerp:
Uitnodiging voor een vergadering over diverse
Carnavalszaken op

Maandag 28 januari 2019 in “De Rosdoek”
aanvang 20:30 uur.

a.s. Zondag is het zover!
Het familiestuk “De IJsprinses” zal voor de eerste keer op
de planken verschijnen. Het is een avontuurlijk sprookje
voor de hele familie. Vanaf 15.00u is de Culturele Zaal
omgetoverd in een heus “IJspaleis”.
“De IJsprinses” speelt zich namelijk af in en rondom het
kasteel in Fantasialand. In het sprookje wordt het hart van
de mooie en lieve prinses Anastasia betoverd in ijs door de
boze tovenares Muriël. Het kasteel is een ijskasteel
geworden en echt álles in Fantasialand is bevroren. Er
wordt alleen nog maar ijstaart, ijsbergsla en ijsbonbons
gegeten. Zal het ‘mensenkind’ Daan lukken om samen met
de grappige sprookjesfiguren en de knappe prins Robin van
Ditmar van Fantasialand weer een prachtig land te maken?
Kun je aanstaande zondag niet, geeft niet. We spelen 9 en
10 februari ook. Telkens om 15:00 uur in De Rosdoek in
Wintelre. Kaartjes á €5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa.
Reserveren is niet nodig.
Bent u benieuwd naar de spelers, een voorproefje of op
zoek naar meer informatie? Ga dan naar
https://www.facebook.com/vriendenkringwintelre
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Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening.
Vaststellen agenda en mogelijke agenda toevoegingen.
Kasverslag.
Tonproaters avonden.
Carnavalskrant ’t Huppelearke.
Sleutel overhandiging te Steensel.
Optocht zondag.
- Startplaats en route
Middag voor 55+ op maandag.
Kinderoptocht op dinsdag. (Start half uur eerder, 13 u)
Kindermiddag op dinsdag.
Rondvraag.
Sluiting

Secretaris K.O.K.
Ben van den Berk
06- 51598958
ben.vandenberk@online.nl
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WEET U WAT TE DOEN BIJ …?
Stelt u zich eens voor: U bent gezellig aan het fietsen
samen met uw partner, (klein)kinderen of vrienden. Op een
druk punt in de route haken per ongeluk de fietssturen in
elkaar en uw fietspartner komt hierbij ongelukkig ten val.
Deze klaagt over hevige pijn in het rechterbovenbeen en
kan (of durft) deze niet te bewegen.
Wat doet u? U belt 112, vraagt een ambulance en geeft een
beschrijving van wat er gebeurd is. Door samenloop van
omstandigheden duurt het even voor deze op de plaats van
het onheil is.
Weet u wat u ondertussen kunt doen?
Er zijn nog veel scenario’s te bedenken wat er kan gebeuren
in het dagelijks leven.
EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre wil in het
voorjaar van 2019 bij voldoende deelname, een
basiscursus EHBO aanbieden inclusief reanimatie/AEDbediening, verbandleer en Eerste Hulp aan Kinderen.
Hierbij leert U hoe te handelen in bijvoorbeeld de
bovenstaande situatie.
In 10 avonden (van 19.30 tot 22.00 uur) brengen wij u de
kennis bij. De geplande data voor de cursus zijn op
woensdag avonden: 13, 20, 27 maart, 3, 10 en 17 april, 15,
22 en 29 mei met een afsluitend examen op 5 juni.
Wat bieden wij u:
U krijgt de basiscursus EHBO, reanimatie met AED
bediening en verbandleer (hoe u verband moet aanleggen
bij verwondingen) en koffie of thee in de pauze.
Na het behalen van uw diploma wordt u tot en met oktober
2020, automatisch gratis lid van onze vereniging. De
cursuskosten bedragen slechts € 199,- per persoon.
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Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Gelieve dit zelf na te vragen bij uw
zorgverzekeraar.
Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om het langer geldig
te houden raden wij u aan regelmatig (ca. 5 keer per jaar)
herhalingslessen te volgen die de vereniging gratis aanbiedt
bij leden.
Als EHBO-lid wordt u verzocht ca. 2 à 3 keer per jaar samen
met andere leden van de EHBO-vereniging gedurende ca.
4-5 uren een activiteit te bemannen zoals bij een
voetbaltoernooi of een jaarmarkt.
Dus geef u snel op zodat u het beste weet te handelen als
het eropaan komt.
Opgeven kan bij via het secretariaat op
secretaris@ehbovessem.nl of digitaal via onze website
www.ehbovessem.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website of bij de
volgende personen:
- Eric Oosterbosch tel.; 0497-336755, email;
voorzitter@ehbovessem.nl
- Piet Sebregts tel.; 06-42412224, email;
bestuur@ehbovessem.nl
- Rian van Gestel tel.; 06-11479075, email;
secretaris@ehbovessem.nl
U kunt ons ook vinden op Facebook: EHBO-vereniging
Vessem, Knegsel, Wintelre
We verwelkomen u graag
Eric Oosterbosch
Voorzitter EHBO Vessem Knegsel en Wintelre
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HOI MEISJES VAN WINTELRE

2019 COLLECTE GOEDE DOELENWEEK

Wil je wel eens een (nieuwe) sport
proberen?
Daarvoor heb je nu de kans bij
korfbalvereniging Winty.
Donderdag 7 februari kan je
namelijk van 18.00 uur tot 19.00
uur met de training voor kinderen
tot en met groep 7 meedoen.
Op deze manier kan je bekijken of dit een leuke sport voor
jou is.
Zit je al op korfbal, nodig dan al je vriendinnen uit. Zit je
nog niet op korfbal, kom dan gezellig om 18.00 uur naar de
Rosdoek.
Naast het korfballen organiseert de korfbalvereniging ook
andere leuke activiteiten zoals een korfbalweekend, een
kerstactiviteit en je loopt samen met de club de
wandelvierdaagse.
KOM DUS NAAR DE TRAINING op donderdag 7 februari.
Bij vragen kun je contact opnemen met Sandra van
Gerwen.
Hopelijk tot dan.

Mogelijk hebt U al
eerder gelezen of
gehoord, dat er in
2019 t.a.v. de
collectes een grote
wijziging plaats
vindt. Alle
landelijke goede
doelen fondsen in
de gemeente
Eersel hebben zich verenigd in de Goede Doelenweek
gemeente Eersel. Dit betekent dat U niet meer verschillende
weken in het jaar een collectant aan de deur krijgt voor een
van de goede doelen in het land, maar dat voor al deze
goede doelen nog slechts een keer aan de deur wordt
gekomen.
Hoe werkt het?
1. Door vrijwilligers wordt, huis aan huis, een envelop
met daarin een invullijst in de bus gestopt.
2. Op die lijst kunt u, in de vakjes bij de deelnemende
fondsen, het bedrag invullen dat u – anoniem – aan
de deelnemende fondsen wilt geven.
3. Het totaal van de ingevulde bedragen wordt onder
aan de lijst vermeld. Een naam is niet nodig en de
gift blijft anoniem. U kunt ook kiezen voor storting
per eenmalige machtiging.
4. De ingevulde lijst doet u, met het totaalbedrag in
contanten of het machtigingsformulier, in de
bijbehorende envelop.
5. Indien u niets aan vinkt, maar kiest voor een
totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit bedrag
evenredig verdeeld over de deelnemende fondsen.
6. In een verzegelde collectebus worden de
dichtgeplakte enveloppen door de vrijwilligers
opgehaald en naar het inzamelpunt gebracht.

BROODBAKMACHINE
Ik heb van een kennis een broodbakmachine gekregen,
maar ik heb er al een, dus ik wil hem graag aan iemand
door geven. Er zit een gebruiksaanwijzing bij.
Mars 040 - 205 15 21
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We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen
helpen.Spreekt het u aan en bent u bereid om er enkele
uren per jaar aan te besteden, of wilt u meer weten, neem
dan contact op met de coördinatoren voor Wintelre;

Agenda

Jet Kwinten;
jet.kwinten@xs4all.nl tel. O6-24280598/0402051414
Erna Kleijn;
erna.kleijn@gmail.com tel. 06-34500772/0402051884

GELLAK EN GELNAGELS

26
30

2
2

Lieve dames,
Wil jij mooie en verzorgde
nagels? Kom dan langs bij mij!
Sinds september ben ik bezig
met nagels onder de naam
NailsPlus⁺.
Ik zet gelnagels met verlenging maar kan ook je eigen
nagels met een mooie gellak lakken.
Dit beide tegen een betaalbaar prijsje.
Voor alle vrouwen; van jong tot oud.
Ook heb ik cadeaubonnen voor als je iemand
mooie nagels cadeau wil doen!
Voor meer informatie, prijzen of een afspraak
bel of stuur een whatsappje naar 0622532026.
Lieve groetjes,
Iris van Loon
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Vlooienmarkt
Brabaretavond m.m.v. Björn v.d. Doelen
D’n Babbel
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

FEBRUARI

3, 9, 10
15 – 16
23
27

Presentatieviering vormelingen
Uitwisselingsconcert Jeugdorkesten
Knegsel Wintelre en Kasterlee.
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

2 t/m 5
16
17
23
27
29

Carnaval
Kaartavond Gilde bij "den Babbel"
Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

MAART
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5 april
6 april
6, 12 en 13 april
5 mei
19 mei
26 mei
14-15 en 16 juni
22 juni
25 t/m 28 juni
19, 20 en 21 juli
25 augustus
9 september
28 september
20 oktober
2 november
17 november
7 en 8 december

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen Gilde
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Wentersels Lentefeest
Eerste Communie
Afscheid Pastoor Verschure
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Teerdag gilde
Oud ijzer ophalen Gilde
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

22
26
26
25
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februari
april
juli
oktober

29
31
30
29

maart
mei
augustus
november

28 juni
27 september
20 december

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

AFVALKALENDER
22 jan.

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
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5 febr.
19 febr.

PMD- GFT-afval
PMD- GFT- en Restafval
PMD- GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
9 Februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli

Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
10 augustus
Papier brengen
14 september
Papier ophalen
12 oktober
Papier brengen
9 november
Papier ophalen
14 december
Papier brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Dinsdag
19 februari
Woensdag 20 maart
Donderdag 18 april
Maandag
20 mei
Dinsdag
18 juni
Donderdag 22 augustus
Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december
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