48e jaargang nr. 5, week 9 (2 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
 Bruisend Wintelre 2017-2018
 Volle maan wandeling
 NL doet
De volgende uitgave (nr. 6) verschijnt
in week 11 (16 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 7 maart voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 8 maart voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 13.30 uur gezongen eucharistieviering uit
dankbaarheid b.g.v. het Gouden Huwelijksfeest van Henk
en Diny v.d. Bosch - Kemps [eigen muziek]

MISINTENTIES 2 en 3 maart
Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger G. Jansen

MEDEDELINGEN:

Wim v. Loon [mnd]
Toos Wilting - v.d. Broek

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. We nodigen u allen
uit om deel te nemen aan de eucharistieviering waarin de
as wordt gewijd en het askruisje wordt uitgereikt.
Deze dag is het een geboden vasten en onthoudingsdag.

Maandag, dinsdag en vrijdag geen H. mis
Woensdag 6 maart Aswoensdag 19.45 uur, voorganger
T. Verschure
Wijding van de as en uitreiken van het askruisje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

BESTE LEDEN, OUDERS, VERZORGERS EN
ANDERE VRIJWILLIGERS,

MISINTENTIES 9 en 10 MAART
Zaterdag 19.00 uur
m.m.v. het gemengd koor

Voorganger T. Verschure
1e weekend van de veertigdagentijd
Mien Lunenburg - v. Delst [mnd]
Jan en Marian Cremers
Piet v.d. Sande en overleden familieleden [jgt Piet]
Piet v. Gerwen en Piërre Reniers
Annie v.d. Velden- v. Haaren [verjaardag]
Jan Swaans
Ad v. Oosterhout [verjaardag]
Annie v. d. Oetelaar - v.d. Ven [jgt]
Net v. Ham - Das [verjaardag]
Nelis, Betje, Antoon en Els Leermakers
Toos Wilting-van den Broek (namens de bewoners van
Kempkeshof)
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Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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Op Zaterdag 15 maart 2019 wordt de jaarlijks terugkerende
vrijwilligersdag "NL doet" in Nederland georganiseerd.
V.V.D.E.E.S. en K.V. Winty hebben zich aangemeld voor
deze dag en hebben op sportpark "de Meren" een groot
aantal uiteenlopende (onderhouds)klusjes! NL doet is een
initiatief van het oranje fonds en wordt onder andere
ondersteund door de postcodeloterij. Verenigingen die zich
aanmelden voor "NL doet" krijgen een financiële bijdrage
voor aankoop van materialen die tijdens deze
vrijwilligersdag gebruikt worden. Het doel van NL doet is
het stimuleren van vrijwilligerswerk. We starten op zaterdag
15 maart 2019 om 09.30 uur. Aanmelden voor NL doet kan
bij Cor Tholen, E: c.tholen1@upcmail.nl of M: 06-34921198
of Sandra van Gerwen, E: sandra.van.gerwen@upcmail.nl of
M:06-23602476 We hopen op een grote opkomst!
Sportieve groet, V.V. Dees en K.V. Winty
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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):

Vooraankondiging

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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW EN DE
HEILIGE ST. WILLIBRORDUS
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Op 21 - 22 en 23 augustus 2020 houdt ons Gilde een groot
gilde evenement. Dit naar aanleiding van het 700-jarig
bestaan van het Gilde. Aan dit evenement zullen talloze
gilden uit zowel de directe omgeving als uit andere delen
van het land deelnemen. Daarnaast zullen er ook gilden uit
het buitenland aanwezig zijn, zoals Duitsland, Polen, etc.
We verwachten ongeveer 2500 deelnemers te
verwelkomen.
Dit gilde evenement zal starten op vrijdag 21 augustus en
eindigen op zondag 23 augustus 2020.
Het evenement zal plaatsvinden aan het Kekkeneind.
In verband met de omvang van dit evenement zijn de
werkgroepen reeds samengesteld, de commissies gevormd
en de eerste afspraken al gemaakt. Ook zal er terzijnertijd
een beroep gedaan worden op andere verenigingen binnen
Wintelre voor medewerking en ondersteuning. Middels dit
evenement laat het Gilde zien dat er in Wintelre een
bloeiend verenigingsleven is, wat zorgt voor een positieve
samenwerking tussen de inwoners van Wintelre.
HET KENMERK VAN WINTELRE

DANK JE WEL!
Ronny Tholen van de COOP willen wij heel erg hartelijk
bedanken voor de bloemen die hij ons schenkt om de kapel
mooi mee te sieren.
Namens de werkgroep “KAPEL”
Joke-Ad-Mien-Bert-Gerrit-Nellie-Toos-An-Piet-KarinCorry-Leentje-Louis en Riny
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EEN LACH EN EEN TRAAN OP 39E EDITIE
TONPRATEN
Het tonpraten wordt duidelijk met een warm hart gedragen
in wentersel, gezien de 2 volledig uitverkochte avonden en
daar mogen we met z’n allen verdomd trots op zijn!
Het K.O.K. kijkt terug op een zeer geslaagde editie die
gestalte kreeg op woensdagavond, toen de grootste ton van
de Kempen weer met hangen en wurgen in de
“De Rosdoek” werd geduwd en ons decor weer plaats nam
op het podium.
Op donderdagavond komen dan getrouw de artiesten alvast
zowel de sfeer proeven alsook het eerste gerstenat, wat
waarschijnlijk tegen de zenuwen is, zullen we maar
zeggen…
Hans Kwinten en “Coconut” verfijnen vervolgens het geluid
tot in perfectie, Thiemo van Selst richt de spotlights op de
bühne en het K.O.K. verhangt maar weer eens elementen
van het decor omdat het 14 cm. naar links toch beter tot
zijn recht komt.
Vrijdagochtend gaan vervolgens de tafels en stoelen in de
zaal, wordt het artiestenverblijf ingericht en wordt er een
laatste hand gelegd aan de finishing touch.
Als dan om 19.00u. de deuren geopend worden, heeft
eenieder, na wat meten en passen, zijn of haar plekje
gevonden en start de avond om 20.00u. traditiegetrouw
met de welbekende oorverdovende intro.
Hans van Kroonenburg heet eenieder welkom namens het
K.O.K. en geeft vervolgens het woord aan Karel de Vooght,
die al vele jaren op zeer verdienstelijke wijze de presentatie
op zich neemt.
Als tot slot Prins “D’n Busser” met zijn huifnarren en
dansgarde, naar het podium wordt begeleid onder de tonen
van de butenmars door blaaskapel “Zurg de ge d’r bij band”
kan de avond echt van start! Mars van de Bruggen mag als
“De Hutse Heks” de spits afbijten en het is prettig dat haar
buut ondertitelt wordt, want “Huts” is en blijft toch wel een
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specifieke taal, wat ze op een ludieke wijze nog maar eens
laat horen.
Jelle van de Ven stuift dan vervolgens het podium op om als
“Mario de Piccolo” zijn avonturen te vertellen als piccolo in
het hotel van señor Das. Ook zijn taal is bijzonder te
noemen. Geboren en getogen in Spanje en dan proberen
Nederlands te spreken en een beetje “Huts”, is een
behoorlijke opgave voor hem.
Jelle zet een ijzersterk typetje neer, wat al snel de
sympathie krijgt van het publiek en zijn rijkelijk gevulde
assortiment aan grappen zorgen ervoor dat de zaal bruist
van het lachen.
Keurig ABN wordt dan vervolgens gesproken door een
nieuw geluid op de Wenterselse tonpratersavonden,
namelijk Erik van Gestel. Een droomdebuut blijkt al snel en
de waardering vanuit de zaal voor deze debutant is groots.
Als “Hendrik Jan de Vurzitter” leidt hij de ledenvergadering
op een excentrieke alsook zeer ludieke wijze met talrijke
verfijnde grappen en woordspelingen.
Als debutant, op deze overtuigende wijze, voor een volle
zaal in de ton gaan staan, dwingt respect af en we kunnen
wel stellen, dat we vurig hopen dat Erik volgend jaar weer
van de partij is, Hulde Erik!
Achter de schermen is een wereldje op zich: voortdurend
checken of alles volgens schema loopt, de schminksters
Hanneke en Ilse zijn druk in de weer met het voorzien van
een kleurtje op de artiesten, attributen gaan op en af van
het podium en de headsets van de artiesten worden nog
eens gecheckt. Het is telkens een ware vreugde om te zien
hoe eenieder op zijn of haar manier zich inzet voor deze
avonden! In de pauze worden de “skreversprijs”,
“De Buurtschapspijs” en “De ere-Klepbroek” uitgereikt.
De skreversprijs gaat naar Jan Heuveling, voor zijn stukje
“Tis toch alte wa” in “t Huppelearke”, “De Buurtschapspijs”
gaat naar “Drieslaginhetakkerveldje”.
Tijdens de uitreiking van “De Ere-Klepbroek 2019” is het
voelbaar in de zaal dat wentersel oprechte waardering heeft
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voor mensen die zich belangeloos inzetten voor de
gemeenschap. Als Henk van de Bosch deze unieke
onderscheiding in ontvangst neemt voor al zijn inzet binnen
het KBO, Het Gilde, Dickensfeest, de buurt en het bezorgen
van maaltijden aan ouderen, raakt Henk zichtbaar
geëmotioneerd en reageert de zaal dusdanig treffend,
dat het getuigt van een unanieme welgemeende waardering
en respect! Vele mensen spreken nog steeds van een
magisch mooi moment op deze avond.
Na dit officiële gedeelte, zit inmiddels “De Akkerdeerband”
op het podium en ook deze vijf vrijgezelle broers hanteren
een merkwaardig taalgebruik. Ditmaal zitten ze aan de
waterkant te vissen en bespreken op hun identieke wijze de
actualiteit in wentersel. De vrolijke liedjes en de waslijn aan
ludieke spreekwoorden, in combinatie met hun komische
teksten, omlijsten hun zeer succesvol optreden!
Als laatste staan dan Eric, Paul en Frank op het podium en
dan is de taal soms een beetje gekruid. Ondersteund met
beeldfragmenten die zoals elk jaar, voor veel hilariteit
zorgen en wat al jaren een sterk wapen is van deze heren,
vertellen ze dit jaar hun avonturen als ze papier ophalen in
wentersel. Tekstueel gaat het, zoals we van deze heren
kennen, van links naar rechts en dompelt de brede mix van
visuele- en woordgrappen, de zaal veelvuldig in de lach.
Als de finale dan het einde van deze geslaagde avond
inluidt, beweegt het publiek zich naar de bar en horen we
veelvuldig positieve en enthousiaste geluiden.
We mogen als dorp trots zijn op deze avonden, met een
keur aan geweldige artiesten van eigen bodem, wat we heel
erg koesteren.
Zeker zo belangrijk bent U als publiek, dat trouw naar deze
avonden komt en zorgt dat deze avonden in leve blijven!
Daarom onze welgemeende dank aan U en hopelijk bent U
ook volgend jaar weer van de partij als we de 40e editie
mogen aantikken, een ware prestatie op zich!

Wij komen in actie voor
een blinkend Wintelre,
jij toch ook?
Wij zijn supporter van
schoon!
Buurtvereniging
D’n Heiligenhoek

K.O.K. Wintelre.
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KOM KENNISMAKEN MET ELEKTRISCHE
DUOFIETS IN VESSEM
In januari 2017 werd de stichting Duofiets Vessem e.o.
opgericht en werd er – na een proefperiode van een jaar –
gestart met een groep van 20 vrijwilligers die (afwisselend)
wekelijks drie keer gaan fietsen met wisselende gasten.
Gasten zijn in dit geval mensen die zelf niet meer kunnen,
of durven fietsen, maar er wel graag enkele uren op uit
trekken. Er wordt altijd met 2 fietsen tegelijk gefietst. Dus 2
gasten en 2 vrijwilligers. Overigens beslist de passagier zelf
of hij wel of niet mee trapt.
Vrij snel na de start in Vessem, volgde de eerste
uitbreiding. In Wintelre wordt vanaf half 2017 twee keer per
week met 2 fietsen op pad gegaan.
Zowel in Vessem als Wintelre is nog behoefte aan
vrijwilligers en daarnaast is er ook nog ruimte voor nieuwe
gasten. Als u een duofiets eens van dichtbij wilt zien of
uitproberen, dan krijgt u daarvoor op zaterdag 23 maart de
kans. De stichting houdt dan, t.g.v. de opening van het
nieuwe seizoen, van 14.00-16.00 uur een ‘open dag’. Deze
vindt plaats op het terrein van zorgboerderij D’n Bolle
Akker, Flinkert 26, Vessem. Vrijwilligers en 3 duofietsen
staan in de startblokken om samen met u een proefritje te
maken. Iedereen is welkom. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden en de koffie/thee met koekje staan (gratis) voor u
klaar.
Verhuur
Deze open dag is ook bedoeld voor mensen die fietsen
willen huren en deze vooraf eens willen uitproberen. Op de
dagen dat er niet door vrijwilligers gefietst wordt, zijn de
drie elektrische duofietsen namelijk te huur voor iedereen
die dat wil. Verhuur is niet plaatsgebonden.
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Vorig jaar kwamen mensen vanuit o.a. Helmond, Mierlo,
Reusel, Eersel, De Mierden, Veldhoven etc. om per duofiets
te genieten van de mooie natuur in De Kempen. Het gebruik
van de fiets is simpel en in korte tijd te leren door iedereen.
Het huren van een fiets kost per dagdeel € 10,- en voor een
hele dag betaalt u € 30,-. Deze prijzen zijn inclusief een
tweede accu zodat u ca. 70 km. kunt fietsen.
Er wordt per fiets een borg gevraagd van € 75,-. Informatie
en/of reserveren bij Harrie van Son, tel. 06-51317780.
Financiële steun
Al vanaf de oprichting mag de stichting zich verheugen over
ruime financiële steun van bedrijven, fondsen en
particulieren. Vorig jaar mocht men een geweldige donatie
(€ 5.000,-) ontvangen van het Vessems gilde. Eind 2018
ontving de stichting voor de derde keer een bijdrage (dit
keer ruim € 1.600,-) uit de goede doelen-pot van de
Jacobushoeve. De firma Verkooijen uit Vessem doneerde dit
jaar € 500,-.
Van de COOP Wintelre kregen we, eveneens dit jaar,
een cheque overhandigt t.w.v.
€ 668,80 als opbrengst van de statiegeld-actie in het
laatste kwartaal van 2018.
Ook enkele particulieren uit zowel Vessem als Wintelre
steunden het duofietsen dit jaar al.
De stichting bedankt alle gulle gevers van harte voor deze
steun. Mocht u Duofiets Vessem e.o. ook willen steunen,
dan kunt u een bedrag overmaken op rekening NL35 RBRB
0954 4554 44.
De ontvangen gelden worden gebruikt voor jaarlijkse
exploitatie, onderhoud van de fietsen en voor de aanschaf
van nieuwe fietsen in de toekomst.
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STICHTING HARAPAN:
WINKELTJE VOOR KOEKJES EN BANANEN
IN MEDAN
In Medan wordt mede dankzij Harapan een winkeltje
opgezet voor Yarni Wati. Hieraan ging een bijzonder
verhaal vooraf:
Begin 1993 studeerde Sandra Guci-van der Heijden
(dochter van Harapan voorzitter Jos van der Heijden) aan
de universiteit in Padang. Zij had een beurs ontvangen om
Indonesisch te leren. Na 3 maanden ging ze rondreizen, o.a
naar het eiland Nias, Ze verbleef daar in een hutje op het
strand van Lagundri.
Ze had veel contact met de lokale bevolking om Indonesisch
te oefenen. Ook met de kinderen op het strand. De 3-jarige
Yarni viel bij Sandra op schoot in slaap, Ze zei voor de grap
dat ze haar mee naar Nederland zou willen nemen.
De vader liet haar achter. Yarni bleef bijna een week,
volgde Sandra overal en sliep bij haar in het hutje. Er werd
dagen naar haar ouders gezocht, uiteindelijk werden die
gevonden, er werden toen heel wat traantjes gelaten.
Jarenlang vroeg Sandra zich af hoe het met Yarni zou zijn,
zeker na de tsunami in 2004 en de aardbeving in 2005. Zij
zocht vaak op internet en deed navraag bij mensen die
naar Nias gingen. Onlangs werd ze gevonden via een kennis
die op Nias ging wonen, via facebook was het contact toen
zo gelegd.
Yarni was destijds nog maar 3 jaar maar wist nog vanalles
te vertellen. Het had veel indruk op haar gemaakt en
volgens haar zus vroeg ze altijd aan toeristen of ze Sandra
kenden. Het jurkje dat na terugkomst vanuit Nederland
werd opgestuurd naar het plaatselijk postkantoor had ze
lange tijd bewaard.
Sandra stuurde foto’s uit die tijd op, daarmee was de
familie blij. Veel is namelijk door de tsunami verdwenen.
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Er zijn geen foto’s van hun jeugd, ook het landschap en het
strand zijn veranderd. Na de tsunami zijn veel mensen
gevlucht en elkaar uit het oog verloren. De familie van Yarni
is vertrokken naar Medan.
Toen er weer contact was met Yarni was zij net een paar
weken voor het eerst moeder. Haar dochtertje heeft als
tweede naam Sandra. Yarni en haar gezinnetje moeten
met heel weinig rondkomen. Haar man leent een brommer
die hij gebruikt als een taxi (ojek). Hiermee verdient hij
ongeveer 3 euro per dag. Hun dochtertje is nog niet ingeënt
omdat er niet genoeg geld is.
Yarni wilde graag een winkeltje beginnen om meer inkomsten voor haar gezin te hebben.
Daarom werd een beroep gedaan op de stichting Harapan.
Yarni maakte een goed plan dat werd voorgelegd aan de
stichting GWMD, (verstrekken van mikrokrediet en/of
startkapitaal in Indonesie.) Het volledige bedrag werd
toegekend. Er wordt nu hard gewerkt om binnen niet al te
lange tijd het winkeltje te kunnen openen.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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WINTELRE

VOLLE MAAN WANDELING 21 MAART!
DE LENTE BEGINT!
De bosschuur luidt de lente in met een volle
maanwandeling!
Onlangs zagen we een bloedmaan een sneeuwmaan en wat
zal 21 maart ons brengen???
Voor de gratis wandeling, met boswachter verwachten wij
jong en oud bij de Bosschuur om 19.00 uur.
Na het nuttigen van een kop koffie, thee, ranja of chocomel
(dit tegen vrijwillige bijdrage) vertrekken we met de
wandeling welke 1,5 tot 2 uur zal duren.
We adviseren makkelijke schoenen.
Tot ziens in de Bosschuur!!!!

EINDE INSCHRIJFTERMIJN
WENTERSELSE KWIS
De inschrijftermijn van de Wentersel Kwis 2019 nadert het
einde. Er is nog tot carnavalsdinsdag de mogelijkheid om
jouw team in te schrijven en te verzekeren van deelname.
Het Kwisboek is nagenoeg gereed en bevat "voor ieder wat
wils". Ook de gezellige uitslagavond begint al vorm te
krijgen. Wacht dus niet langer en schrijf je team in!
Wat verder nog van belang is:
 Een mens heeft twee oren en één mond om twee

keer zoveel te luisteren dan te praten.
 Twee dingen zijn oneindig, het universum, en
menselijke domheid. Maar van het universum weet
ik het nog niet helemaal zeker.
 De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles
tegelijk zou gebeuren
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Op dinsdag 19 februari hadden we onze excursie naar de
Bavaria Brouwerijen in Lieshout. De 70 deelnemers hebben er
met volle teugen van genoten. Nogmaals onze harte dank aan
Coop Tholen in Wintelre, die dit hele gebeuren voor onze
leden gesponsord heeft.
Op maandag 4 maart wordt weer jaarlijkse Carnavalsmiddag
voor de Ouderen gehouden in MFA de Rosdoek. Deze middag
start om 13.30 uur; alle deelnemers worden dan ontvangen
met koffie/thee en een stukje vlaai. De middag wordt verzorgd
door cv De Huifnarren i.s.m. orkest Uniek. Er plaats genoeg in
de zaal; dus schroom je niet en meld je aan. Dit kan tot 25
februari bij onze secretaresse Ella Fonken, Margrietlaan 33, of
per telefoon 2052146 of via de mail: a.fonken8@gmail.com
Aanmelden kan ook bij Henk en Diny van den Bosch, tel
2051946 alsook middels een briefje in de bus op
Korenbloemlaan 32.
Op woensdag 13 maart om 14.00 uur in “De Rosdoek”
organiseert KBO-Wintelre een middag, waar Truus van den
Burght een demonstratie “Hoeden maken” zal verzorgen Zij is
hoedenmaakster van beroep geweest en heeft vele creaties
het daglicht laten zien. Voor belangstellende wordt dit een
interessante middag. Aanmelden bij Ella Fonken, Margrietlaan
33, of per telefoon: 2052146 of via de mail:
a.fonken8@gmail.com
KBO, afdeling Eersel organiseert ook dit jaar weer twee
meerdaagse busreizen. Van 11 t/m 18 juni gaat het naar
Tsjechië en van 19 t/m 24 augustus reist men naar ZuidEngeland.
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De kosten voor beide reizen liggen rond € 600 per persoon. Op
woensdag 27 februari om 14.00 uur is er in de Eikenburg in
Eersel een voorlichtingsbijeenkomst waar verdere informatie
verstrekt zal worden. Ook kan men zich daar aanmelden.
Iedere dinsdag wordt er in de wintermaanden gewandeld We
lopen hierbij een tocht van ongeveer 12 km., waarbij er
onderweg wordt aangelegd voor een drankje. Iedereen, ook
niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te lopen. Vertrek om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
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 de eerste woensdag van de maand is het op Kempkeshof
om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van harte welkom!

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.

2 mrt 2019

Op zondag 3 maart hebben wij (K.O.K.) de grote optocht in
Wintelre.
Bewoners van de Pastoor van der Heijdenstraat met
eventueel een uitloop in de Engelenburg die nog op die dag
met de auto weg moeten, gelieve deze voor 11:00 buiten
het parkoers te zetten.
Graag de opstelstraat (Pastoor van der Heijdenstraat)
autovrij te maken, zodat men de wagens daar met een
kraan kunnen opbouwen. Het is voor de veiligheid van de
wagenbouwers maar ook voor jullie eigendom beter.
Het is de bedoeling dat de wagens vanaf de Kloosterstraat
de straat inrijden om op te stellen.
Heel vriendelijk dank voor uw medewerking namens het
K.O.K. en alle wagenbouwers.

Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.30 uur volksdansen

’t Blaaike nr.5

BESTE BEWONERS VAN DE
PASTOOR VAN DE HEIJDENSTRAAT EN
ENGELENBURG
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Oproep KOK aan individuele die mee doen aan de optocht.
Men kan zich melden via whatsapp aan Frank Heuvel (0651101483)
Zodat wij ons geen vergissing kan maken in de
omschrijving van je idee. Graag melden voor 12:00 uur op
3 maart. Veel suc6.
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BILJART VERENIGING 'T CENTRUM
Aan alle biljartliefhebbers,

Hierbij maken wij bekend dat ook dit jaar weer ons
jaarlijkse mini-pentathlon toernooi zal worden gehouden in
ons clublokaal bij Café D’n Babbel in de periode van 15 april
tot begin juni 2018. We spelen dit toernooi in teamverband
volgens opgaaf van het gemiddelde.
Inschrijfgeld bedraagt € 12,00 per team.
Afgelopen jaren hebben tot ons genoegen steeds ook niet
aan een club verbonden teams, bijvoorbeeld
vriendengroepen of familieleden, deelgenomen. Wij hopen
dat ook dit jaar weer velen aan ons toernooi willen
deelnemen.
Wilt U onderstaande strook vóór 7 april 2016 inleveren bij
Mies van Loon, Smidspad 2 te Wintelre of bij Jan
Tegenbosch, Akkerweg 46 te Wintelre.
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.

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
 uw peuter creatief bezig kan zijn?
 uw peuter contact heeft met andere kinderen?
 uw peuter een activiteit met u samendoet?
Vindt u het prettig als
 u kennismaakt met spelactiviteiten voor peuters?
 u handvatten krijgt aangeboden voor spelactiviteiten

Het Bestuur, BV 't Centrum

voor uw peuter?

Team

libre gem.

1. ........................................................................................

...................

2. ........................................................................................

...................

3. .........................................................................................

...................

4. ........................................................................................

...................

Reserve
1. ........................................................................................

...................

2. ........................................................................................

...................

3. .......................................................................................

...................
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Kom dan naar onze

Lente activiteit

op woensdag 27 maart 2019
tijd: van 9.00-10.00 uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze woensdag
een peuteractiviteit. Deze activiteit wordt begeleid door
Linda Vrijsen, leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
’t Blaaike nr.5
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We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje.
Aansluitend is er een koffiemoment gepland. Terwijl de
kinderen vrij spelen kunt u met eventuele vragen of
opmerkingen dan ook terecht.

Het is de bedoeling dat de peuter samen met een volwassene
komt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te nemen.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 15 maart a.s.
een mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl We hopen veel peuters en
ouders te mogen begroeten!

Super Buurt Super
Op zondag 3 maart opent in Klepbroekenbult
een nieuwe buurtsuper. Dit zal worden
gevierd met een feestelijke optocht door het
hele dorp. Komt allen kijken en geniet van
onze super producten voor super lage prijzen.
Dit alles met de kenmerkende super service
van onze nieuwe

Super Buurt Super
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FORENS ZOEKT FIETSENSTALLING IN
WINTELRE
Elke werkdag rijd ik van Gilze naar Eindhoven.
Daar werk ik als economie-docent bij het Summa College.
Zomer's neem ik 2 á 3 keer per week de racefiets mee
op de auto, parkeer achter de COOP in Wintelre en
fiets heen en weer.
Een aantal keren fietsend naar mijn werk zou ik het hele jaar
door willen doen.
Mijn plan is om bij iemand in Wintelre mijn gewone fiets te
stallen en daar een aantal keren per week met de auto
naar toe te rijden in de ochtend. De fiets te pakken en
naar mijn werk te fietsen.
In de loop van de middag terug naar Wintelre, de fiets stallen,
de auto pakken en naar Gilze rijden.
Mijn vraag aan de lezers van 't Blaaike is:
wie heeft een overdekte en afsluitbare plek waar ik mijn fiets
kan stallen?
Overigens wil ik daar met alle plezier ook een vergoeding voor
betalen.
Mijn naam is Joop Gerards, ben 60 jaar oud en ben te
bereiken per e-mail op joopgerards19@gmail.com of
mobiel op 06-55.34.30.20.
Ik ben erg benieuwd naar de reacties.

HEKEL AAN FIETSPOETSEN??
Ik niet, en voor € 7,50 glimt uw fiets weer als nieuw!!!
( Geldt niet voor mountainbikes )
Tel. 040-2051760

20
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18 LANDELIJKE GOEDE DOELEN IN ÉÉN
COLLECTE:
GOEDEDOELENWEEK EERSEL VAN
8 T/M 14 APRIL 2019

Een nieuwe werkwijze van collecteren:
U krijgt een enveloppe in de brievenbus met daarin een
formulier waarop alle goede doelen staan vermeld, een
korte omschrijving van hun doelstelling en een ruimte waar
u het bedrag kunt noteren dat u wilt doneren. U vult dit
formulier in en samen met het totale bedrag of een
eenmalige machtiging doet u dat terug in de enveloppe.
Deze enveloppe wordt in de collecteweek bij u opgehaald.
De collectanten zijn wellicht al bekende gezichten voor u,
iedere kern heeft een eigen collectantengroep.
Als u ook een paar uurtjes per jaar hiervoor tijd wilt
vrijmaken, kunt u zich aanmelden als collectant in uw kern
van de gemeente. Aanmelden kan via email:

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, gaat er in onze
gemeente iets veranderen met betrekking tot het
collecteren voor landelijke goede doelen.
In de week van 8 t/m 14 april 2019 wordt er gecollecteerd
voor de landelijke goede doelen, waarvoor er tot nu toe, in
ieder geval in één kern van onze gemeente gecollecteerd
werd. Dat betekent dus dat er nu aan meer goede doelen
geschonken kan worden dan die misschien eerder bij u aan
de deur kwamen … en … er komen niet meer vele
collectanten aan de deur!

Jet.kwinten@xs4all.nl
Erna.kleijn@gmail.com

De deelnemende landelijke goede doelen voor 2019
zijn:
Amnesty International – Beatrix Spierfonds – Nederlandse
Brandwondenstichting – Diabetes fonds – Epilepsiefonds HandicapNL – Hartstichting – Hersenstichting – KWF –
Kinderhulp – Longfonds – MS Fonds- Nierstichting – Reuma
Nederland – Het Nederlandse Rode Kruis – Vastenactie –
MaagLeverDarm stichting – NSGK

Deze worden doorlopend uitgezonden, afgewisseld met
filmpjes van tonpraoten / prinsverkiezingen en nog veel
meer.

CARNAVAL BIJ KEMPENTV:
EXTRA UITZENDDAGEN!
Onze filmers gaan weer op pad om zoveel mogelijk
optochten uit onze regio te filmen.

De uitzending begint vrijdag 1 maart en loopt door tot
VRIJDAG 8 maart 11.00 uur.
Vrijwilligers KempenTV
www.kempentv.nl
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BRUISEND WINTELRE 2017-2018
De film Bruisend Wintelre zal op vrijdag 22 maart in
première gaan.
18.00 uur de eerste voorstelling
20.15 uur de tweede voorstelling
De film duurt 62 minuten
De film bevat meer dan 50 onderwerpen
De kans dat ook u erop staat is zeker groot.
Een aantal onderwerpen willen we alvast onder uw
aandacht brengen:

LET OP: 7 Maart komt de trailer (kleine fragmenten) van de film op
de website www.wintelre.info

*Dorpszeskamp
*Teerdag van de guld en Burgerkoning schieten
*KBO happen en stappen
*Jaarlijkse kermis
*Bij de zonnebloem draait het om mensen
*Sinterklaas met zijn Pieten
*Kerstviering VvW
*Dickensfestijn
*Carnavalsoptochten zondag en dinsdag
*75 jaar Dees
*Opening schoolplein 14
*Welons
*50-ste avondwandelvierdaagse
……EN NOG VEEL MEER
Deze film wordt u aangeboden door de Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre ter gelegenheid van de
vijftigste editie.

’t Blaaike nr.5
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POTGRONDACTIE
Zaterdag 9 maart gaat de Fanfare en drumband weer de
deuren langs met potgrond. Zoals ook de voorgaande jaren
is het de bedoeling dat we kwalitatief goede potgrond
verkopen. Het is zeker niet de bedoeling dat we mee willen
gaan in de concurrentiestrijd om voor een klein bedrag een
zak potgrond te leveren. De kwalitatief zeer goede potgrond
zal worden aangeboden voor een bedrag dat men ook zo
ongeveer betaalt in een winkel. Wij bieden echter het
voordeel dat de potgrond wordt thuis gebracht.
Daarnaast is de winstmarge natuurlijk voor onze vereniging
en daar draait het uiteindelijk om. Mogelijk een goede reden
om de potgrond bij ons te kopen. Op zaterdag 9 maart zo
tussen 10.00 uur en 14.00 uur ziet u leden van onze
vereniging met aanhangers door de straten van Wintelre
rijden met daarop een voorraadje potgrond. Zij bellen bij
iedereen aan met de vraag of men potgrond wil kopen en
waar dat de zak(ken) neergelegd dient te worden. Voor een
zak van 50 liter betaalt men € 5,00.
’t Blaaike nr.5
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NIEUWSBRIEF#114
Uitnodiging informatiebijeenkomst Toekomst
Eindhoven Airport 28 februari
Iedereen is van harte uitgenodigd voor een de derde
publieke bijeenkomst over de toekomst en de rol van
Eindhoven Airport vanaf 2020. De bijeenkomst vindt plaats
op 28 februari in het Evoluon in Eindhoven. Tijdens deze
bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken
gedeeld en toegelicht. Ook kunt u meepraten, vragen
stellen en uw mening geven. De avond in het Evoluon
begint om 18.30 uur. Inschrijven kan via info@proefcasuseindhoven.nl.
Wat is Proefcasus Eindhoven Airport?
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden,
belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een op
te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na
2020. Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter
van Geel verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie
over de invloed van de luchthaven op het milieu, de
effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de
economische ontwikkeling in de regio. De meningen van alle
belanghebbenden worden meegewogen.
Wat heeft Proefcasus Eindhoven Airport tot nog toe gedaan?
Er zijn sinds vorig jaar oktober twee publieke
bijeenkomsten gehouden en ze hebben met een groot
aantal belanghebbenden, organisaties, bestuurders en
politici in de regio gesproken. Ook zijn er ongeveer 1000
omwonenden geïnterviewd over hoe zij in de toekomst
geïnformeerd willen worden over de luchthaven, loopt er
nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen
waarin het met name gaat over beleving en
gezondheidsaspecten. Van de data uit deze twee
onderzoeken maakt de Proefcasus gebruik.
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Daarnaast heeft de Proefcasus een onderzoek naar hinder
beperkende maatregelen en de economische structuur van
de regio laten uitvoeren.
Wat staat er de 28e op de agenda?
Donderdagavond worden onder meer de resultaten van een
aantal van deze recente onderzoeken met u gedeeld.
Daarnaast is er volop ruimte voor een gesprek en het
stellen van vragen die door Pieter van Geel en zijn team
worden beantwoord.
Hoe gaat het daarna verder?
Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner, stelt op basis van
alle informatie een advies op voor de minister van
Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Het
advies van Pieter van Geel moet in april gereed zijn. Het
advies is bedoeld om te zorgen voor een steviger
fundament en een breder draagvlak voor de besluitvorming
over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport. Het
kom niet in de plaats van de formele
besluitvormingsprocedures.

Doe mee aan onderzoek van de gemeente Eersel
naar beleving Eindhoven Airport

Eindhoven Airport brengt door haar ligging ten opzichte van
de gemeente Eersel vliegen naar internationale
bestemmingen dichtbij voor inwoners. Daarnaast biedt het
economische voordelen voor ondernemers in de gemeente.
Tegelijkertijd ervaren de inwoners van de gemeente ook
overlast van de luchthaven. De gemeente Eersel is nauw
betrokken bij de ontwikkelingen van Eindhoven Airport en
stelt hierbij de leefbaarheid en gezondheid van onze
inwoners voorop. Om een beter beeld te krijgen van uw
visie op Eindhoven Airport, op dit moment en na 2019,
vragen wij u deel te nemen aan een onderzoek. U kunt tot 3
maart meedoen aan het onderzoek door een online
vragenlijst in te vullen op de website
www.eersel.nl/eindhovenairport.
’t Blaaike nr.5
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Doet uw fietsverlichting het nog?

Duurt lang hè, die donkere dagen? We moeten zeker nog
een paar maanden wachten op die heerlijke lange
zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook
nog heel ver weg. Niet alleen u, ook uw fietsverlichting
moet een lange adem hebben. Met goede verlichting neemt
de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!
Doen de lampjes van uw fiets het nog? En ouders, denken
jullie ook aan de fietsen van de kinderen? Tip: zorg dat je
altijd een voorraadje batterijen in huis hebt, op een vaste
plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept
om er even nieuwe in te zetten. Bent u zich bewust van uw
rol in het verkeer? De verkeersveiligheidscampagne
’Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ wil dat elke
weggebruiker daarbij stilstaat. 2019 staat daarbij in het
teken van zichtbaarheid: hoe ben je goed zichtbaar in het
verkeer en hoe zorg je zelf voor goed zicht? Want veilig
thuiskomen, dat wil iedereen. Dus dragen we allemaal ons
steentje aan dat gezamenlijke einddoel: NUL
verkeersdoden. Zorg daarom altijd voor goede verlichting!

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



20 maart om 20.00 uur is onze volgende reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Agenda
FEBRUARI

27

Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

2 t/m 5
16
17
22
23
27
29

Carnaval
Kaartavond Gilde bij "den Babbel"
Muzikale middag Hoeve de Nachtegaal
Film “Bruisend Wintelre 2017-2018”
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

5
6
6, 12 en 13
8 t/m 14 april

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen Gilde
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Goede Doelen Week

Contact

APRIL

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

MEI

5
19
24 en 25
26

Wentersels Lentefeest
Eerste Communie
ELE-rally.
Afscheid Pastoor Verschure

JUNI

14-15 en 16
22
25 t/m 28

Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

6 en 7 juli
19, 20 en 21 juli
25 augustus
9 september
28 september
20 oktober
2 november
17 november
7 en 8 december

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 8
locaties in Wintelre.
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
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Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
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5 mrt

PMD- GFT-Restafval

19 mrt

PMD- GFT- afval

2 apr

PMD- GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

’t Blaaike nr.5

2 mrt 2019

31

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

20 maart
18 april
20 mei
18 juni
22 augustus
23 september
22 oktober
20 november
18 december

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
29
26
26
25

maart
april
juli
oktober

31 mei
30 augustus
29 november

28 juni
27 september
20 december

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