48e jaargang nr. 8, week 15 (13 April)
Met in deze uitgave onder meer:
 Wentersels Lentefeest weer voor de deur
 Koningsdag 2019
 Zonnebloem actief
De volgende uitgave (nr. 9) verschijnt
in week 17 (27 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 18 april voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 19 april voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Maandag 2e Paasdag 9.30 uur Woord en communieviering,
voorganger diaken J. v. Olmen.

MISINTENTIES 13 en 14 April

Harrie Das (mnd)
Toos Wilting - v.d. Broek (namens K.B.O. Wintelre)
Herman Wilting (jgt)
Jan en Tina v. Oeffelen en Domien v. Oeffelen
Harrie v. Ham
Janus v. Ham en Jans v. Ham - v. Oort
Adriaan Klaasen en de ouders Jan en Ciska
Anna en Frans v. Dooren, Jan en Antoon
Jack Bartels (namens bewoners Kempkeshof)

Zaterdag 19. 00 uur PALMZONDAG
Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Voorganger T. Verschure
Mien Lunenburg - v. Delst (eerste jgt)
Louis en Betsie v. Loon - Heijmans (verjaardagen)
Overleden ouders Swaans - v. Hout
H. Mis uit dankbaarheid
Sjack Bartels
Harrie v. Ham

Maandag, dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag 14.00 uur H. mis uit dankbaarheid b.g.v. het
50-jarig huwelijksfeest van Sjef en Tiny Hems - Rijnen
m.m.v. het gemengd koor

Maandag 15 april 19.00 uur Boeteviering voor de
gezamenlijke parochies te Knegsel, voorganger
T. Verschure.
Dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 18 april Witte Donderdag 19.00 uur
eucharistieviering voor de gezamenlijke parochies te
Wintelre m.m.v. het gemengd koor, voorganger
T. Verschure.

MEDEDELINGEN:

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegviering
voor de kinderen en alle belangstellende te Wintelre.
Dit is een geboden vasten en onthoudingsdag.

MISINTENTIES 20 en 21 APRIL
Paaszaterdag 21.00 uur Plechtige eucharistieviering
m.m.v. het gemengd koor, voorganger T. Verschure.
Zondag 1e Paasdag 11.00 uur eucharistieviering
m.m.v. het gemengd koor, voorganger T. Verschure.
13 april. 2019

We wensen de siergroep en alle andere die ervoor zorgen
dat alles in de Goede Week en met het Hoogfeest van Pasen
goed en verzorgt verloopt veel succes.
In Huize St. Joris te Oirschot is op 90-jarige leeftijd
overleden onze mede parochiaan Harrie v. Ham weduwnaar
van Net v. Ham - Das.
Voorheen woonde Harrie op Mostheuvel 24.

PASEN
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We nodigen u allen uit voor de kindergezinsviering op
zaterdag 13 april Palmzondag.
Thema Palmpasen m.m.v. KIWI.
Ook nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de
vieringen in de Goede Week en met de Paasdagen.

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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PALMZONDAG EN DE GOEDE WEEK
Beste parochianen,
Palmzondag en de goede of heilige week met de
Palmpasenviering op zaterdag 13 april om 19.00 uur
(gezinsviering mmv. Kinderkoor KIWI) vieren we de
plechtige intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarmee beginnen
we een heel bijzondere week.
Als teken van onze hulde aan onze Heer Jezus Christus
worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. U zult ze
ongetwijfeld thuis een ereplaats geven achter het
kruisbeeld, foto of schilderij.
In dit weekeinde kijken we ook vooruit naar wat er in de
komende week met Jezus gaat gebeuren. Deze week roept
ons ook heel speciaal op tot bezinning over onze manier
van leven, bezinning over onze omgang met God en met
elkaar.
Als we eerlijk bij onszelf te rade gaan zullen we ook tot het
besef komen dat ook wij zondige mensen zijn. Ook wij
hebben behoefte aan verzoening en vergeving. Laten we
voor zover het van ons afhangt het weer goed maken met
elkaar en met God. Maandagavond in de Goede Week (15
april) is er een gezamenlijke boeteviering van de drie
parochies in de kerk van Knegsel mmv. het parochieel
gemengd koor. Als men wil, kan men ook een afspraak
maken met de pastoor om persoonlijk te biechten.
Witte Donderdag 18 april
Op deze dag viert de kerk dat Christus de Eucharistie en het
Priesterschap instelde bij gelegenheid van het Laatste
Avondmaal. Het is vanouds daarom speciaal de feestdag
van de priesters. In het evangelie van deze feestdag horen
we het verhaal van de voetwassing van de leerlingen door
Jezus, voordat zij aan tafel gaan. Als teken van
dienstbaarheid worden op het einde van de viering enkele
leden van de zonnebloem-afdeling Wintelre gevraagd een
attentie naar zieken in de parochie te brengen.
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Om zeven uur ’s avonds is er in de kerk van Wintelre een
plechtig gezongen eucharistieviering voor de drie parochies
mmv. het parochieel gemengd koor.
Op de avond voorafgaande aan Witte Donderdag wijdt onze
bisschop in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s
Hertogenbosch in de Chrisma-mis de heilige oliën: olie voor
de doopleerlingen; olie voor de ziekenzalving en de chrisma
– olie voor de zalving van de vormelingen en de wijding van
de priesters. Na de viering worden de oliën verdeeld over de
kerken van het bisdom.
Goede Vrijdag 19 april
Op deze dag wordt bijzonder het lijden en sterven van
Jezus herdacht. Het is goed om hierbij stil te staan. Het
helpt ons om onze aandacht te scherpen voor situaties van
onderdrukking en lijden, veraf en dichtbij. In de liturgie
staat vandaag alles in het teken van het kruis en het lijden.
’s Middags wordt om drie uur een kruiswegoefening
gehouden voor de volwassenen mmv. het gemengd koor in
de kerk van Knegsel
Om drie uur ’s middags is op diezelfde dag een
kruiswegoefening voor de kinderen van de verschillende
parochies in de kerk van Wintelre
’s Avonds herdenken we om 19.00 uur de kruisdood van
Christus door het voorlezen en overwegen van het
lijdensverhaal, de hulde aan het kruis en het verrichten van
verschillende voorbeden. Deze viering vindt plaats in de
kerk van Vessem en het gemengd koor van Vessem zal
hieraan haar medewerking verlenen
Stille Zaterdag: 20 april
Dit is de dag van waken, een dag dat de Heer van ons is
weggenomen. Deze dag staat gespannen tussen dood en
leven. Het is nu wachten op het leven dat zich zal
doorzetten
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Paaswake, Paasnacht 20 april
Met de symbolen van vuur, licht (paaskaars) water (doop)
en brood en beker (Eucharistie) vieren we de verrijzenis
van Christus. In deze nacht, op deze avond begint blijkbaar
alles nieuw. De schepping met alles erop en eraan wordt in
de geschiedenis van God met de mensen meegenomen.
God zegt: Ik ga iets nieuws beginnen; het is er; zie je het
niet. De viering van de Paaswake is in onze kerk om 21.00
uur m.m.v. het gemengd koor.
Paaszondag 21 april
Op de eerste dag van de nieuwe week kan alles opnieuw
beginnen, fris en oorspronkelijk, licht en beloftevol.
Christenen hernieuwen hun doopbeloften en staan in het
volle licht van Gods genade en zeggen of zingen: De Heer is
waarlijk opgestaan, alleluja, alleluja. Christenen weten zich
onderweg, maar ze mogen ook beseffen dat ze niet langer
alleen zijn. Zij zijn vergezeld van de levende Heer die voor
hen levend water, helder licht en voedsel voor onderweg is.
Op de eerste paasdag is de viering in onze kerk om
11.00 uur en op tweede paasdag is er om 9.30 uur
eveneens een viering. Op de eerste Paasdag is er een
eucharistie -viering mmv. het gemengd koor en op de
tweede paasdag is er een woord- en communieviering.
Ik wens u allen enkele mooie, genadevolle vieringen en
dagen toe. Zalig Paasfeest! Fijne mooie dagen! Gaarne
nodig ik u uit zoveel mogelijk aan de vieringen deel te
nemen. Daarbij wens ik u veel devotie. Let goed op de
aanvangstijden van de verschillende vieringen.

13 april. 2019

Met vriendelijke groet
Pastoor A.J. Verschure

HALLO ALLEMAAL!
Op zaterdag 13 april vieren wij Palmpasen.
Er is dan een speciale gezinsdienst voor alle kinderen, deze
dienst begint om 19.00 uur.
Wij zouden het erg leuk vinden, als jij dan ook komt met
een mooie versierde palmpasenstok.
Die mag je thuis maken en zaterdag meenemen naar de
kerk.
Hang er je naam aan zodat je hem in de kerk makkelijk
terug kunt vinden.
Werkgroep kindergezinsdiensten

Palmpasenstok

Wijwater halen:
U kunt gewijd water in de kerk halen op paaszaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
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De ziekencommunie thuis
Wanneer er zieken in de parochie zijn die het op prijs
stellen dat ze rond of met Pasen de H. Communie thuis
ontvangen, die mij niet als zodanig bekend zijn, laat het
dan even weten. Een telefoontje naar mijn adres Den
Hofpad 21 tel 0497847645 in Vessem met uw naam, adres
en telefoonnummer en het komt voor elkaar.

Beschrijving voor het maken van een Palmpasenstok:
-

6

Wikkel crêpepapier om het kruis en bevestig de
uiteinden met plakband.
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-
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Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze op
de plaats van de kruiswonden van Jezus.
Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van de
twee kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en
heeft uit liefde voor ons zijn leven op het kruis
gegeven.
Neem een naald en draad en rijg daaraan 30
rozijnen. Maak dit met een knoopje aan iedere zijkant
van het kruis vast.
Neem naald en draad en rijg de pinda`s hieraan.
Bevestig ook deze aan het kruis.
Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje
om de sinaasappels of mandarijnen op te prikken.
Je kunt ze ook in een zakje doen en aan het kruis
hangen.
Neem een broodhaantje (kun je ook bestellen bij een
bakker) en bevestig dit bovenop het kruis.
Versier de Palmpasenstok met palmtakjes

Je mag de Palmpasenstok ook nog naar eigen idee verder
versieren.

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: 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

VEEL PLEZIER!!

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.nl
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
’t Blaaike nr. 8

13 april. 2019

8

’t Blaaike nr. 8

13 april. 2019

9

- Hoe kwam het dat deze ramp kon gebeuren?
- De gevolgen voor Nieuw-Vossemeer en de familie Bosters.
- Hoe kwam het dat Nieuw-Vossemeer zo laat werd
geëvacueerd? (waren wij vergeten?)
- De evacuatie zelf was voor velen een angstig avontuur.
- De wederopbouw van Nieuw-Vossemeer.

HEEMKUNDEVERENIGING ‘DE HOOGE DORPEN'
VESSEM WINTELRE KNEGSEL

Lezing “Dorp in de Golfslag”.
Spreker Jan Bosters
Een verwoestende noordwesterstorm bereikte in de nacht
van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 de
Zuidwestkust van Nederland. Het water steeg tot
ongekende hoogte, dijken braken door en vloedgolven van
wel twee meter hoog stroomden de polders in waardoor in
een paar uur tijd grote delen van Zeeland, West-Brabant en
Zuid-Holland onder water liepen. Een totale oppervlakte van
bijna 200.000 hectare rampgebied.
Ook het dorp Nieuw-Vossemeer dat aan de Brabantse oever
ligt van de toenmalige Eendracht (nu deel van het ScheldeRijnkanaal) werd zwaar getroffen door de watersnoodramp.
Jan Bosters (bestuurslid van de HKK Ambachts-heerlijkheid
Nieuw-Vossemeer) maakte als kleuter deze ramp mee. Jan
maakte deel uit van een grote familie die destijds allemaal
in de polders van Nieuw-Vossemeer en in het dorp zelf
woonden.
Ruim twee dagen lang zat de bevolking in het rampgebied
opgesloten voordat de redding en evacuatie op gang
kwamen.
Meer hierover op de WIKI-pagina van Nieuw-Vossemeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/NieuwVossemeer#Watersnood_1953
Aan de hand van verhalen, foto's, feiten en gebeurtenissen
vertelt hij hoe zoiets kon gebeuren en de gevolgen ervan.

13 april. 2019

Datum: 23-04-2019
Aanvang: 20.00 uur.
De toegang voor deze lezing is gratis, wel wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd als waardering voor de spreker
en voor de koffie/thee.

BESTE MENSEN
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor ons
onvergetelijk gouden huwelijksfeest.
In het bijzonder, de buurt voor de versiering en mooi
aangeklede bomen aan huis, bij de kerk en bij d’n Babbel:
Kei mooi!!
De siergroep voor de mooie bloemen en versieringen
in de Kerk.
Pastoor Verschure voor de mooie Mis en de fijne verhalen
over ons samen.
De zangeres voor de mooie hartverwarmende zang en voor
de belangstellende mensen in en rondom de Kerk.
Ook de fanfare voor de serenade bij d’n Babbel: Prima!!
Het was voor ons een fijne en onvergetelijke dag.
Namens Henk en Diny van den Bosch
Kinderen en kleinkinderen

De volgende onderdelen zullen in de lezing ter sprake
komen.
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De lezing vindt plaats in de Jacobushoeve,
Jan Smuldersstraat 4 te Vessem.
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Penningmeester:
Erna Klein, tel: 040-2051884

ZONNEBLOEM
De winter laten we achter ons, en kijken
vooruit naar het voorjaar.
De natuur komt weer in bloei, en dan is
het fijn om naar buiten te gaan.
Op donderdag 23 mei nemen we onze
gasten mee naar Oirschot, voor ons jaarlijks uitje naar de
Heilige Eik.
Aansluitend gaan we ergens lekker lunchen.
In juni gaan we naar de bosschuur, nadat we een flinke
dosis boslucht opgesnoven hebben gaan we actief aan de
gang.
Van 3 t/m 7 juni gaan we op vakantie in Lage Mierde.
Alle beschikbare bedden zijn besproken, dus we zijn vol
geboekt.
Het programma is zo goed als klaar, we hebben er zin in!
In de avond uurtjes worden onze gasten vermaakt door
entertainment uit onze eigen Wintelre. Wij kijken er naar
uit!
Wat het bestuur betreft, Annie Brans en Toos Lunenburg
zijn gestopt als Penningmeester en Hoofd Bezoekwerk, en
hebben hun functies overgedragen aan Erna Klein
(penningmeester) en Ria Antonisse (Hoofd
Bezoekwerkwerk).
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Secretaresse:
Anja Wilting, tel: 040-2051842
Email: joan.wilting@planet.nl
13 april. 2019

Activiteitenwerk:
Diny van de Bosch, tel: 040-2051946
Algemeen bestuurslid:
Carolien Couwenberg, tel: 040-2053267
Email Zonnebloem: zonnebloemwintelre@gmail.com
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”

WEGGEWAAID
Grijze tuinstoelhoes bij Kempkeshof.
Heeft iemand deze gevonden?
Graag contact opnemen met L. Wilting.
Tel 040-2052829

BESTE VRIJWILLIGERS VAN ONZE KERK
Eens in de 3 jaren wordt er een gezamenlijke
vrijwilligersavond gevierd.
Dit jaar zal deze gezamenlijke bijeenkomst voor onze
vrijwilligers van de parochie Sint Willibrordus plaatsvinden
op 2 oktober 2019.
Te zijner tijd zullen wij jullie verder informeren.

Voorzitster:
Dymphie Waterschoot, tel: 040-2052979
Email:dymphie.waterschoot@gmail.com
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Hoofd bezoekwerk:
Ria Antonisse, tel: 040-2052329

Namens het parochiebestuur,
Riny Reniers
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BELANGRIJK!

DAAROM SLUITEN WIJ
WOENSDAG 24 APRIL OM 13.00 UUR.

GROOTSCHEEPSE VERBOUWING EN
UITBREIDING BIJ DE COOP.
Net voor de carnaval zijn wij gestart met de verbouwing
van uw supermarkt.
De bedoeling is dat er 200m2 aan verkoopvloeroppervlak bij
gaat komen.
Op het moment van schrijven is het metselwerk van de
uitbouw gereed en gaat men starten met aanbrengen van
het dak.
Benieuwd naar wat er dan allemaal gaat veranderen?

EN GAAN WE WEER OPEN
DONDERDAG 9 MEI OM 18.00 UUR.
Een aantal mededelingen die hier mee samenhangen:
Tijdens de verbouwing zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Het postkantoor sluit eerder:
DINSDAG 23 APRIL OM 19.00 UUR.

Tipje van de sluier….
De complete winkel gaat opsekop
U heeft de mogelijkheid om zelf uw brood te snijden
De diepvrieskast wordt uitgebreid van 4 naar 11 deuren.
De broodafdeling wordt flink vergroot met een extra oven
Keuze in tapas/borrelhapjes wordt verdrievoudigd
Toevoeging zelfscan kassa, waarbij u kunt betalen met de
pinpas
Kwetsbare groente en fruit soorten wordt voortaan in
koelmeubels gepresenteerd
Toevoeging van speciaalbieren
Voortaan gekoeld bier en frisdrank verkrijgbaar
Een compleet nieuwe vloer
Het gehele plafond gaat eruit
Om bovengenoemde te realiseren zijn veel sloop en
bouwwerkzaamheden inpandig nodig.
Daarna wordt alles opnieuw opgebouwd, geïnstalleerd en
met producten afgevuld.
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Pakketten of brieven die niet kunnen worden afgeleverd aan
huis, worden tijdelijk afgegeven om af te halen, bij Super
Service Henst te Vessem.
E.e.a. kan de komende weken er voor zorgen dat er ietwat
aan (geluids)overlast is tijdens het winkelen.
Hiervoor onze excuses!
U kunt alle ontwikkelingen en het laatste nieuws volgen via
onze Facebook pagina, hier worden ook foto’s geplaatst van
de voortgang > Coop Tholen

Mochten er vragen zijn horen we het graag, op
naar de mooiste Coop supermarkt!
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ZANG EN VERHALEN IN D’N BOND
M.M.V. ZANGGROEP HAJIM EN
VERHALENVERTELLER LISETTE OOSTERBOSCH
OP ZONDAG 14 APRIL 2019,
AANVANG 14.00 UUR
Lentekriebels!
Het is lente en Pasen nadert. Een mooie gelegenheid voor
Hajim en Lisette Oosterbosch van De Verhaalderij om hun
krachten te bundelen. Zij willen hun ei kwijt. De een door
liederen te zingen, de ander gebruikt het gesproken woord.
Zo vertellen ze samen verhalen. Bekend en onbekend,
vrolijk, verrassend en verklarend. Want waarom zijn de
dingen zoals ze zijn?
Samen zorgen Hajim en Lisette van De Verhaalderij voor
een gevarieerde en vermakelijke luistermiddag!
Iedereen is welkom!
Entree gratis, vrijwillige bijdrage welkom

JE FIETS MOOI GEPOETST?
Voor € 7.50 doe ik dat.
Bel even: Ad Hoeks,
040 2051760 of 06 12901302

HET WENTERSELS LENTEFEEST STAAT
WEER VOOR DE DEUR!
Zondag 5 mei a.s. is het tijd voor de 2e editie van het
WENTERSELS LENTEFEEST!
De organisatie heeft weer een programma samengesteld
voor alle inwoners van Wintelre. Vorig jaar waren we te
gast bij Theo en Joke van Loon, op hun mooie feestlocatie.
Dit jaar is het lentefeest op de vertrouwde locatie: het
dorpsplein bij MFA de Rosdoek.
PROGRAMMA
Voor kinderen is er een zeskamp met spellen op
luchtkussens en nog veel meer (zie onderstaande info voor
aanmelden!). Voor de volwassenen organiseert
Toneelvereniging De Vriendenkring, een hilarische en zeer
diervriendelijke ‘GROTE’ marmottenrace.
Uiteraard wordt de dag omlijst met muziek, eten en
drinken. De band de ‘Zjoem’ treedt op en er is muziek van
de ‘Zurg da ge dr bij band’.
Om 13 uur gaat het programma van start op het plein aan
de Kerkstraat in Wintelre met de kinderzeskamp.
Meer informatie is te vinden via facebook:
www.facebook.com/wenterselsLentefeest

Wij zijn op zoek naar een betrouwbare huishoudelijke hulp
voor 3 à 4 uurtjes per week.
Ben jij, of ken jij iemand die ons kan komen helpen?

AANMELDEN KINDERZESKAMP
De kinderzeskamp is voor kinderen van 7 tot 14 jaar.
Aanmelden kan via wenterselslentefeest@hotmail.com ovv
namen en leeftijden.
Deelname kost € 2,- per kind. Dit kan 5 mei betaald
worden.
Tot 5 mei!

Willem en Betty
Korenbloemlaan 14
06-48478713

De organisatie
KV Winty, Jong Nederland, Fanfare/Drumband Sint
Willibrordus & Toneelvereniging De Vriendenkring

HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT
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HERDENKEN: WE NOEMEN JE NAAM
Eclips Uitvaarten organiseert op woensdag 17 april om
19.30 uur voor de 19e keer een herdenkingsavond.
Deze bijeenkomst is voor iedereen die in 2018 - of langer
geleden- iemand heeft verloren en hem of haar wil
herdenken.
Tijdens dit samenzijn in de Lambertuskerk in Vessem
noemen we de namen van de overledenen en zeggen kort
iets over hen. Ook wordt voor elk van hen een kaars
aangestoken.
Neemt u telefonisch contact met ons op als u zich wilt
aanmelden 040-2128212 of mail ons: info@eclipsuitvaart.nl.
Eclips Uitvaarten
Mieke Artz en Corien van den Heuvel

LEDEN VAN DE VvW
Woensdag 10 april: Bij de buren op bezoek
Plaats:
Eindhoven Airport
Tijd:
Vertrek 9.15 uur met de fiets bij de kerk
Vertrek 9.30 uur met de auto bij de kerk
(Willen de dames die met de auto willen dit even melden bij
Mieke zodat we auto’s kunnen regelen)

Woensdag
Plaats:
Aanvang:
Kosten:

10 april volksdansinstuif.
Den Tref in Hapert.
20.00 uur.
€ 5,00 te betalen bij binnenkomst.

Ook dit jaar is er weer een volksdansinstuif, georganiseerd
door de Vrouwen van Nu. Onze volksdansgroep is ook
aanwezig en het is altijd een gezellige avond.
Dinsdag 16 april Voorjaarsbijeenkomst.
Plaats: MFA De Rosdoek
Tijd: 20.00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we
genieten van een leuk optreden.
Woensdag 17 april: Paasstukjes maken
Plaats:
Gerjan Roefs in Casteren
Aanvang:
13.30 en 19.30 uur.
Er hebben zich zoveel dames opgegeven dat we een middag
en avondgroep gaan maken. De indeling en de chauffeurs
komen per mail. Het is de bedoeling dat we zelf wat
krulhazelaar en buxus meenemen. Gerjan zorgt dan voor de
rest. Afrekenen ook bij Gerjan.
Het bestuur. Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com

We gaan bij de buren op de koffie en krijgen uitleg hoe en
wat er gebeurt op Eindhoven Airport.
Er is geen rondleiding i.v.m. de veiligheid, er kunnen wel
vragen gesteld worden.
Dhr. Mijs directeur van Eindhoven Airport ontvangt ons met
koffie en geeft uitleg.
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BEDANKT

NIEUWSBRIEF#117

Hierbij willen we iedereen bedanken voor het medeleven bij
het overlijden van onze broer en oom

Jack Bartels
De vele kaarten, bezoekjes en de grote belangstelling bij
zijn crematie hebben ons goed gedaan.
Fam. Bartels

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april organiseren we een
exclusieve bloemetjesmarkt.
Speciaal voor Pasen!
Volop tulpen, boeketten, Paasstukken en nog veel meer, bij
de entree van uw Coop verkrijgbaar.
Beleef het voorjaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!

Uitnodiging themaavond bibliotheek.
Op maandagavond 6 mei is onze spreker Hendrik van der
Aalst.
Hendrik van der Aalst is de oud conservator van het
Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel, en is daar
ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds actief.
Hij heeft een passie voor het verleden en de verhalen die hij
vertelt hebben alles te maken met de geschiedenis van de
Kempen. In gedachten neemt hij de mensen mee door de
dorpen van de Acht Zaligheden (en ook wel daarbuiten) die
met hun eigenaardigheden, hun volksfiguren en hun
bedevaartplaatsen prachtige verhalen opleveren. Hendrik
vertelt dit alles in smeuïg en onvervalst Kempisch dialect.
De avond is zoals gewoonlijk op Kempkeshof en begint om
19.30 uur. Toegang is gratis.

Wijziging datum aanstaande vergadering
De datum van de Dorpsraad vergadering, welke gepland
stond op 18 april is door diverse omstandigheden een
lastige gebleken, reden om deze met een dag te vervroegen
naar woensdag 17 april om 20.00 in de Rosdoek.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever



Medisch Pedicure




Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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17 april om 20.00 uur is onze volgende reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.
Op 11 april is er de participatiebijeenkomst “dorpen
maken het verschil” om 20.00 uur in de Rosdoek.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
20
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OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!

STATUS WELKOMSTBORDEN WINTELRE.

Tijdens de Paasdagen hebben wij gewijzigde openingstijden.
Wegens groot succes, is onze supermarkt wederom
geopend op 1e Paasdag.
1e Paasdag, 21 april
2e Paasdag, 22 april

11.00 uur t/m 17.00 uur
11.00 uur t/m 17.00 uur

Is het speciale paasrecept mislukt?
Komt er onverwachts visite?
Of grijpt u toch nog mis in de koelkast?

En dat is gelukt.

Ook met Pasen zijn wij u graag van dienst!

K.O.K. NIEUWS

KONINGSDAG 2019

Het K.O.K. wil jullie informeren over zaterdag 27 april 2019.
Dit betekent dat er in de middag een fietstocht is met foto’s
en enkele puzzeltjes. Het vertrek is bij MFA de Rosdoek.
Ongeveer halverwege is een pauze om even wat bij te
tanken. Inschrijven is mogelijk tussen 12.30 en 13.30 uur
in de MFA De Rosdoek. Voor kinderen in de
leeftijdscategorie tot en met de basisschool is het gratis,
voor de overige deelnemers vragen wij een bijdrage van €
1,50 per persoon.
Natuurlijk zou het leuk zijn als je in de kleuren blauw, wit,
rood of oranje komt.
Uiteraard zijn er weer leuke geldprijzen te winnen in twee
categorieën namelijk groepen t/m 4 personen en 5 of meer
personen.
Graag tot ziens op zaterdag 27 april.
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Op 6 mei 2018 is er tijdens de Wenterselse Mèrt met de
dienstenveiling een bedrag bij elkaar opgehaald van
7000 euro.
De keuze van de aanwezigen toen was: het renoveren van
de drie welkomstborden bij de ingangen van Wintelre.
Direct na de veiling is een commissie druk bezig geweest
om de ideale borden voor Wintelre te ontwerpen. Ze
moeten mooi zijn, makkelijk in gebruik en functioneel met
weinig onderhoud

22

Aan de hand van het ontwerp is ook een kostenbegroting
gemaakt. Er blijkt nog een behoorlijk gat te zitten tussen de
genoemde opbrengst en de begroting.
Maar we zijn goed op weg om ook dit gat op te vullen.
Ook zijn we bezig met de nodige vergunningen.
We verwachten in de loop van mei dit jaar overal groen licht
te hebben en dan hebben we voor de vakantie onze nieuwe
borden.
Dus nog heel even geduld.
Commissie Welkomstborden Wintelre:
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
De Wit van Loon
KOK-publicatieborden

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
24 april
28 aug.
18 dec.
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25 sept.
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26 juni
30 okt.

31 Juli
27 nov.
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WORKSHOP MANTELZORG
JOUW KERN ALS MIDDELPUNT
Je bent de spil thuis en op het werk, en daarnaast
onmisbaar als steun en toeverlaat van een familielid. Als
werkende mantelzorger heb je vele rollen te vervullen en
ook veel prikkels te verwerken. Hoe krijg je het voor
elkaar? Hoe houd je de balans? Zorg je wel goed voor
jezelf? Een echt antwoord heb je daar niet op, voor je
gevoel gaat het gewoon zo. Dat je moe bent, besef je pas
wanneer je in bed ligt.
Als spil heb je ook een middelpunt en dat is jouw kern!
Jouw basis.
Door daar verbinding mee te maken, krijg je meer
bewustwording en meer rust in je lijf. Dat zorgt dat je
bewuster kunt leven. Bewust-er-zijn maakt je krachtig en
maakt dat je meer energie hebt om alle ballen de lucht in te
houden. Zie jouw kern als fundament. In deze workshop ga
je die verstevigen.
Via de begeleiding van Sandra ga je naar de basis en leer je
jouw lichaam (weer) voelen. Je leert bij jezelf te blijven,
wat er ook gebeurt. Precies zoals een spil functioneert.
Even helemaal weg én goed voor jezelf zorgen.
Speciaal werkende mantelzorgers worden uitgenodigd deel
te nemen. De workshop omvat twee dagdelen. Deelname
aan beide dagdelen is een voorwaarde. Er is een beperkt
aantal plaatsen. Deelname is gratis. Het is verplicht om aan
te melden via www.cursushuys.nl graag voor 13 april
2019.
Locatie
Kantoor Wél! Welzijn de Kempen, Eikenburg
2, 5521 HZ Eersel
Tijdstip(pen) Zaterdag 20 april en zaterdag 11 mei, van
10.00-13.00 uur.
Naam cursusleider: Sandra Slager, HSP, burn-out &
stresscoach
Meer informatie: Maria van Engelen, Wél! Welzijn de
Kempen tel 0497-514746
info@welzijndekempen.nl
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STICHTING HARAPAN:
OVERKAPPING SPEELTERREIN HIDUP
BARU GEREALISEERD
In december konden wij u berichten dat er voldoende geld
was ontvangen om het speelterrein van rehabilitatiecentrum
Hidup Baru op West-Timor te laten overkappen. Wij
ontvingen hiervoor van de stichting Kringloopwinkel
Handmelken Best en De Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh
Stichting samen
€ 4.750,-- Op de speelplaats
vinden veel van de patiëntjes een gezonde ontspanning. Zij
kunnen zich even uitleven en leren tegelijkertijd het
samenleven in spel hetgeen zo belangrijk is voor hun
toekomst. Het versterkt de sociale band. Ook is het voor
velen een prettige afwisseling met de soms pijnlijke
therapiesessies.
Het was dikwijls niet mogelijk om vanwege de regentijd of
de heel hoge temperaturen om gebruik te maken van de
speelplaats. Nu is dit probleem opgelost, dankzij de
sponsoren kunnen de kinderen nu altijd buiten spelen.

AFVALKALENDER
16 apr.

PMD- GFT-afval

30 apr.

PMD- GFT-Restafval

14 mei

PMD- GFT-afval
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Agenda

25 augustus
7 september
9 september
28 september
2 oktober
20 oktober
2 november
17 november

APRIL

12 en 13
8 t/m 14 april
17
22 april

Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Goede Doelen Week
Vergadering Dorpsraad
Bierproeverij “de Nachtegaal”

7 en 8 december
13 december

5
6
19
23
24 en 25
26

2020

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

MEI
Wentersels Lentefeest
Themavond bibliotheek
Eerste Communie
Zonnebloem; bezoek H. Eik
ELE-rally.
Afscheid Pastoor Verschure

Open dag Kempkeshof
Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Oud ijzer ophalen Gilde
Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
JUNI
3 t/m 7
10
14-15 en 16
22
25 t/m 28

19, 20 en 21 juli

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

JULI

6 en 7 juli
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29
26
26
25

Zonnebloem; vakantie
Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op
8 locaties in Wintelre.
Zeskamp

13 april. 2019

26
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OUD PAPIER HIER…
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

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

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

’t Blaaike nr. 8

13 april. 2019

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

28

