48e jaargang nr. 9, week 17 (27 April)
Met in deze uitgave onder meer:
 Zeskamp
 Vacature Rosdoek
 Koningsdag
De volgende uitgave (nr. 10) verschijnt
in week 19 (11 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 2 mei voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 3 mei voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Rieka Oosterbosch - v. Dooren (namens neven en nichten
Oosterbosch)
Vader en moeder v.d. Bosch Nettie, Peter, Jan en Ad
Bert v.d. Bosch (verjaardag)

MISINTENTIES 27 en 28 APRIL
Zaterdag 19.00 uur

Voorganger T. Verschure

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

Truus Straatman - v.d. Tol (1e jgt)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)
Maria v. Gerwen - Snelders (jgt)
Pieta v.d. Ven - v. Hoof
Janus Snelders en zoon Peter
Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
Rieka Oosterbosch - v. Dooren

MEDEDELINGEN:
Op donderdag 2 mei om 8.15 uur nodigen we u allen uit
voor het bidden van het rozenhoedje in het parochiecentrum

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.15 uur bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

De siergroep zal in de meimaand extra aandacht schenken
aan de versieringen bij Maria voor en achter in de kerk.
Namens de parochie bedanken we iedereen die eraan
hebben meegewerkt dat alle vieringen in de Goede Week en
met Pasen goed zijn verlopen en alles keurig was verzorgd.
De siergroep bedankt voor de mooie versiering met het
Hoogfeest van Pasen.

MISINTENTIES 4 en 5 MEI
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. v. Olmen
m.m.v. het gemengd koor

In onze parochie is op 95-jarige leeftijd overleden Rieka
Oosterbosch - v. Dooren, weduwe van Wim Oosterbosch.
Rieka woonde in de Kloosterstraat op nr. 5.

Wim v. Loon (mnd)
Jos v.d. Ven
Ad v. Oosterhout (jgt)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Toos Wilting - v.d. Broek (namens bewoners Kempkeshof)
Fons v.d. Sande (jgt)
Overleden ouders Bartels - de Vooght, Sjaak, Toos en Jan,
Sjan
Sjaak en Mina Tholen - Aarts en overleden familie
Wim v.d. Ven
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Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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BESTE MEDEBEWONERS
De afgelopen tijd is er weer vaak sprake van vandalisme
(vuur stoken, kapotte bierflessen) op het speelveld
't Drieske.
Aangezien er heel veel gebruik wordt gemaakt van het
speelveld door zowel de BSO, Jong Nederland,
de basisschool en gezinnen met jonge kinderen is dit erg
vervelend en gevaarlijk.
Daarom ook een oproep aan alle jongeren van Wintelre die
graag op 't Drieske vertoeven. Jullie zijn van harte welkom
maar zullen we er met zijn allen voor zorgen dat het leuk en
veilig blijft?
Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een
leuke plek heeft om buiten te spelen.
Met vriendelijke groet,
Buurtvereniging Drieslag

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

VACATURE BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS DE ROSDOEK
Gemeenschapshuis de Rosdoek is op zoek naar een extra
beheerder die een aantal specifieke taken krijgt in het team
van beheerders, nl. de organisatie en planning van
activiteiten, werkroosters en inkoop. Samen met het team
heeft hij/zij ook de zorg voor de dagelijkse werkzaamheden,
bestaande uit het draaien van bardiensten, onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden etc. Wij vinden het belangrijk
dat de beheerder een prettige sfeer creëert voor de
verenigingen en andere gebruikers, bezoekers,
basisschoolkinderen en kinderopvang.
Functie eisen:
representatief
organisatietalent
handig en weet van aanpakken
communicatief ingesteld
leidinggevende kwaliteiten
affiniteit met Horeca, Horeca-ervaring is een pré
bereidheid tot onregelmatige diensten (weekend / avond)
Aanbod:
Wij bieden een fulltime-functie en het salaris is afgestemd
op de gestelde functie-eisen en ervaring in soortgelijke
functies.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie
uiterlijk 3 mei aanstaande sturen naar:

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

Gemeenschapshuis de Rosdoek,
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre of
via e-mail: vacature@rosdoek.nl

Indien u aanvullende informatie wenst, kunt U contact
opnemen met Jan Heuveling (tel 040-2052151)
Bestuur gemeenschapshuis De Rosdoek
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KONINGSDAG VOOR DE BASISSCHOOL
Het is bijna koningsdag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren. Op zaterdag 27
april worden de kinderen om 9.30u verwacht bij het
gemeenschapshuis de Rosdoek; groep 1 en 2 binnen, groep
3 t/m 8 buiten.
Allemaal graag verkleed in rood – wit – blauw – oranje. Om
12.00u is het afgelopen. Opgeven kan bij Iris van Loon
(Groenstraat 10) middels een briefje met naam en
basisschool groep in een envelop inclusief €1,50
deelnemerskosten per kind in de brievenbus te doen.
Graag opgeven vóór zaterdag 20 april. Tot ziens!
Jong Nederland Wintelre

REPAIRCAFE
Na een succesvolle proefperiode van
een half jaar,
zal het Repair-cafe in definitieve
vorm worden voortgezet.
Dat betekent dat er elke laatste
woensdag van de maand s’ochtends
een reparatiedag is in de Rosdoek.

Sinds september ben ik bezig met nagels onder de naam
NailsPlus⁺.
Ik zet gelnagels met verlening maar kan ook je eigen nagels
met een mooie gellak lakken.
Nu het weer bijna zomer is, kunt u ook terecht voor het
lakken van uw teennagels in een zomers kleurtje!
Dit allemaal 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.

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL

De volgende reparatie-dag is a.s. woensdag 24 april

27 april. 2019

Lieve dames,
Wil jij mooie en
verzorgde nagels?
Kom dan langs bij mij!

Lieve groetjes,
Iris van Loon

De vrijwilligers van het kunnen echter nog wel wat
ondersteuning gebruiken. Wij zijn nog op zoek naar een
vrijwilliger met elektronicakennis.
Ook zoeken we iemand die wat licht administratief werk kan
doen en als gastvrouw (m/v) de inschrijving verzorgd.
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GELLAK EN
GELNAGELS

7

Op zaterdag 15 juni 2019 houdt de Beerse Processie haar
jaarlijkse bedevaart naar onze Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel.
De reiskosten bedragen voor volwassenen €17.50 per
persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 11.00.
Als u belangstelling hebt om mee te gaan, kunt u zich
opgeven tot 14 mei a.s. bij:
Sjaan Oosterbosch, Hemelrijksestraat 3, 5513AL
Wintelre. Telefoon 040 2052164
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CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENING!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is organiseert
EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en Knegsel in 2019
weer een 4-tal cursussen:
Reanimatie inclusief het bedienen van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar. En
staan gepland op:
23 september in MFA te Wintelre op maandag avond van
19.30 tot 22.30 uur
25 september in MFA te Wintelre op woensdag ochtend van
9.00 tot 12.00 uur
26 september in MFA te Knegsel op donderdag avond van
19.30 tot 22.30 uur
27 september in MFA te Vessem op vrijdag ochtend van
9.00 tot 12.00 uur
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten.

WIJ ZOEKEN JOU!
Ben jij iemand die graag de spin in het web is? Iemand die
kan verbinden en onze vereniging een warm hart
toedraagt? Dan zoeken wij jou!
Wij, korfbalvereniging Winty, zijn in verband met
bestuurswisselingen op zoek naar vers bloed, een frisse
blik. Bestuurservaring is niet nodig, maar natuurlijk mooi
meegenomen als je die wel hebt. De bestuursfunctie is op
vrijwillige basis.
Ben jij of ken jij iemand die ons bestuur wil komen
versterken, of wil je meer weten? Spreek dan gerust
iemand van ons aan. Wij vertellen je graag wat meer over
onze vereniging en het bestuur. Je kan ook een mail sturen
naar: kvwinty@gmail.com
Groeten van het bestuur,
Carolien Hoppenbrouwers, Diana Oostvogels, Ellen van
Bruggen, Karin Heuvelmans, Pleun Klessens

De kosten voor de cursus zijn €15,00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://www.ehbovessem.nl/cms/node/33”
Betalen bij opgave onder vermelding van je naam en de
datum van de cursus aan:
EHBO Vessem CA, IBAN nr. NL20 RABO 0126 1020 23
Meer informatie kunt u vinden op ‘
www.ehbovessem.nl’
en op

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
26 april
31 mei
28 juni
26 juli
30 augustus
27 september
25 oktober
29 november
20 december
Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

‘www.facebook.com/EHBOvereningingVessemKnegselWintelre’.
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HALLO WINTELRE,
Zeskamp 2019 op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21
juli komt steeds dichterbij!
BBQ’en op vrijdag, zeskampen op zondag. En natuurlijk
playbacken op de zaterdag!

REGELS BETREFFENDE DE
PLAYBACKSHOW

Hebben jullie je al opgegeven?
En hebben jullie al doorgegeven welk nummer jullie zullen
gaan playbacken?
Zorg dat het genoteerd staat via
dorpszeskampwintelre@hotmail.com. Want stel nou dat een
andere groep hetzelfde lied wil gaan vertolken?
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!!
Elders in dit Blaaike vinden jullie de regels betreffende de
playbackshow. Als wij nou zorgen voor de tent en het grote
podium, zorgen jullie dan voor ongekend spectaculaire
show?
Weet je wat we ook nog geregeld hebben? Een 3-koppige
jury, inclusief BN’er! Wie? Ja, dat zien jullie wel op zaterdag
20 juli!
Dorpszeskampwintelre@hotmail.com:
Voor het doorgeven van de deelname van je groep/buurt en
het te playbacken nummer.
Opgeven voor de BBQ op vrijdag kan natuurlijk ook al!
Jullie horen weer van ons! 
Dorpszeskamp Wintelre
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Wintelre

DODENHERDENKING GEMEENTE EERSEL
ZATERDAG 4 MEI 2019 – 19.00 UUR
DE LEENHOEF TE KNEGSEL

Dinsdag 23 april houden we onze jaarlijkse
ledenvergadering. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur in
MFA De Rosdoek. We starten om 14.00 uur met de
vergadering. Na de pauze treedt Ad van de Palen op; hij zal
allerlei liedjes uit onze jonge jaren ten gehore brengen.
We rekenen op een goede opkomst en inbreng van de
leden.
Op dinsdag wordt er weer gefietst en rijden we telkens een
mooie route door de wijde omgeving van Wintelre. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
Onderweg wordt er gewoontegetrouw aangelegd voor een
drankje, Iedereen, ook niet-leden, wordt uitgenodigd om
mee te rijden. Op dinsdag 30 april rijden we een langere
tocht; vertrek is dan om 11.00 uur. Denk aan een
lunchpakketje!!
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 woensdag 15 mei organiseren we weer de wandeling
met picknick. Deze start en eindigt in Gildehuis
`De Neerhoeve`. We verwachten de deelnemers om 10.30
uur op die locatie. We hopen op een goede opkomst.
Verdere informatie wordt nog rondgestuurd.
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.
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Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in
oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Het bevorderen en initiëren van activiteiten in het
kader van vier en vijf mei herdenkingen voor de
gehele bevolking van de gemeente Eersel met
speciale aandacht voor de jeugd.
Met deze opdracht organiseert de Stichting 4-5 mei
Herdenking in samenspraak met de gemeente Eersel elk
jaar de Dodenherdenking op 4 mei, bij toerbeurt in elk van
de zes kerkdopen.
Met als landelijk thema "In Vrijheid Kiezen” wordt de
herdenking dit jaar georganiseerd door het plaatselijke
comité van Knegsel. Diverse verenigingen, vrijwilligers en
leerlingen van de basisschool uit Knegsel verlenen hieraan
hun medewerking.
Tijdens deze Dodenherdenking zal er ook aandacht zijn voor
de militaire acties die hebben plaatsgevonden in
Nederlands-Indië.
De samenkomst in De Leenhoef wordt gevolgd door een
stille tocht naar de kapel aan de Eerselseweg. De
plechtigheid bij de kapel bestaat achtereenvolgens uit de
kranslegging, The Last Post, twee minuten stilte om 20.00
uur, het Wilhelmus en een toespraak door waarnemend
burgemeester de heer Joseph Vos. Ook andere
belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om
bloemen te leggen. Na afloop wordt er koffie/thee
aangeboden in MFA De Leenhoef.
’t Blaaike nr. 9
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Het Gemeentebestuur
en de Stichting 4-5 Mei Herdenking
nodigen u van harte uit om op zaterdag 4 mei om
18.45 uur aanwezig te zijn in
MFA De Leenhoef, Steenselseweg 8A te Knegsel.
Los van de gemeentelijke Dodenherdenking wordt later die
avond van 4 mei vanaf 20.45 uur in De Leenhoef een
Herdenkingsconcert van ongeveer drie kwartier gegeven
door Fanfare Heide Echo uit Knegsel.
Daarbij is iedereen van harte welkom.

TINNEN COLLECTEBUS VAN KWF VOOR
PIET VAN MOL
Piet van Mol collecteert 40 jaar voor KWF-kankerbestrijding.
Dit jubileum vierde Piet officieel vorig jaar. 2018 was het
laatste jaar dat KWF-afdeling Wintelre mee deed met de
landelijke collecte in de eerste week van september. Mede
door dit feit is er door KWF Amsterdam pas nu aandacht
gegeven aan dit jubileum.
Zo mocht ik vorige week een bedankbrief en een tinnen
collectebus overhandigen aan Piet.
Ook wij als KWF-afdeling Wintelre zijn Piet enorm dankbaar
voor zijn jarenlange inzet voor KWF en daarom willen wij
hem van harte feliciteren.
De collecte voor KWF is vanaf dit jaar opgenomen in DE
GOEDE DOELENWEEK van de gemeente Eersel. Piet is dit
jaar al op pad geweest als collectant voor deze stichting.
Sjef Hems, coördinator KWF-afdeling Wintelre.
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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 dit moment is de ruwbouw klaar en gaan we starten met
de binnenzijde van het pand en de inrichting.
Om bovengenoemde te realiseren zijn veel sloop en
bouwwerkzaamheden inpandig nodig.
Daarna wordt alles opnieuw opgebouwd, geïnstalleerd en
met producten afgevuld.
Daarom zijn wij gesloten van 24 april 13.00 uur t/m 9 mei
18.00 uur.
Een aantal mededelingen die hier mee samen hangen:
-

Tijdens de verbouwing zijn wij telefonisch niet
bereikbaar.
Pakketten of brieven die niet kunnen worden
afgeleverd aan huis, worden tijdelijk afgegeven om af
te halen, bij Super Service Henst te Vessem.
U kunt alle ontwikkelingen en het laatste nieuws
volgen via onze Facebookpagina, hier worden ook
foto’s geplaatst van de voortgang > Coop Tholen

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei, gaan we Wintelre
opfleuren met de jaarlijkse plantjesmarkt voor tuin/terras of
als moederdagcadeau!
Volop perkplantjes, zomergoed, boeketten, terras- en
hangplanten verkrijgbaar.
Owja…..Let goed op uw brievenbus de komende week want
we gaan cadeautjes weggeven bij de boodschappen.
En U maakt kans op een hele mooie prijs!
PRIJSWINNAARS BIJ COOP
R. de Voogd
M. Koeken
J. Kwinten
N. van Aaken
E. van Erp
C. van Tongeren

Het Aangelag 17
Koemeersedijk 1
Kerkstraat 9
Roestenberg
Kloosterstraat 37
Kloosterstraat 40a

Lonka bistro set
Red Band karaoke set
Grolsch design lamp
Lays borrelplank
Knorr kook pakket
Knorr bolderkar

NIEUWSBRIEF#118

FEEST BIJ DE COOP!
Na de ingrijpende verbouwing wordt het tijd voor een
mooi feestje! Graag willen we dit samen met U vieren
op donderdag 9 mei om 18.00 uur.
De opening wordt verricht door onze waarnemend
burgemeester, Dhr. J. Vos.
We zijn deze avond geopend t/m 21 uur, dus alle tijd
om lekker te shoppen.
Graag tot dan!
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Voetpad Kloosterstraat wordt verbreed

Het voetpad in de Kloosterstraat is op sommige plaatsen
aan de smalle kant. De gemeente Eersel maakt het voetpad
aan de oneven zijde over de gehele lengte vier stoeptegels
breed. De plantsoenen worden ter hoogte van huisnummers
21-23 en 45-55 aangepast. Aan de even zijde zijn er, door
bomen en een erg smalle groenstrook, weinig
mogelijkheden tot verbreding (er zou anders nagenoeg
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geen groenstrook overblijven). Overhangend groen van de
aangrenzende tuinen maakt de stoep ook wat smaller, dus
het verzoek om de haag niet te breed te laten worden,
zodat het voetpad voor rolstoelers en kinderwagens goed
begaanbaar blijft. De werkzaamheden staan gepland vanaf
dinsdag 23 april. Het verzoek om in die week de auto zoveel
mogelijk op het eigen terrein te parkeren of anders aan de
even zijde van de Kloosterstraat.
Bijeenkomst proefcasus Eindhoven Airport: Pieter van
Geel presenteert zijn advies
Op donderdag 25 april is het zo ver, dan presenteert Pieter
van Geel zijn advies over Eindhoven Airport aan minister
Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
Diezelfde avond licht hij het advies toe tijdens de vierde
publieke bijeenkomst in het Evoluon. Belangstellenden zijn
van harte uitgenodigd om bij de toelichting aanwezig te zijn
en daarna vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot
20.30 uur. Inschrijven kan via de website
www.proefcasus-eindhovenairport.nl
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden,
belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een
advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020.
Overheden zijn op hun beurt betrokken via de Stuurgroep
Eindhoven Airport na 2019. In de afgelopen maanden heeft
Van Geel samen met het team van de Proefcasus zoveel
mogelijk objectieve informatie verzameld over de invloed
van de luchthaven op het milieu, de effecten op de
gezondheid en de gevolgen voor de economische
ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn ook de meningen
van alle belanghebbenden meegewogen. Tijdens de
bijeenkomst in het Evoluon licht hij zijn advies toe en
beantwoordt hij uw vragen over het advies. Daarnaast
wordt er ook tekst en uitleg gegeven over het vervolgtraject
na de Proefcasus Eindhoven Airport.
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Bijeenkomst grootschalige zonne- en
windenergie in De Kempen

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en
Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid
voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.
Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse
bijeenkomsten georganiseerd. De Kempengemeenten gaan
graag met u het gesprek aan over kansen en mogelijkheden
voor grootschalige energie in de regio. In een interactief
spel gaan de deelnemers met elkaar op zoek naar
voorwaarden waar een windmolen- of een zonnepark in de
omgeving in hun ogen aan moeten voldoen. Er worden deze
avond nadrukkelijk géén locaties benoemd voor de
ontwikkeling van windparken of zonnevelden. Op woensdag
15 mei vindt een bijeenkomst plaats in De Rosdoek. Er zijn
twee tijdsblokken om deel te nemen aan het gesprek: van
16:30 –18:00 uur (inloop 16:15 uur) of van 19:00 – 20:30
uur (inloop 18:45 uur). De bijeenkomsten zijn kosteloos.
Deelname kan alleen na aanmelding via:
www.zonenwindindekempen.nl/meedoen

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur is onze
jaarvergadering. U bent van harte welkom! We geven
u deze avond een uitgebreide toelichting op de
werkzaamheden die zijn verricht aan ons Ouw Meer
en we praten u bij over hoe het nu verder gaat. Ook
geven we u een overzicht van wat er in 2018
allemaal is gebeurd en wat de Dorpsraad nog voor
plannen heeft. Wees welkom!
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
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LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 7 mei kring bedevaart Meerveldhoven
Plaats:
Tijd:

Na drie druk bezochte voorstellingen, kunnen we zeggen
dat ons seizoenstuk “Diagnose, niet meer te redden” een
geweldig succes is geweest.

Kerk, met de fiets.
18.00 uur

Aanvang van de viering in de kerk van Meerveldhoven om
19.00 uur.
Op de terugweg drinken we een kopje koffie of thee.
bij Cafe De Kers.

Woensdag 8 mei Lya de Haas
Plaats : Rosmalen
Tijd: 13.00 uur vertrek bij de kerk
Kosten: €20,00 exclusief vervoer € 7,50 voor de bus.
We brengen een bezoek aan de studio van
Lya de Haas..
We krijgen uitleg over de opnamen van een cd.
En we worden verrast met een mini concert.
Tijdens deze middag krijgen we koffie met gebak en diverse
hapjes en drankjes.
We zijn rond de klok van 18.30 - 19.00 uur weer thuis
Graag € 27,50 overmaken op rekening
NL89RABO0107122634

27 april. 2019

Dankzij al onze vrijwilligers hebben wij dit mogelijk kunnen
maken.
We bedoelen dan onze leden die meegespeeld hebben. De
decorbouwers die weer een prachtig decor hebben
neergezet en de degene die gezorgd hebben voor de kleding
en grime. Waaronder ook dank aan het MMC Veldhoven
voor kleding en medische attributen. Dit alles onder leiding
van regisseur Henk van de Ven, zonder jullie was dit niet
mogelijk geweest, Hartelijk dank!!
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding
van de ludieke Marmottenrace tijdens het Wentersels
Lentefeest. Wie o Wie zal de hoofdprijs winnen? “Maxima”
of “Willem-Alexander”? Komt het zien 5 mei op het
dorpsplein!
Volgend jaar vieren we ons 75-jarig jubileum, dit willen we
samen met jullie vieren. We zullen dan in het voorjaar een
jubileumstuk uitvoeren. Maar ook in het najaar 2020 willen
we een unieke activiteit organiseren waar jullie ook welkom
zijn. Hier zullen jullie ter zijne tijd zeker meer over horen.
Kortom; Graag tot de Wenterselse Lentefeesten of volgend
jaar bij een van onze uitvoeringen.

Het bestuur. Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com
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LECOBA BV
Wij kijken terug op twee druk bezochte en leuke Open
Dagen, op 5 & 6 april. We hebben ervan genoten! Het weer
was ons goed gezind en de sfeer zat er goed in!

POWERTOOLRACES
Vlammende slijptollen en gierende schuurmachines!
Iedereen die van snelheid, techniek, ronkende motoren
en plezier houdt, doet er goed aan zondag 16 juni vrij te
houden.
WELONS organiseert namelijk een ultrastoere
POWERTOOLRACE !
Ga de uitdaging aan en bouw je eigen racer. Ga voor
snelheid of originaliteit! Ervaar de adrenaline van een echte
'dragracer' als jouw 'tool' over de baan vliegt en het publiek
je toejuicht!
Voor diegene die niet precies weten wat een
POWERTOOLRACE inhoudt, check ff youtube en type
powertoolrace in en je ziet enkele vette filmpjes, die jou
ongetwijfeld zullen aanspreken als je van snelheid.
En techniek houdt!
Dus duik samen met je vader, broer of vriend de garage in
en maak van die saaie slijptol of schuurmachine een
snelheidsduivel!
Leeftijdsgrenzen zijn er geen, iedereen kan meedoen, maar
ben je nog te jong om een powertool te maken en te
besturen, dan is een volwassene verplicht om je hierin te
begeleiden !
Safety first !
Verdere informatie volgt snel !

De winnaars van de acties zijn bekend en er is met hen
contact opgenomen.
De winnaars van het Husqvarna kindertuingereedschap met
de kleurplatenactie zijn:
• Lenne (8 jaar)
• Mees (3 jaar)
• Jolijn (5 jaar)
De winnaars van de waardecheque van €100,- met de
minidumper Truxta Challenge zijn:
• Ricky Kerkhofs (52 seconden, vrijdag)
• Joost Dingemans (50 seconden, zaterdag)
De winnaars van de waardecheque van €50,- met de Raad
het aantal bouten en moeren zijn:
• Gerard v/d Heijden (precies geraden! 357 stuks,
vrijdag)
• C. Heuvelmans (precies geraden! 357 stuks, vrijdag)
• Freek Kemps (358 stuks, zaterdag)
De winnaars van de waardecheque van één dag huur van
een handgedragen machine, met de motorzaag ketting
challenge zijn:
• Jeroen van Broekhoven (42 seconden, vrijdag)
• Theo Weijtmans (32 seconden, zaterdag)

Zoek alvast maar die schuurmachine en
check ff youtube !
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Naast de winacties was er natuurlijk nog veel meer te doen:
Buiten waren de graafmachines van Komatsu te zien, de
werktuigdragers van Multihog, verschillende machines van
Köppl, de maaiers van AS Motor, de minidumpers van
Truxta, verscheidene machines van Jo Beau,
onkruidmachines van Limpar, heetwatermachines van
Waterkracht en de roadshow van Husqvarna.
Daarnaast was op zaterdag Rik van Dooren aanwezig, hij
heeft enkele mooie creaties uit één stuk hout gezaagd en
een zeer mooi stuk aangeboden aan Lecoba.
Binnen was er een ontvangst met koffie, thee en wat
lekkers. Daarnaast was er de kans om een kijkje te nemen
achter de schermen.
Er was een route door de werkplaats, waar uitleg werd
gegeven over verschillende machines, over de aanleg van
de automatische gazonmaaiers, Bahco gereedschap,
Innogreen producten en onze verhuur machines.
De route ging verder naar boven op de afdeling veiligheidsen werkkleding, hier kon je zien hoe er logo’s op textiel
werd bedrukt en kon je een mooie pet en tas bemachtigen.
Als afsluiting van de route kon je onder het genot van een
hapje en een drankje nog napraten bij de bar.

We willen de bezoekers van harte bedanken voor hun komst
en felicitaties. Op naar het volgende jubileum!

KENNISMAKINGSWORKSHOP ‘ONTDEK
JOUW KWALITEITEN EN VALKUILEN’
In de maand mei laten wij je kennismaken met wat
coaching is en wat coaching voor jou kan doen.
Tevens word je in deze workshop je meer bewust van je
kwaliteiten en kun je deze effectiever inzetten. Je leert je
valkuilen kennen en krijgt inzicht hoe je beter in balans
kunt blijven. Je ervaart waar jouw ontwikkelpunten of
uitdagingen liggen.
Vragen zoals ‘waarom ‘please’ ik anderen’, ‘wat gebeurt er
bij stress’ of ‘waarom cijfer ik mezelf weg’ komen ter
sprake.
Datum:
Dinsdag 14 mei 19.30 Groenstraat 10 uur in Wintelre
Donderdag 16 mei 13:15 uur Groenstraat 10 in Wintelre
Donderdag 23 mei 19.00 uur Heike 16 in Vessem
Inschrijven
Deze workshop van 1 ½ uur wordt verzorgd door Joke van
Loon, Geloof in jezelf coach i.s.m. Coachpraktijk Irene Bex,
Praktijk voor Persoonlijke groei en Stress- en
burnoutbegeleiding.
Meer informatie en inschrijven op
www.jokevanlooncoaching.nl en
www.coachpraktijkirenebex.nl
Voel je welkom en breng gerust je buurvrouw, collega, zus,
kennis of vriendin mee.
De bijdrage is € 15,- p.p. incl. koffie/thee.
Joke van Loon
06- 20982403

Het LeCoBa Team
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Agenda

28 september
2 oktober
20 oktober
2 november
17 november
7 en 8 december
13 december

MEI

5
6
19
23
24 en 25
26

2020

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

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020
30/31 oktober

Zonnebloem; vakantie
Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

6 en 7 juli

AFVALKALENDER

19, 20 en 21 juli
25 augustus
7 september
9 september

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 8
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde

23
25
26
27

EHBO-cursus
EHBO-cursus
EHBO-cursus
EHBO-cursus
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Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring" ( 75 jaar bestaan)

JUNI

3 t/m 7
10
14-15 en 16
22
25 t/m 28

september
september
september
september

Oud ijzer ophalen Gilde
Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering

27 april. 2019

30 apr.

PMD- GFT-Restafval

14 mei

PMD- GFT- afval

28 mei

PMD- GFT-Restafval

Wintelre 19.30-22.30 uur
Wintelre 9.00-12.00 uur
Knegsel 19.30-22.30 uur
Vessem 9.00-12.00 uur

27
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11 mei
8 juni
13 juli

OUD PAPIER HIER…

10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

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
Maandag
20 mei
Dinsdag
18 juni
Donderdag 22 augustus
Maandag
23 september
Dinsdag
22 oktober
Woensdag 20 november
Woensdag 18 december

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
24 april
28 aug.
18 dec.

29 mei
25 sept.

26 juni
30 okt.

31 Juli
27 nov.

31 juli niet in de Rosdoek
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