48e jaargang nr. 10, week 19 (11 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 Welons 2019
 D.E.E.S. 2 wellicht kampioen
 Op Bedevaart naar Lourdes
De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt
in week 21 (25 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 16 mei voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 17 mei voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 11 en 12 MEI

MEDEDELINGEN

Zaterdag 19.00 uur

Voorganger Pastoor v. Lamoen
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Graard v.d. Sande (jgt)
Henk v. Ham (jgt)
Bert en Nel v.d. Aa (jgt)
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Jan en Maria Klessens - v.d. Ven , Antoon, Tinie, Mandus en
Annie
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

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

Heel graag willen we via deze weg iedereen bedanken die
ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
We denken dan aan alle felicitaties, de vele kaarten,
bloemen en cadeau's.
Heel bijzonder bedanken we “Buurtschap De Mostheuvel”
voor de prachtige versiering.

Zondag 11.00 uur

Voorganger pastoor Verschure

Viering van de Eerste Communicanten
van Wintelre en Vessem.

Personeel en medewerkers van de Rosdoek en van
Kox -van Loon bedankt voor de goede verzorging.

Harrie Das (mnd)
Giel v. Mol
Peter Snelders en vader Janus Snelders
Adriaan Klaasen opa van Lian

Het is een hele bijzondere dag geworden.
Henk en Tonnie v. Gestel - Leermakers
Kinderen en kleinkinderen.

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
11 mei 2019

We bedanken iedereen die hebben meegewerkt aan de
voorbereiding in de werkgroep en thuis.

BEDANKT

MISINTENTIES 18 en 19 MEI
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Op zondag 19 mei doen 16 kinderen uit Wintelre en 3 uit
Vessem hun eerst H. communie.
We wensen de kinderen met hun ouders broers en zusjes
en verdere familie een hele mooie viering en daarna een
gezellig feestje.
Ook nodigen we alle parochianen uit om hierbij aanwezig te
zijn.
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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):

Totaalaantal deelnemers: 80

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
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.
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Groepen tot en met 4 personen
1. Groep Harrie Klessens
2. Groep Martien van den Bosch
3. Groep Fam. Legius

42 punten
37 punten
32 punten

Groepen 5 personen en meer
1. Groep Rob Loeffen
2. Groep Jet van Kroonenburg
3. Groep Gerard van der Heijden

41 punten
35 punten
33 punten

Allen hartelijk dank voor jullie deelname,
ondanks het gure weer een goede opkomst

TE KOOP
Snorscooter.
Blauw kenteken. Merk ZNEN. Kleur wit
Kilometerstand 127 echte kilometers. Bouwjaar April 2017
Vraagprijs € 1050,-Mail; rjacobs@hotmail.com Tel 06-48203310

BEDANKT!!
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het
welslagen van ons 50-jarig huwelijksfeest heel hartelijk
bedanken. Het is voor ons een dag geweest, waar we nog
lang met vreugde en dankbaarheid op terugzien.
Sjef en Tiny Hems-Rijnen,
kinderen en kleinkinderen.
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AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN
“ook voor op de BBQ of Smoker !!“

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Dinsdag 21 mei 2019 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg. (incl. 9% btw.)
(vooraf reserveren!)

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

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundveevleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel
verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:

INFORMATIEAVOND OVER BEDPLASSEN
BIJ KINDEREN.
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren
bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag
14 mei een informatieavond voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met
gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken we de verschillende manieren en praktische tips
om het bedplassen aan te pakken.
Op 14 mei organiseren we een informatieavond in het
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn € 3,-.
Meer informatie en aanmelden

website www.ggdbzo.nl.
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1.

6.

Braad- en baklappen

2.
3.
4.

Biefstuk,
kogelbiefstuk
Entrecote
Stooflappen
Sukadelappen

7.
8.
9.

Soepvlees, schenkel
Runderhaas (afzonderlijk te reserveren)
Hachee

5.

Riblappen

10.

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

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

’t Blaaike nr. 10

11 mei 2019

7

ZESTIENDE OERSE MOTORTOERTOCHT:
“DE PEEL EN MEIJERIJ”
Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende motor
toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en andere bikers
die verbonden zijn met Oerle.
Dit jaar leid de route naar de Peel, de Maasduinen, en de
Meierij.
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid zijn om
gezellig samen te pauzeren onder genot van een hapje en
een drankje.
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpgenot te
Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen op zondag 23 juni a.s. tussen
8.30u en 9.30u.
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en gebak
ontvangen.
Aan het einde van de route maken we een pitt-stop bij
Biqer. Deze Eindhovense motorzaak nodigt iedereen van
harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje
het bedrijf en de aanwezige motoren te bezichtigen.
’s Avonds sluiten we dan traditioneel weer af met de
bekende barbecue bij het Geitenboerke.
Meld je vast aan (on-line via http://omtt.oerle.net)
en tot binnenkort bij onze 16e rit, de Peel en Meijerij route!
O.M.T.T.
Martijn van Balen, Egbert Daal

GRATIS AF TE HALEN
Bruin leren bank 2,5 zits. Afmeting: 195 cm x 83 cm

OP BEDEVAART NAAR
LOURDES:
MET DE BUS OF HET
VLIEGTUIG
Lourdes in Zuid-Frankrijk is de
grootste Maria bedevaartsplaats van Europa.
Miljoenen pelgrims uit tal van landen over de hele wereld
gaan elk jaar naar de beroemdste grot van Frankrijk: de
Grot de Massabielle. Lourdes is een plaats waar hemel en
aarde elkaar raken. De Nederlandse Lourdesbedevaart voor
zieken (N.L.Z.) organiseert al sinds 1928 in samenwerking
met het huis voor de Pelgrim bedevaarten naar dit
prachtige Maria-oord. U kunt daar deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen
door de stad en een uitstapje naar de Pyreneeën.
Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden
waaronder de dagelijkse lichtprocessie en de H. Mis aan de
Grot. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met veel
winkeltjes en terrassen.
U verblijft in een van de beste hotels.
De N.L.Z gaat in mei en september zowel met het vliegtuig
als met de bus op bedevaart. Heel bijzonder is de 9-daagse
busreis. Dit is een bedevaart met een toeristisch karakter,
een reis met meerwaarde! Er worden onderweg mooie
plaatsen bezocht, waaronder Metz (kathedraal SaintÉtienne), Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard en
Beaune (Hospice uit de 15e eeuw). Er is ook een 8-daagse
reis per nachtbus en een zorgbus.
Belangstellenden uit de regio Best- Eindhoven- de Kempen
kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met Jos van
der Heijden, hij is al vanaf 1977 vrijwilliger van de N.L.Z
06-18618903.

Fam. De Jong, Tel. 06-31966785
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Hij kan u informeren over alle bedevaarten met de bus en
met het vliegtuig, de kosten en de wijze waarop u zich kunt
aanmelden. U kunt ook contact opnemen met het Huis voor
de Pelgrim in Maastricht 043 - 3215715
** bijdrage zorgverzekeraar CZ:
Cliënten van CZ met een medisch indicatie kunnen onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een
korting op de reissom.

WIJZIGING IN DE TOERISTISCHE
INFORMATIE STEUNPUNTEN TE VESSEM
EN WINTELRE.
De Huysmus te Vessem en Hoeve de Nachtegaal te Wintelre
zijn een toeristisch steunpunt van TIP Eersel, hier kunnen
gasten en toeristen terecht voor informatie,
streekproducten, een wandel- of fietskaart en een goed
gesprek.
Met de omschakeling van VVV Eersel naar Toeristisch
Informatiepunt Eersel zijn de steunpunten in Vessem en
Wintelre niet meegenomen.
De bewegwijzeringsbordjes naar ”VVV” is in beide dorpen
weggehaald, er komen geen vervangende borden voor
terug. Met een bewegwijzering naar een VVV of een TIP
wekt men namelijk de verwachting dat men gaat uitkomen
bij een daadwerkelijke TIP-winkel. In de praktijk komt dit
verwachtingsbeeld bij de Huysmus en bij Hoeve de
Nachtegaal niet uit daar de toeristische informatie maar een
klein onderdeel is van deze bedrijven. Ook zijn beide
steunpunten niet ingericht op de verkoop van
opwaardeerbare cadeaukaarten en zijn ze geen
verkooppunt van het eigen product van TIP Eersel, de TIP
Topper.
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Inwoners en gasten kunnen nog steeds bij de Huysmus en
Hoeve de Nachtegaal terecht voor toeristische informatie,
streekproducten en een wandel- of fietskaart. Enkel de
officiële TIP-uitingen, zijnde de TIP-vlag en het
gevelschildje, zijn verwijderd.
TIP Eersel spreekt haar grote dank uit aan Rita van der Pas
en Marian Huibers voor het jarenlang zeer gastvrij
ontvangen van gasten en toeristen. We wensen hen veel
succes met de voortzetting van hun service in deze
gewijzigde situatie.

VOORJAAR-SPECIAL “DE GOEDE HERDER”
Zondag 19 mei 16.00 uur-16.45 uur
in de kerk van Eersel.
Kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s zijn van harte
welkom om op een speciale manier het verhaal van het
verloren schaapje en de goede herder te beleven. Loop op
zondag 19 mei om 4 uur even de kerk van Eersel binnen.
Pastoor Van Lamoen zal dan het verhaal van De Goede
Herder vertellen aan onze allerkleinste parochianen. We
zingen samen liedjes en er worden kaarsjes aangestoken.
Daarna wordt er samen limonade en koffie gedronken met
een koekje.
Iedereen is welkom, vooral gezinnen met jonge kinderen.
Namens de contactgroep Rond de Toren van Wintelre,
Sjef Hems.
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FEEST BIJ DE COOP!

Zaterdag 25 mei 10-17u

Heeft u hem gevonden in de brievenbus?
Onze oranje envelop?
Hang de poster voor het raam, want we gaan leuke cadeaus
weggeven!

Vele (roof) vogels bij de entree! Maak kennis met
deze prachtige dieren, mogelijkheid tot foto's maken
en men geeft interessante uitleg.

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

Kans op:
3x 1 minuut gratis winkelen
6 x cadeaucard t.w.v. 100 euro aan boodschappen
30x bigshopper met boodschappen
t.w.v. 25 euro
En vergeet niet het waardebonvel eruit te halen!
4 Weekenden cadeautjes bij de boodschappen!
Alleen even uitknippen en de bon inleveren.
Op de winkelvloer gaan we samen met talloze leveranciers
de komende maanden het verschil maken.
Let goed op, bij aankoop van verschillende producten maakt
u kans op 1 minuut gratis winkelen en vele andere prijzen.
U hoeft alleen maar uw naam en telefoonr. op de kassabon
te schrijven en u loot mee!

We staan dan voor u klaar! 11-17u

Vrijdag 31 mei 14-16u
Pannenkoeken versieren. Wij nodigen alle kinderen
t/m 10 jaar uit om pannenkoeken te komen versieren
bij ons in de winkel.
De mooiste pannenkoek wordt beloond met 1 minuut
gratis winkelen!
Dus als je dit altijd al eens hebt willen winnen....
Graag naam, leeftijd en telefoonnr. doorgeven bij de
kassa.
Zo weten wij hoeveel deelnemers er zijn.
Dan zorgen we dat alles klaar staat, en maken we er
een gezellige middag van!

Een aantal leuke agendapunten:

Zaterdag 18 mei 10-17u
Een prachtige foodtruck voor de deur, met hapjes van
Smaakt. U mag dan biologische gerechtjes proeven
en kennis maken met een aantal nieuwe producten in
het assortiment
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Graag willen wij tenslotte al onze medewerkers, de
burgemeester, fabrikanten, leveranciers, bouwbedrijven,
familie Leermakers, het Coop hoofdkantoor en U als klant
hartelijk danken voor alle hulp, inzet en het begrip voor het
ongemak tijdens de verbouwing!

Want samen........maak je 't verschil!
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NIEUWSBRIEF#119
Uitnodiging voor de inwoners van Wintelre.
Wij nodigen alle inwoners van Wintelre uit op onze
jaarvergadering op 20 mei om 20.00 uur in de Rosdoek, de
koffie staat vooraf klaar.
Hieronder ziet u de agenda waaraan we echter nog samen
met de werkgroepen werken aan de invulling van de punten
2 en 3. De vergadering begint zoals gebruikelijk met deze
dorpsraadzaken, maar de avond zal verder grotendeels
gevuld zijn met de punten 5 en 6.
1. Welkom.

Graag heeft men vragen zodat aan de hand van de
vragen nadere uitleg kan worden gegeven. Mailen
van de vragen kan alvast naar
dorpsraadwintelre@gmail.com.

Zal hierna aanschuiven om de (on)mogelijkheden van
handhaving toe te lichten.

2. Kort overzicht van de werkzaamheden van de
Dorpsraad in 2018
3. Korte vooruitblik naar 2019 en al een blik terug op
afgelopen periode.
4. Rondvraag

Wij als Wintelrenaren zijn allemaal erg trots dat we
zo dicht bij een bijzonder natuurgebied wonen.
En van alles wat in dit unieke gebied gebeurt willen
we het fijne weten.
Dat kan dus vanavond.
Door Daan Custers van Van Nierop:
De bijzondere natuurwaarde van het
Grootmeer (officiële naam).
En wat er uitgevoerd is in het kader van het
watercrassula-project.

11 mei 2019

Vragen:
7. Sluiting.

Vooraankondiging Knegselbijeenkomst 18 mei
2019 over eindrapport Proefcasus Eindhoven

5. Presentatie over “ons Ouw Meer”.
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Vragen:

6. Maurice Franken van VTH = Vergunningen Toezicht
Handhaving de Kempen:

Agenda:



Door Koen Jellema van de gemeente Eersel:
En hoe is het onderhoud etc. nu geregeld.
De mogelijkheden voor een rolstoelpad
”Toegankelijk Ommetje”.
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Zoals u mogelijk al meegekregen heeft uit een paginagroot
bericht in het Eindhovens Dagblad van 26 april 2019, heeft
‘verkenner’ Pieter van Geel van het Proefcasus Eindhoven
Airport – initiatief op 25 april zijn eindrapport aangeboden
aan de minister. Dezelfde avond is het aan het publiek
gepresenteerd in het Evoluon.
Van Geel en zijn studiecommissie moesten van de minister
een toekomstbeeld voor het vliegveld presenteren dat op
zoveel mogelijk draagvlak in de regio kon rekenen. Daartoe
heeft Van Geel met allerlei mensen en instanties gepraat,
waaronder ook met BVM2 en andere bewoners-groepen.
BVM2 heeft waardering voor de manier waarop Van Geel
het proces vormgegeven heeft.
’t Blaaike nr. 10

11 mei 2019

15

De verschillende belanghebbenden hebben uiteraard
allemaal geprobeerd hebben Van Geel naar de eigen kant te
trekken. Het resultaat heeft daarom soms een
compromiskarakter. Het rapport volgt denklijnen die BVM2
al enige jaren in de publieke ‘markt’ zet, maar gaat op
sommige punten minder ver dan BVM2 zou willen.
Sinds 26 april staat er een artikel op de BVM2 – site, waarin
het proces wordt uitgelegd, en waar men het rapport-Van
Geel kan downloaden. Zie
https://bvm2.nl/featured/proefcasusadvies-pieter-van-geelverschenen-knegselbijeenkomst-op-18-mei/.
Een samenvatting met nadere uitleg volgt binnenkort.
Er gaat naar gestreefd worden om regionale eenheid
rondom dit advies te organiseren. Dat betekent dat er met
gemeenteraden, de provincie, bestuurders enz gepraat gaat
worden. Dit vraagt van ons als BVM2 om een standpunt.
Het BVM2 – bestuur wil daarover graag met de achterban in
gesprek, en belegt daartoe een nieuwe Knegselbijeenkomst.
Op zaterdag 18 mei, Van 11.00 - ca 13 uur, In zaal de
Leenhoef in Knegsel
Bernard Gerard, secretaris BVM2

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre




Maandag 20 mei 2019 om 20.00 uur is onze
jaarvergadering. Iedereen is welkom, geef het dus
door aan vrienden en bekenden. Wij zorgen dat de
koffie klaar staat.
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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WELONS 2019
14, 15 en 16 Juni 2019 zijn de data dat het WELONSfestival weer gaat plaats vinden in Wintelre. Het gratis
festival staat bol van de blues- en rockmuziek met
daarnaast verschillende activiteiten voor jong en oud.
Op 14 Juni gaan we om 19.00u. van start met “Good old
Friday” met de bands FARSTREET, DIRTY HARRY en
THE FORTUNATE SONS.
Op 15 Juni staat de “Oldtimer tractoren show” centraal,
alwaar vele klassieke ronkende tractoren te aanschouwen
zijn.
Vanaf 14.00u. zullen achtereenvolgens THE BUCKET BOYZ,
JUCY LUCY AND THE WOODPECKERS en BEEF JERKY
optreden.
Foodtrucks, BBQ, speciaalbieren, diverse kraampjes en een
grote speeltuin met vele attracties bieden voor jong en oud
wat wils.
“The Dirty Rabbit” is de ruige rockkroeg met een dampend
sfeertje waar eenieder zijn “five minutes of fame” kan
beleven als rockzanger of zangeres middels de live rock
karaoke band.
Om 18.30u. rocken de volgende bands de avond vol:
NIRVANA IN UTERO, KINGS OF LEON BY THE FOUR KICKS
(UK), METALLICA BY THE UNFORGIVEN en AC/DC BY AC/DA
UK.
Op 16 Juni zullen vele glimmende Amerikaanse auto’s,
customs en hot rods al bulderend te aanschouwen zijn
tijdens “American Sunday”.
Wederom zal ook deze dag de speeltuin aanwezig zijn,
alsook de Foodtrucks, BBQ, speciaalbieren, kraampjes en
Reinier Barbier & Barber bus.
Voor diegene die nog niet op het podium heeft gestaan van
“The Dirty Rabbit”, kan alsnog zijn of haar zangkwaliteiten
presenteren met de live rock karaoke band.
’t Blaaike nr. 10
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De bands op deze dag vanaf 14.00u. zijn achtereenvolgens
THE COWPOKES, MOONRUNNER, THE RUMBLE ROUSERS,
HELLBILLY HOOKERPUNCH en BANG BANG BAZOOKA.
In de middag zijn er ook POWERTOOLRACES, 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! Opgeven voor de POWERTOOLRACES; mail
naar frenk_e@hotmail.com
Wil je niets missen van het WELONS-festival, dan biedt de
camping waarschijnlijk de ultieme oplossing.
Hopelijk tot ziens op het gratis Blues en Rock festival
WELONS!

BEDANKT!
De leegte na het overlijden van ons Moeder en oma blijft
moeilijk te aanvaarden.
Uw warme betrokkenheid geeft ons moed om verder te
gaan.
Wij danken u voor uw medeleven en andere blijken van
deelneming, ook degene die ons moeder en oma regelmatig
hebben bezocht en al degene die voor ons moeder de zorg
hebben gegeven die ze nodig had.
Kinderen en klein/achterkleinkinderen Oosterbosch
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FILM BRUISEND WINTELRE
De film Bruisend Wintelre staat inmiddels op de website
www.wintelre.info
Zo spoedig mogelijk komt ook de film van Wintelre in 1968
online.
De Avondwandelvierdaagse is blij dat u in groten getale
naar de première van de film bent komen kijken.
Ook de spontane actie om wat geld in te zamelen hebben
we zeer gewaardeerd!
Mensen kunnen altijd via de website de film bekijken.
Als mensen de film op een eigen geheugendrager willen
hebben, worden ze verzocht iemand in hun omgeving te
vragen daar zorg voor te dragen.
Tot slot hopen we dat u er weer bij bent van 25 juni tot 28
juni tijdens de 51ste avondwandelvierdaagse

D.E.E.S 2 MOGELIJK KAMPIOEN
DEES 2 speelt op zondag 12 mei om 11.00u op sportpark
“de Meren” tegen de Zuiderburen.
Als op Bevrijdingsdag de uitwedstrijd tegen Oirschot Vooruit
een gunstig resultaat heeft opgeleverd, dan is DEES 2 bij
een overwinning op de Zuiderburen kampioen.

BEDANKT!
Hartelijk dank voor de mooie bloemen, berichtjes en de vele
kaarten die wij mochten ontvangen met het overlijden van
ons pap/opa Harrie van Ham.
Het heeft ons enorm veel steun en kracht gegeven.
Een speciaal woordje van dank aan Meneer Pastoor
Verschuren en het St Joris team.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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FILMS OP WINTELRE.INFO

HOTEL 46 ZET WINTELRE OP KAART

Bij velen intussen bekent de website www.wintelre.info,
welke intussen meer dan 10 jaar online staat en beheerd
wordt door Stichting Dorpsfeesten Wintelre.
Tot voor kort werden er echter nog geen films gepubliceerd
op deze site.
Hier is echter recent verandering in gekomen door de
overdracht van de film Bruisend Wintelre 2017-2018
door de Stichting Wandelvierdaagse Wintelre (de
opdrachtgever van de film) aan de Stichting Dorpsfeesten.
Hiervoor hebben we een zgn. YouTube account, genaamd
wintelre.info aangemaakt en de film daarop gepubliceerd.
Via onze website www.wintelre.info is de film dan op een
eenvoudige manier te vinden en of te bekijken.
Door dit YouTube account willen we het dan ook niet bij
Bruisend Wintelre alleen laten, maar kunnen we ook
andere films vanuit het verenigingsleven die ons worden
aangeboden of waar andere verenigingen gebruik van
zouden willen maken, publiceren.
Ook oude films (zoals binnenkort de dorpsfilm uit 1968) zijn
welkom hier, dus heeft u nog andere leuke oude films,
neem dan gerust contact op met ons.
Inmiddels zijn ook de films over de laatste Dorpskwis hier
gepubliceerd en op een eenvoudige wijze te benaderen via
wintelre.info.
De stichting dorpsfeesten nodigt u daarom graag uit meer
films over Wintelre en speciaal het verenigingsleven in ons
dorp, aan te bieden.
Neem gerust contact op via info@wintelre.info

11 mei 2019

En het is niks teveel gezegd.
We zijn afgelopen vrijdag met zijn allen komen kijken in het
hotel en hebben zelf kunnen constateren dat het een
prachtig hotel is geworden.
Hoe we eerst zagen dat café/discotheek ’t Centrum door
brand werd verwoest zo’n tien jaar geleden, moesten wij
daarna lange tijd tegen de resten van die band aankijken.
Toen werden de resten van de brand verwijderd en werd
deze plaats jarenlang “het gat van Wentersel” genoemd.
Ook niks om blij van te worden.
En dan komt het bericht: er komt een hotel in Wintelre!!
We moesten het nog zien…
Het gat van Wentersel wordt een nog groter gat, een
bouwput met beton, ijzer, modder en van alles wat er bij
zo’n project komt kijken.
En langzaam maar zeker, veranderd het uitzicht als je
Vanuit de Kerkstraat de Willibrordusstraat in komt draaien.
De twijfels verdwijnen langzaamaan, het wordt wat met dat
hotel. We zien het vorderen, vanaf het begin tot aan de
opening voor genodigden en de open dag afgelopen vrijdag.
Een prachtig hotel, mooi, helemaal af, keurig verzorgd, dit
zijn een paar uitspraken die ik gehoord heb in die dagen.
En als het donker is en je komt dan aanrijden vanuit de
Kerkstraat, dan zie je daar een chique Hotel 46 staan.
Inclusief restaurant Craft, voor iedereen toegankelijk.
Het aankijken meer dan waard.
Gefeliciteerd Ad Das en Ronny en Joyce de Jong.
Veel succes gewenst!
Een dorpsgenoot

Stichting Dorpsfeesten Wintelre
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Agenda

17 november
7 en 8 december
13 december

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

MEI

19
23
24 en 25
26

Eerste Communie
Zonnebloem; bezoek H. Eik
ELE-rally.
Afscheid Pastoor Verschure

30/31 oktober

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

Zonnebloem; vakantie
Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

6 en 7 juli
19, 20 en 21 juli
25 augustus
7 september
9 september
15 september
23 september
25 september
26 september
27 september
28 september
2 oktober
20 oktober
2 november
’t Blaaike nr. 10

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 8
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Garage sale Wintelre
EHBO-cursus Wintelre 19.30-22.30 uur
EHBO-cursus Wintelre 9.00-12.00 uur
EHBO-cursus Knegsel 19.30-22.30 uur
EHBO-cursus Vessem 9.00-12.00 uur
Oud ijzer ophalen Gilde
Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde

11 mei 2019

Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering

22

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

AFVALKALENDER
14 mei

PMD- GFT-afval

28 mei

PMD- GFT- Restafval

11 juni

PMD- GFT-afval

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
31 mei
28 juni
30 augustus
27 september
29 november
20 december
Graag vooraf aanmelden.

26 juli
25 oktober

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
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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)
29 mei
25 sept.

26 juni
30 okt.

31 Juli 28 aug.
27 nov. 18 dec.

31 juli niet in de Rosdoek
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