48e jaargang nr. 12, week 23 (8 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 Spirituele wandeling
 Pinksterrit Wintelre 2019
 Vakantieactiviteiten voor de kinderen
De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt
in week 25 (22 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 13 juni voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 14 juni voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Hannes en Anna v. Asten en kinderen
Harrie en Betsie Oosterbosch - Coppelmans (jgt Betsie)
Overleden familie v.d. Bosch - v.d. Sande
Piet en Nolda v. Loon - Bartels
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers

MISINTENTIES 8-9-10 JUNI
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Zaterdag 19.00 uur

m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastoor T. Verschure

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

In dit weekend is de gehele collecte bestemd voor de
Nederlandse Missionarissen

MEDEDELINGEN:

Adrianus Rijnen
Vader, moeder, André, zus en Mieke Smetsers
Jan en Cato v.d. Ven
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Wim Oosterbosch (Vaderdag)
Antoon v. Kemenade en Lies v. Kemenade - v. Gerwen

Maandag 2e Pinksterdag 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger J. v. Olmen

SPIRITUELE WANDELING 19 JUNI

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

MISINTENTIES 15 en 16 JUNI
Zaterdag 19.00 uur

Voorganger pastoor v. Lamoen
Harrie Das (1e jgt)
Harrie Snelders
Gerardus en Toon Beerens (namens kinderen fam. v. Hest)
Riek v. Hout - Smits (jgt)
Jan Swaans
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*In het Pinksterweekend is de gehele collecte bestemd voor
de Nederlandse Missionarissen
*Namens de parochie bedanken we iedereen die eraan mee
heeft gewerkt om het 55-jarig priesterfeest en tevens het
afscheid van pastoor T. Verschure tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt. Vooral iedereen bedankt voor uw
aanwezigheid.
*Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

2

Pastoor Van Lamoen nodigt iedereen uit om samen met
hem een stukje te wandelen. Tijdens deze wandeling wordt
er een drietal momenten stil gestaan om even te praten
over een “levensvraag”. Deze z.g. spirituele wandeling vindt
plaats op woensdag 19 juni. Verzamelen bij de kerk in
Duizel om 18.30 uur, daarna wandelen met 3 pauzes en
afsluiting om 20.00 uur met een kopje koffie of thee.
Iedereen van de parochie van Eersel is welkom, pastoor
Van Lamoen heeft de leiding.
Sjef Hems, namens de contactgroep Rond de Toren
Wintelre.
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

VACATURE BEHEERDER
GEMEENSCHAPSHUIS
DE ROSDOEK

De Antennegroep heeft een belangrijke
signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre is op zoek naar
een energieke en enthousiaste beheerder die een aantal
specifieke taken krijgt in ons team van medewerkers.
We vragen iemand die de inkoop, de organisatie en
planning van activiteiten en het maken van werkroosters op
zich neemt. Samen met het team heeft hij/zij ook de
verantwoordelijkheid en zorg voor de dagelijkse
werkzaamheden, bestaande uit het ontvangen van gasten,
het draaien van bardiensten en onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden.
Wij vinden het belangrijk dat onze beheerders een prettige
sfeer creëren voor de verenigingen en andere gebruikers,
bezoekers, basisschoolkinderen en kinderopvang.

Het VsW heeft het volgende aanbod voor
alle inwoners van Wintelre die daar een
beroep op willen doen.
(CP=Contactpersoon):

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
Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
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 te voren
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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Functie eisen:
 representatief
 organisatietalent
 handig en weet van aanpakken
 communicatief ingesteld
 leidinggevende kwaliteiten
 vaardig in omgaan met Excel
 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 tot
uiterlijk 18 juni aanstaande sturen naar:
Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10, 5513 AP
Wintelre of via e-mail: vacature@rosdoek.nl
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Indien u aanvullende informatie wenst, kunt U contact
opnemen met Jan Heuveling (tel 040-2052151)
Bestuur gemeenschapshuis De Rosdoek Wintelre

DE LAATSTE COMPETITIE WEDSTRIJD
25 mei 2019, de laatste competitiewedstrijd van het
voetbalseizoen, onze jongens van JO9-1 zijn nog altijd
ongeslagen. De eerste helft van het seizoen zijn de jongens
al kampioen geworden en gepromoveerd.
Supergaaf, een mooie boost voor de verse samenwerking
tussen de jeugd uit Vessem en Wintelre.
Vandaag kan het weer gebeuren. De wedstrijd uit tegen
RKSV Nemelaer (Haaren) staat op het programma. Wat
blijkt, ook dit team heeft alles gewonnen in de competitie.
Oei, wij hadden andere informatie gekregen, maar die was
blijkbaar onjuist. Een kleine domper zo vroeg in de ochtend.
De trainer/leider van de tegenstander wist ons te vertellen
dat zij aan een gelijkspel genoeg hadden. Voor diegenen die
het niet snappen, de KNVB communiceert de uitslagen niet
van de JO9. Maar op de website van VV Vessem staat wel
alles van onze jongens. En op website van RKSV Nemelaer
helemaal niks.
De tegenstander had zijn huiswerk dus goed gedaan. Wat
wisten ze nog meer?
Wat kun je als trainer 10 minuten voor de wedstrijd met dit
soort informatie/nieuws?
Helemaal niks… net doen of er niks aan de hand is.
Naast het thuisvoordeel van RKSV Nemelaer was ook het
fysieke verschil duidelijk aanwezig. Onze grootste speler
was bij hen de kleinste.
We waren op tijd klaar met de warming-up en klaar om aan
de wedstrijd te beginnen, maar we konden niet eerder
beginnen omdat er blijkbaar nog meer publiek zou komen.
Het was superdruk. Spannend!
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Een klein minuutje voor aanvang riepen wij de jongens bij
elkaar:
“Boys luister, nog een keer gas geven om in de
competitie ongeslagen te blijven, 100 procent inzet is
vandaag niet genoeg. Handen op elkaar.”
“1,2,3 come on boys! Vlammen!”
De wedstrijd is begonnen. Onze jongens kwamen binnen 5
minuten met 1-0 achter. De tegenstander speelde heel
goed positiespel. Zo’n tegenstander hadden we dit seizoen
nog niet gehad. Ons team toonde, zoals wel vaker dit
seizoen, veerkracht. De tegenstander en de spelbegeleider
hadden het er letterlijk en figuurlijk moeilijk mee.
Iedere speler was top en excelleerde in zijn kwaliteiten. Het
bikkelhard verdedigen door Sem en Jorg. De dreiging en de
snelheid van Ralf en Mink. Ties en Rijk zorgden voor de
goals met hun individuele acties. Smullen! Genieten!
Maar de man van de wedstrijd was toch echt “onze” Jort.
Wat een geweldenaar! Er moet een soort connectie zijn
geweest met Hans van Breukelen die vandaag op dezelfde
dag, maar dan 30 jaar geleden ook de held was van PSV
door het stoppen van een penalty.
1 minuut na officiële speeltijd was de stand 2-3 in het
voordeel van ons.
De tegenstander en het publiek wisten er geen raad meer
mee. De spelbegeleider communiceerde zelfs dat er nog 4
minuten extra tijd werd bij geteld…. Kan dit? Bij de jeugd?
Maar de boys straalden aan alle kanten uit dat ze dit niet
meer gingen weggeven.
Daar klonk het fluitsignaal! Kampioen!!! Door de spanning
en de gebeurtenissen rondom het veld drong het nog niet
echt door! Wat een prestatie! Wederom kampioen!!!
Hebben wij de beste voetballers van de Kempen en
omstreken? Zeker niet.
Maar het beste collectief en de beste teamspirit zeker en
twee fantastische verenigingen met stuk voor stuk gouden
vrijwilligers.
Samen hebben wij de toekomst!
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BEDANKT!
Hiermee willen we langs deze weg iedereen bedanken
die ons 60-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Een speciaal woord van dank voor onze buurtgenoten
en bekenden die ons een kaartje hebben toegestuurd.
Het is voor ons een hele bijzondere dag geworden!
Harrie & Toos v.d. Ven-Kummeling.
Kinderen en kleinkinderen.

HEE GAODE MEE?
We zijn op zoek naar fietskoeriers die willen meedoen!
Dit is een elektrische Riksja.
Hiermee gaan we mensen die zelf niet de trappers meer in
beweging kunnen zetten, de wind weer door hun haren of
over hun hoofden laten voelen 😊 Komt u kennismaken met
deze Riksja op 23 juni 2019 op het ‘Durpsplein” in Knegsel
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Op deze dag ook meer
informatie over de stichting Hee Gaode mee?
Contact: heegaodemee@gmail.com
Hannes Soetens, Jacintha van Turnhout en Henny van
Dooren
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LEDEN VAN DE VvW

PINKSTERRIT WINTELRE 2019

Woensdag 29 mei: Fietstocht naar de Heilige Eik in
Oirschot.
Vertrek om 9.00 uur splitsing Rouwven-MostheuvelOirschotsedijk met de fiets.
We bidden een rozenhoedje in de kapel en zingen
Marialiedjes. Na afloop is er koffie bij de Nachtegaal.

Op 2e Pinksterdag t.w.: maandag 10 juni as. organiseert
manege 't Heideros in samenwerking met de landelijke
rijvereniging “St. Willibrordus” en ponyclub
“De Duindravertjes” een oriëntatierit voor rijtuigen en
tevens voor ruiter en paard.

Donderdag 6 juni: Fietstocht
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Enkele dames hebben weer een mooie fietstocht uitgezet.
Als er nog dames zijn die mee willen fietsen kunnen zij zich
opgeven bij een van de bestuursleden tot 31 mei 2018
Woensdag 12 juni: Rondleiding in de Willibrorduskerk
Aanvang 19.00 uur
We gaan de kerk en de toren van de Willibrorduskerk
bezichtigen. Na afloop is er koffie of thee met iets lekkers.
Maandag 24 juni: Tuinexcursie
Vertrek om 18.30 uur bij de kerk met auto’s
We gaan met de auto naar de tuinexcursie, de auto’s
worden geregeld en bij de kerk verdeeld.
Kosten € 6.- Dit graag overmaken op de rekening van de
VvW reknr. NL89RABO0107122634
Het bestuur.
Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com

Deze oriëntatierit start bij manege 't Heideros in Wintelre
en voert door de mooie bosrijke omgeving tussen Wintelre
en Vessem. Deze rit welke uitgezet wordt door dhr. Cees
van de Borne en dhr. Ger Bos is jaren een begrip in de
aangespannen sport in De Kempen. Deze oriëntatierit heeft
een lengte van ± 25 km met halverwege een rustpauze bij
golf- en recreatiepark “'t Caves” in Wintelre.
Het eindpunt is uiteraard gelegen bij manege 't Heideros.
Naast deze rallyrit is er tevens een toertocht voor de
recreatieve ruiters en aanspanningen. Deze rit is een
gezelligheidsrit waar geen wedstrijdkarakter aan gekoppeld
is.
Zowel de rallyrit als de tourrit is voor iedereen opengesteld
die hieraan deel zou willen nemen met een rijtuig of onder
de man, zoals dat in het hippisch jargon heet.
Het inschrijfgeld bedraagt €20,00 per equipe of rijtuig en
men kan zich opgeven op de website: paardenrally.nl.
Om 20.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats bij de manege.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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BESTE LEZERS,

TOER DE BOER

Kennelijk moet ook Wintelre mee in de vaart der volkeren:
het vandalisme is nu doorgedrongen tot in de
Vreemdelingenhoek.
Op 22 mei of in de nacht van 22 op 23 mei hebben
vandalen het nodig gevonden om een straatnaambord met
de tekst CORRID'OR, wat hing aan een paal in een zijweg
van de Kerkheide mee te nemen. Dit bord was een
openlijke blijk van waardering voor Corry Basten, u allen
zeker bekend. Voor een buitenstaander heeft dit bord geen
waarde, voor Corry en haar buren des te meer.

Op zondag 23 juni vindt de Toer de Boer door de
gemeenten Eersel en Veldhoven weer plaats. Starten kan
tussen 10.30u en 12.30u bij Melkveehouderij Klaasen,
Kreiel 7B in Wintelre.
Met een fietstocht van 35 km komt u langs nog eens 4
bedrijven in de omgeving: Asperge- en pompoenboerderij
De Beijer in Vessem, Dierenkliniek Dennenoord in Duizel,
Vleesboerderij KempenLust in Knegsel en Zorgboerderij
D’n Oerse Have in Oerle.
Op ieder bedrijf krijgt u een rondleiding en staat er een
hapje en een drankje voor u klaar. De deuren blijven tot
17u voor u open.
Aanmelden kan via
https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/toer-de-boereersel-veldhoven.
Opgeven kan tot en met donderdag 20 juni. Hopelijk
kunnen wij u als ZLTO-afdeling Eersel-Veldhoven op zondag
23 juni verwelkomen!

Maar dat niet alleen. Ook in de Kerkheide is de praktijk
gevestigd van mijn vrouw, homeopathisch arts. Omdat zij
veel patiënten krijgt vanuit andere omgevingen dan die van
Wintelre, hebben wij voor de vindbaarheid en duidelijkheid
een paar pijlen met de tekst homeopathie en een naambord
geplaatst. Beide zijn vernield. Uiteraard kunnen wij ons
goed voorstellen dat mensen niet achter de filosofie en de
werking van de homeopathie kunnen staan. Wij staan
daarom open voor discussies hierover. Maar wat heeft het
vernielen van deze aanduidingen voor zin!
Wij zijn boos over deze vernielingen en diefstal, maar
beseffen ook dat de dader of daders nooit gevonden zullen
worden. Daarom nog maar eens: laten we toch respect
hebben voor elkaar en elkaars eigendommen.

Laat Wintelre nooit ook deze bijverschijnselen
van de "grote stad-allures" mee krijgen.
Geer Hoebink
Kerkheide 1,
Wintelre
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Collecte Oranjefonds door de
Babbellaarsjes
De collecte voor het Oranje fonds staat weer voor de deur.
In de week van 11 t/m 15 juni komen de dames aan de
deur voor uw, hopelijk, gulle bijdrage.
Het Oranjefonds helpt ons ook dit jaar weer om onze
meiden in het nieuw te steken. Onze minioren zijn dit jaar
uit hun jurkjes gegroeid en hopen u tijdens de carnaval te
verrassen met hun nieuwe jurkjes. Alvast bedankt!
Groetjes,
de Leidsters van de babbellaarsjes; Hanneke, Hilde,
Marieke, Anne, Britt en Inge
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WIVAK

ALZHEIMER CAFÉ

De organisatie van de WIVAK
is weer van start gegaan,
Als het goed is hebben jullie
je inschrijfformulier
ingeleverd!
Wivak Keetweek op 12-14-16
augustus 2019
Het thema van dit jaar is…
‘Wivak viert Feest’

Donderdag 13 juni Alzheimer Café De Kempen
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
Dementie, hoe ervaar je dat?
En dan krijg je de diagnose; je hebt dementie. En jij en je
omgeving weten dat vanaf nu de toekomst anders zal
verlopen dan vooraf bedacht.
Hoe is het om deze ziekte te hebben? Hoe ga je daarmee
om? En hoe wil je dat anderen met jou omgaan? Vanavond
de expert bij uitstek, onze gast is iemand die hierover uit
eigen ervaring kan vertellen. Tevens de laatste bijeenkomst
voor de zomervakantie.
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
info@welzijndekempen.nl of bellen naar 0497-514746

De Wivak bestaat alweer 15 jaar dus…

Om de Wivak te organiseren zijn we afhankelijk van
vrijwilligers, wil je graag meehelpen en ben je 13 jaar of
ouder. Geef je dan op via keetweek@gmail.com of Karin
van der Velden, Kloosterstraat 31, 06-41788150

HOTEL 46 – RESTAURANT CRAFT
Wij zijn per direct op zoek naar medewerkers voor in de

Spoelkeuken
STATIEGELDACTIE COOP
Wij ontvingen een statiegelddonatie van € 611,30 van de
COOP en haar klanten.
Stichting Kempkeshof bedankt de COOP en al haar klanten
voor dit fantastische bedrag.
Stichting Kempkeshof.
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Ben jij een harde werker die oog heeft voor orde en
netheid.
Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Fulltime / parttime.
Voor vragen of sollicitaties
Tel: 040-249 39 60
Email: joyce@hotel46.nl
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BRIEF BURGEMEESTER JOSEPH VOS
Beste inwoners van Wintelre, Vessem, Knegsel, Steensel,
Duizel en Eersel,
Op 18 juni a.s. treedt de nieuwe burgemeester van de
gemeente Eersel aan; de heer Wouters. Ik stop dan na
bijna twee jaar als waarnemend burgemeester. Ik wens
hem heel veel succes toe in zijn nieuwe ambt en vooral
proficiat met deze gouden baan! Zo heb ik mijn periode in
Eersel in ieder geval beleefd.
Tijdens de vele ontmoetingen heb ik steeds de hartelijkheid
en vriendschap mogen ervaren en genoten van de
dynamiek die opgesloten zit in onze zes kernen,
verenigingen, organisaties en ondernemingen.
Heel veel mensen dragen bij aan het vitaal houden van hun
dorp als vrijwilliger, als bestuurder, als mantelzorger of als
ondernemer. Ik vond het een genot deze mensen te mogen
ondersteunen.
De gemeente Eersel heeft veel te bieden. In de vele
toespraken die ik heb mogen houden heb ik het vaak zo
verwoord: Eersel heeft vele kwaliteiten. Enerzijds de
prachtige leefomgeving, zoals de diverse landschappen met
bossen, heiden, beekdalen en landbouwgronden. Daarin ook
de cultuurhistorische bebouwingen waarin je nog goed de
geschiedenis kunt lezen. En opvallend de Kempische
cultuur: gemoedelijk maar ook daadkrachtig. De houding
van handen uit de mouwen.

In deze combinatie floreren veel bedrijven in diverse
sectoren, hebben heel veel mensen prachtig werk en is het
geweldig wonen en leven in de gemeente Eersel.
Toen ik in Eersel mocht aantreden was de verwachting dat
de gemeenten in de Kempen samengevoegd zouden
worden, maar dit beeld is nadien nadrukkelijk veranderd. Ik
respecteer uiteraard deze keuze. Dit betekent wel dat we
nog meer moeten investeren in onze eigen structuren en in
de samenwerking met de andere Kempengemeenten en
organisaties. Dit doet de gemeente nadrukkelijk, maar ik
roep u ook op dit te doen vanuit de gemeenschappen zelf.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit mensen die er
voor u zijn en voor u het beste nastreven; klantgericht en
duidelijk. Er wordt hard gewerkt aan de toekomst.
Natuurlijk zit het niet altijd voor iedereen mee en vragen
mensen ook om hulp en steun. Ik heb mijn best gedaan om
de diverse bestuurlijke vraagstukken mee op te lossen en
vragen van organisaties en individuele mensen zo goed
mogelijk te begeleiden.
Tot slot, ik heb het zeer getroffen met de twee
gemeenteraden en colleges die ik heb mogen dienen.
Altijd constructief en altijd in het belang van de
gemeenschap werkend.
Dank u wel voor alle steun. Ik weet zeker dat het met u en
met Eersel bijzonder goed gaat!
Waarnemend burgemeester Joseph Vos

Anderzijds heeft de gemeente Eersel aan kwaliteiten de
dynamiek van de landelijk bekendstaande hotspot ZuidoostBrabant met haar hightechindustrie, onderwijsinstituten en
innovatieve kracht.
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Zeskamp 2019 op vrijdag 19, zaterdag 20
en zondag 21 juli
Wervelende Playbackshow en hevige zeskampstrijd
komen steeds dichterbij!
Hallo Wintelre!
We kunnen al af gaan tellen! Zo dichtbij is Zeskamp 2019!
Hebben jullie, net als wij, ook al zo’n zin in het leukste,
sportiefste en gezelligste weekend van Wintelre?
Vrijdags gaan we genieten tijdens de DorpsBBQ
Iedereen is welkom: jong, oud, gezin, bedrijf! Je kunt er
buurten, je kunt er een drankje drinken en bovenal kun je
er lekker eten! Dit jaar zelfs inclusief een toetjesbuffet!
Geheel verzorgd door de Kiloknallers! Natuurlijk zorgen wij
ook voor een DJ, dan kunnen na het eten de voetjes van de
vloer!
Meer info, zie de poster elders in het Blaaike. Aanmelden
kan al via ons emailadres,
dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
Een spectaculaire Playbackshow op de zaterdag
Tenminste dat verwachten wij! Want onze driekoppige jury,
inclusief BN’er, gaan die avond de eerste punten verdelen.
Dus zet je beste beentje voor, dans alsof je leven ervan af
hangt en playback als een gek! Die eerste punten moeten
voor jullie team zijn!
Ook niet deelnemers zijn verzekerd van een gezellige
avond. Publiek is van harte welkom!
Zondag Zeskampdag!
Altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven! Jullie kunnen je
weer opmaken voor een totale uitputtingsslag! Maar dan
wel een leuke natuurlijk! Oude spellen, nieuwe spellen, alles
is weer present op ons Zeskampterrein aan de Biemeren.
’t Blaaike nr. 12 8 juni 2019
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Wordt jullie team Winnaar Zeskamp 2019? Da zal toch
wel?!?!
Aanmelden voor de zeskamp 2019
Maar effe serieus! De aanmeldingen stromen al binnen en
we zien weer veel teams verschijnen. Ook de nummers voor
de Playbackshow zijn al door velen doorgegeven. Zijn jullie
onverhoopt jullie aanmelding vergeten of steggelen jullie
nog over het nummer?
Je kunt ons alles nog doorgeven op
dorpszeskampwintelre@hotmail.com. Indien een dubbel
playbacknummer wordt gedetecteerd, dan geldt: Wie het
eerst komt, die het eerst maalt! Dus wacht niet langer!
Tot zover weer en we will be back!

Rondleidingen kruidentuin:
·
·
·
·

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

15
20
24
28

Juni
Juli
Augustus
September

13.30
13.30
13.30
13.30

uur
uur
uur
uur

De rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
Kosten € 5.00 pp inclusief thee met kruidkoek en
infoblaadje.

WORKSHOPS BIJ STEVIG GEKRUID

Groeten Stichting Dorpszeskamp Wintelre

COLLECTE VOOR DE ZONNEBLOEM VAN
WINTELRE.
In de week van 17 t/m 22 juni komt een vrijwilliger van
onze Zonnebloem Wintelre bij u langs om te collecteren.
Uw bijdrage komt geheel ten goede aan dorpsgenoten die
gast zijn van Zonnebloem Wintelre. Uw bijdrage betekent
voor onze gasten, een middag genieten van het samenzijn
met vrienden.
Wij gaan uw gift gebruiken voor het organiseren van een
gezellige middag in het kader van de nationale Zieken-dag,
een picknick in de kantine van DEES, voor een high tea, een
leuke middag met muziek, en nog meer.
Namens onze gasten en vrijwilligers, DANK U WEL!
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”

De workshops zijn aansluitend op de rondleiding.
Deelname aan de rondleiding is niet noodzakelijk.
· Zalf maken:
15 juni en 10 augustus.
Aanvang 15.00 uur Kosten € 15.00 pp duurt ongeveer 1 uur
Reader inbegrepen.
· Handmassage + massageolie maken.
20 Juli
Aanvang 15.00 uur, Kosten € 20.00 pp duurt ongeveer 1,5
uur. Reader inbegrepen.
· Eigen thee mélange maken.
28 September
Aanvang 15.00 uur. Kosten € 15.00 pp duurt ongeveer 1
uur. Reader inbegrepen.
Voor meer informatie over de rondleidingen en workshops
zie website: www.steviggekruid.nl

Zonnebloem Wintelre.
’t Blaaike nr. 12 8 juni 2019
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VAKANTIE ACTIVITEIT VOOR KINDEREN
· Zeepjes maken: met gietzeep waar je zelf een vorm, geur,
kleur en glitters voor kunt kiezen.
· Lipgloss maken. Je eigen lipgloss maken waar je zelf je
geur, kleur en/of glitters voor kunt kiezen.
· Data:
- woensdagmiddag 10 juli inloop vanaf 13.30 tot 17.00 uur.
- woensdagmiddag 7 Augustus, inloop vanaf 13.30 tot
17.00 uur.
Laat je even weten of je komt?
De kosten zijn € 5,00 per activiteit.
En het duurt ongeveer een uur per activiteit.
Als je een groepje hebt van minimaal 4 personen kan het
natuurlijk ook op een andere dag/tijd.
Groetjes Yvonne.
Stevig gekruid

Yvonne van Ham
Mostheuvel 20a
5513NV Wintelre
06-55987666
Info @ steviggekruid.nl
Aanmelden via mail of app.
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51STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 25 JUNI TOT EN MET 28 JUNI
Stichting avondwandelvierdaage Wintelre organiseert dit jaar
voor de 51ste keer haar avondwandelvierdaagse. Daarnaast
verleent de stichting ook haar medewerking aan de
kerstwandeling en de herfstwandeling. Het afgelopen jaar
hebben we samen op gepaste wijze het gouden jubileum
gevierd waar we nog steeds met heel veel plezier aan
terugdenken.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre biedt ook dit jaar
de mogelijkheid om te kiezen uit drie afstanden. De 5 en 10
km wordt door de organisatie apart uitgezet. Degene die
graag 15 km wandelen kunnen dan zowel de 10 als de 5 km
wandelen.
Wij hopen dat op 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur bij de
voorinschrijving weer vele vertegenwoordigers van
verenigingen en instellingen uit ons dorp de weg weten te
vinden naar MFA De Rosdoek.
Laten we elkaar de komende weken stimuleren om deel te
gaan nemen aan de 51ste avondwandelvierdaagse van
Wintelre. Een korte of lange wandeling levert een bijdrage
aan uw dagelijkse fitheid en samen wandelen draagt ook bij
aan uw sociale contacten in uw eigen leefomgeving.
Vertrek en aankomst van de 51ste Avondwandelvierdaagse
zijn bij MFA de Rosdoek, behalve op woensdagavond 26 juni
want dan is de start en aankomst in de kantine
van voetbalvereniging DEES.
Op donderdag 27 juni is de Rabobank en PinPin de Pinguin
aanwezig bij de wandelvierdaagse zowel bij vertrek als aankomst.
Meer over deze bijzondere actie van de Rabobank in ’t volgende
Blaaike.
.
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De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km (5 en 10) tussen 17.30 en 18.00 uur.
Op vrijdagavond zal om ongeveer 20.15 uur vanaf het gemeenschapshuis de intocht van de wandelaars plaats vinden
met medewerking van onze eigen fanfare/drumband Sint
Willibrordus. Aansluitend is dan de prijsuitreiking en het
blarenbal in MFA “De Rosdoek”.
Elders in dit Blaaike vindt u het inschrijfformulier en de deelnamegegevens.
Tot ziens bij de 51ste avondwandelvierdaagse van Wintelre.

-

Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre

DEELNAMEREGLEMENT EN GEGEVENS
51STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
WINTELRE
-

-

Men kan zowel individueel als in groepsverband
deelnemen
Groepen moeten bestaan uit minimaal 6 personen,
exclusief groepsleider. (Maximaal 30 personen incl.
groepsleider).
Een groepsleider moet tenminste 16 jaar oud zijn
Jeugdigen onder de 12 jaar kunnen alleen onder
geleide van tenminste 16 jaar deelnemen
De starttijden zijn zodanig gekozen dat iedereen aan
de vierdaagse kan deelnemen waarbij het toegestaan
is om aan meerdere afstanden deel te nemen.
Inschrijven kan m.b.v. het inschrijfformulier dat u in
't Blaaike vindt. Tevens zijn losse inschrijfformulieren
te verkrijgen in het gemeenschapshuis.

’t Blaaike nr. 12 8 juni 2019

24

-

-

Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijving
te worden voldaan
Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving
t/m 12 jaar € 1,50;
Boven 12 jaar € 2.50;
groepen genieten per deelnemer een korting van
€ 0.50.
Bij inschrijving op de dag van deelname worden
de prijzen met € 0.50 verhoogd.
Voorinschrijving is mogelijk tot en met maandag
24 juni.
De organisatie is speciaal voor deze gelegenheid
op maandag 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur in
MFA De Rosdoek aanwezig.
Deelnemende groepen worden gejureerd waarbij de
uitslag van de jury bindend is. Bij de beoordeling door
de jury wordt ook rekening gehouden met de leeftijd
van de wandelaars in verhouding tot de afstand die
men loopt.
Bij wandelen in het donker dient een groep van een
goedwerkende verlichting te zijn voorzien
Alle wandelaars nemen deel op eigen risico
Men dient zich als deelnemer strikt te houden aan de
verkeersregels.
De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren bij het niet naleven van de gestelde regels.
Om op de laatste dag voor een medaille in aanmerking
te komen dient met tenminste 3 avonden te hebben
deelgenomen en de routes te hebben uitgelopen. Wij
bieden ook de mogelijkheid om een of twee dagen mee
te wandelen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet
beslist de organisatie.

Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.
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POWERTOOLRACES
Op 16 Juni staan op het WELONS-festival de powertoolraces
op het programma.
De keurig van de powertoolraces start op deze dag om
12.00u. op het festivalterrein.
Om 14.00u. starten dan de eerste races met als inzet de
“Welons powertool trophy”.
Voor de mensen die graag willen deelnemen maar niet
weten hoe men een snelle
Powertool maakt, verwijzen wij U graag door naar youtube
onder de titel: “bouwen van powertool racer” alwaar Jan
precies uitlegt hoe een ultravette powertoolracer gemaakt
wordt! Het reglement van de powertoolraces vindt U op de
website van WELONS.nl
Opgeven kunt U simpelweg door een mailtje te sturen naar
frenk_e@hotmail.com
Kid’s Playground
Voor de Kinderen in alle leeftijden is er een heuse “Kid’s
Playground” op zaterdag 15 en zondag 16 Juni op het
festivalterrein van WELONS.
Een draaimolen, zweefmolen, vliegend tapijt, diverse
luchtkussens en een grote zandbak voor de allerkleinsten
zullen plezier en vertier bieden aan de kids!
Marktkramen en foodtrucks
Tussen de vele oldtimer tractoren en Amerikaanse auto’s en
hotrods, zijn er diverse marktkramen te vinden voor de
liefhebber. Foodtrucks met een variërend culinair aanbod
zullen de inwendige mens ruim voorzien in zijn of haar
behoeften.
Ook een heuse barbershop is aanwezig en een stand met
speciaal bieren.
’t Blaaike nr. 12 8 juni 2019
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“The Dirty Rabbit”
WELONS kent dit jaar ook een ruige rock kroeg met de uit
Zwijndrecht afkomstige LIVEROCKKARAOKEBAND,
alwaar eenieder zijn “5 minutes of fame” kan beleven als
zanger of zangeres. Het repertoire bestaat louter uit
klassieke rocknummers als “Ace of spades”, “Born to be
Wild”, “Paranoid” of popsongs van ABBA of GREASE maar
dan in een alles verbasterende moddervette rockversie.
Dus grijp die microfoon en laat die stembanden van je maar
eens gieren!
De Bands
“Good old Friday”
VANAF 19.00U
FARSTREET
DIRTY HARRY
CCR by THE FORTUNATE SONS
“Oldtimer-tractoren Saturday”
VANAF 14.00U
THE BUCKET BOYZ
JUICY LUCY AND THE WOODPECKERS
BEEF JERKY
VANAF 18.30U.
NIRVANA by UTERO
KINGS OF LEON by THE FOUR KICKS (UK)
METALLICA by THE UNFORGIVEN
AC/DC by AC/DC UK
“American Sunday”
VANAF 12.00U.
THE COWPOKES
MOONRUNNER
THE RUMBLE ROUSERS
HELLBILLY HOOKERPUNCH
BANG BANG BAZOOKA
SEE YOU AT WELONS 2019!
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NIEUWS VAN DE COOP!

OPENINGSTIJDEN PINKSTEREN COOP

Inmiddels draait de winkel op volle toeren en verwelkomen
we steeds meer klanten.
Er worden veel vragen gesteld en tips en suggesties gedaan
om de winkel nog beter te maken.
Daarom praten we u graag even bij over de nieuwste
ontwikkelingen.
- De geld opname automaat is weer in bedrijf. U vindt deze
net voor de kassa's bij de diepvriesafdeling.
- Naast de flessenautomaat achterin de winkel, vind u de
ecowall.
Er zitten daar 3 openingen in de muur.
Eentje voor inleveren van batterijen, eentje voor lampen en
een luik voor het deponeren van uw oude frituurvet.
- De Telegraaf en het Eindhovens dagblad, zijn ingedeeld op
een nieuw plekje, deze liggen onderin bij de tijdschriften.
- Op de koffietafel vindt u wekelijks de Kempenaer en de
Hint, deze worden niet overal meer bezorgd.
U kunt deze dan ook kosteloos bij ons meenemen.
- Het is eindelijk gelukt, vanaf heden hebben we dagverse
zuivel van Campina in het assortiment!
Melk, karnemelk, diverse soorten yoghurt en vla.
- Het vers vlees assortiment is sinds de verbouwing
gigantisch uitgebreid.
Op zaterdag 8 juni kunt u kennis maken met een aantal
nieuwe producten.
We gaan dan van 10.00 – 17.00 uur barbecueën bij de
entree van de winkel.
Kom gezellig proeven en inspiratie op doen!
.
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Op beide Pinksterdagen zijn we geopend!
Zondag 9 en maandag 10 juni 11.00 – 17.00 uur.

PRIJSWINNAARS BIJ DE COOP!
Raamposteractie.
1 MINUUT GRATIS WINKELEN:
Scherpenering 102
Hemelrijksestraat 3
Rouwven 1
CADEAUKAART 100 EURO BOODSCHAPPEN:
Willibrordusstraat 14
Groenstraat 15
Mostheuvel 13
Korenbloemlaan 1
Kekkeneind 8
Heiveld 3
BOODSCHAPPENPAKKET:
Groenewoud 11 (Vessem) - Kerkstraat 13 - Margrietlaan 33
Kreiel 6 - Roestenberg 4 - Groenstraat 4a - Willibrordusstraat 52 - Akkerweg 50 - Pullen 4 Oirschotsedijk 52b –
't Dekske 3 - Koemeerskuil 17 - Groesveld 4 –
Kempkesveld 19 - Den dries 8 - Aangelag 7 - Molenweg 2 Merenweg 8 - Kloosterstraat 33 - Pastoor vd Heydenstraat 1
Engelenburg 15 - Zandstraat 3 - Groenewoud 9 (Vessem) Willibrordusstraat 47d - Kloosterstraat 27 - Biemeren 9 Engelenburg 24 - Willibrordusstraat 10 - Groenstraat 7b Kreiel 7
UNOX/LIPTON/CALVE ACTIE:
Kar boodschappen t.w.v. 100 euro!
Mevr. I. v.d. Ven
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NIEUWSBRIEF#121
Nieuwe burgemeester Wim Wouters
Op dinsdag 18 juni 2019 vindt de installatie plaats van Wim
Wouters als burgemeester van de gemeente Eersel.
Alle inwoners zijn van harte welkom op de receptie van
21.00 uur tot 23.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze
receptie heeft u de gelegenheid Wim Wouters te feliciteren.
Locatie: Dijk 15, 5521 AW Eersel

Verplaatsen maandelijkse vergadering
Vanwege de installatie van onze nieuwe burgemeester op
18 juni verplaatsen we onze maandelijkse vergadering naar
maandag 17 juni zoals gebruikelijk in de Rosdoek om 20.00
uur.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



Maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur is onze eerst
volgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. 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

RABOBANK EN PINPIN DE
PINGUÏN AANWEZIG
TIJDENS
WANDELVIERDAAGSE

In de week van 24 juni vind de
wandelvierdaagse plaats in Wintelre.
Rabobank Regio Eindhoven is op
donderdag 27 juni aanwezig met PinPin
de Pinguïn. Uiteraard worden de kinderen bij vertrek door
PinPin uitgezwaaid en PinPin zwaait de kinderen ook weer
binnen.
Kinderen maken kans op een leuke prijs
De kinderen die meelopen krijgen een verrassing en ze
maken kans op een leuke prijs. In de week na de
wandelvierdaagse hangt het winnende lotnummer op het
kantoor van de Rabobank in de Meent in Veldhoven. Hier
kunnen ze komen kijken of ze prijs hebben.
Rabo PinPin, de coolste zakgeld-app
Samen met PinPin de Pinguïn ervaren kinderen in een
veilige omgeving hoe het is om geld te verdienen, te sparen
en uit te geven. Door goed voor PinPin te zorgen, verdienen
kinderen pegels (virtueel geld). Zo komen kinderen al jong
in aanraking met betalen en leren ze sparen voor iets dat ze
graag willen kopen. Zo maakt Rabo PinPin de waarde van
geld tastbaar. Rabo PinPin heeft een Zakgeldhulp in de app.
Dit is handig want als ouder is het soms lastig om juiste
keuzes te maken over zakgeld. Op jonge leeftijd verstandig
met geld leren omgaan, is belangrijk voor later. Wanneer
start je met zakgeld? Welke afspraken maak je met je kind?
Hoeveel zakgeld geven andere ouders? Hoe leer je je kind
veilig pinnen? De Zakgeldhulp geeft antwoord op deze
vragen.
De Rabobank wenst alle deelnemers veel wandelplez
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Agenda
JUNI

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

6 en 7 juli

Zonnebloem; vakantie
Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

JULI–AUGUSTUS

19, 20 en 21 juli
12-14-16 aug.
25 augustus

7
9
15
23
25
26
27
28
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Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 11
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Wivak Keetweek
Open dag Kempkeshof

SEPTEMBER

Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Garagesale 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
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2 oktober
20 oktober
2 november
17 november
24 november
7 en 8 december
13 december

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

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

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

PMD- GFT-afval

25 juni

PMD- GFT- Restafval

9 juli

PMD- GFT-afval

28 juni
26 juli
27 september
25 oktober
20 december
Graag vooraf aanmelden.

30 augustus
29 november

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

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

AFVALKALENDER
11 juni

EETPUNT KEMPKESHOF 2019

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
20.00 uur in
Maandag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

29 mei
25 sept.

26 juni
31 Juli 28 aug.
30 okt.
27 nov. 18 dec.
31 juli niet in de Rosdoek
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de Rosdoek
17 juni
22 augustus
23 september
22 oktober
20 november
18 december
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