48e jaargang nr. 13, week 25 (22 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 Piet Willems eigenzinnige pionier
 Maanden juni en juli staan bol van activiteiten
 Beste parochianen
De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt
in week 27 (6 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 27 juni voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 28 juni voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

‘t Blaaike

’t Blaaike nr. 13 22 juni 2019

0

’t Blaaike nr. 13 22 juni 2019

Redactie

1

We bedanken de pastoor voor de vele werkzaamheden die
hij voor de Wintelrese parochie en de hele gemeenschap al
die jaren heeft gedaan.

MISINTENTIES 22-23 JUNI
Zaterdag 19.00 uur

Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Thema: MAAK HET WAAR
Voorganger: pastoor T. Verschure

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

Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)
Jan Tops
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen

VAKANTIE ZONNEBLOEM

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

MISINTENTIES 29 en 30 JUNI
Zaterdag 19.00 uur
m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastoor T. Verschure
Wilhelmina v. Gerwen - v.d. Velden en Ad v. Gerwen
Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
H. Mis uit dankbaarheid
Er is nu geen H. mis meer op donderdagmorgen

MEDEDELINGEN:
We nodigen u allen uit voor de kindergezinsviering m.m.v.
KIWI op zaterdag 22 juni met als thema MAAK HET WAAR.
Op donderdagmorgen 27 juni om 8.30 uur is de laatste
eucharistieviering in het parochiecentrum.

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Vrijwilligers
Zonnebloem Wintelre

Vanaf 1 juli stopt pastoor T. Verschure met zijn vaste
werkzaamheden voor de parochie Eersel.
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Door de inzet van vele dorpsgenoten is onze vakantie voor
onze 17 vakantiegasten een succes geworden.
We bedanken:
 Lecoba, die al jaren voor ons de bagage vervoert en
Ad en Joke die de bagage versjouwen. Ook Hein en
Cindy, omdat we daar altijd de bagage af mogen
halen.
 De volksdansgroep van de KBO, de Huifnarren, Zurg
dá ge d’r bè band en de ontspanningsleidsters van
VvW, die elk een avond geweldig amusement voor
ons verzorgden.
 De Coop voor het schenken van een toetje.
 Martien van der Aa voor het schenken van heel veel
grote lekkere aardbeien.
 Onze verpleegkundige en verzorgenden die aan alle
gasten de nodige hulp en zorg verleenden.
 De vele familieleden, meneer pastoor, burgemeester
Vos, het kerk- en het regiobestuur, die allemaal op
onze bezoekmiddag kwamen.
 En natuurlijk onze gezellige gasten, want zonder
gasten ……geen vakantie.
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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):

BESTE INWONERS
VAN WINTELRE

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
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 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

Eten met gemak breidt haar bezorggebied uit door vanaf nu
ook in Wintelre te bezorgen. Ik ben Davy Louwers, 20 jaar
en heb altijd de wens gehad voor mezelf te beginnen. Toen
ik met eten met gemak in contact kwam vond ik het tijd om
mijn droom te verwezenlijken. Een eigen onderneming
waarbij persoonlijk contact en een goede service hoog in
het vaandel staan. De klanten in mijn regio krijgen via de
maaltijdservice van eten met gemak elke week verse
gekoelde maaltijden persoonlijk aan huis bezorgd. Ze
hebben de keuze uit wekelijks variërend en uitgebreid
assortiment aan gerechten en kunnen de maaltijden
aanvullen met een soepje, toetje of ander bijgerecht. Ook
voor klanten met een dieet zoals zoutarm of glutenvrij zijn
onze gerechten een uitkomst.
Hopelijk tot snel!
Davy Louwers, Telnr.: 040-8200970

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

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

Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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WINTELRE
Ook dit jaar doen we als KBO-Wintelre weer mee aan de
Avondwandelvierdaagse.
Het wandelgebeuren vindt plaats van 25 juni t/m 28 juni
a.s. en wij lopen mee op de 5 km en de 10 km. De leden,
die de 5 km willen lopen kunnen zich aanmelden bij Sjan
Roosen, Kloosterstraat 7, tel.: 2052096. De mensen, die op
de 10 km mee willen doen, kunnen zich melden bij Marcel
van Hest, Willibrordusstraat 60, tel: 2052184 of via de mail:
m.van.hest@hetnet.nl De inschrijfkosten zijn voor rekening
van KBO-Wintelre. We rekenen op veel sportieve
wandelaars!!
Op woensdag 24 juli staat de fietstocht met picknick op het
programma. Het vertrek is tegen 10.30 uur vanaf MFA De
Rosdoek. Onderweg is er een lunchpauze voorzien, waar
men ook gebruik kan maken van het toilet. Verder wordt er
een kort bezoek aan een museum gebracht en zal er op de
terugweg nog een terras worden aangedaan. Iedereen kan
dan rond 17.00 uur weer thuis zijn. De inschrijfkosten voor
deze gezellige fietstocht bedragen € 5,00 per persoon. Er
volgt nog een uitnodiging met meer gedetailleerde
informatie voor onze leden.
Op dinsdag wordt er 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 aangelegd voor een drankje, Iedereen, ook niet-leden,
wordt uitgenodigd om mee te rijden. Op dinsdag 25 juni
rijden we een langere tocht. Het vertrek is dan al om 1100
uur vanaf de kapel. Denk aan een lunchpakketje! Vanwege
de start van de wandelvierdaagse op deze dag zullen we
iets eerder terug zijn in Wintelre.
’t Blaaike nr. 13 22 juni 2019
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Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel bij de kerk. Alle
senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom om aan deze
wandelingen deel te nemen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffie drinken. Iedereen is van
harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.30 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

AVONDWANDELVIERDAAGSE
25 t.e.m. 28 juni
Zorg dat je er bij bent!!

KNOERTTOERNOOI
Zaterdag 22juni
Met uiteraard veel voetbal, maar ook met een gezellig
terras met muziek, een bijzondere act en spek van de BBQ
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HALLO WINTELRE!
Deelnemers en coaches hebben dit weekend allang geblokt,
maar heeft ons publiek de data al wel genoteerd??
Vrijdag 19 juli: BBQ Voor iedereen! Dus ook voor jou!
Een avond met heel lekker eten en een toetjesbuffet van de
Kiloknallers. Je komt niks te kort! Aansluitend feest in de
tent, ook voor non-bbq-ers! Kaartjes voor de BBQ a 8 euro
reserveer je via dorpszeskampwintelre@hotmail.com of bij
de Babbel. Kids t/m 12 jaar gratis!
Zaterdag 20 juli: Playbackshow! Publiek is natuurlijk ook
van harte welkom! Dit wil je niet missen. Een show van de
bovenste plank door onze teams! Met 3-koppige jury
inclusief BN’er!
Zondag 21 juli: Zeskamp!
Een dag vol spel, actie en behendigheid! Er is zo gruwelijk
veel te zien, te lachen en met verbazing en trots te
aanschouwen. Daar wil jij toch ook over mee kunnen
praten? Nog maar efkes! Dan is het Zeskamp 2019. Dit wil
je niet missen!
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

PROPER JETJE GEZOCHT: BEN JIJ ONZE
HULP IN DE HUISHOUDING?
We zijn op zoek naar een fijne en degelijke poetshulp die
eens in de twee weken enkele uren wil poetsen bij ons in
huis. We wonen in Wintelre. Het aantal werkuren en de
dagen waarop je gaat poetsen, zijn in overleg en flexibel in
te vullen. Ben jij de persoon die ons verder helpt, heb je
vragen of ken je iemand die dit wil doen? Zegt het voort of
neem contact met ons op via 06-10896040.
’t Blaaike nr. 13 22 juni 2019
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CAMINO IN DE KEMPEN.
WANDELEN OP DE FEESTDAG VAN
JACOBUS
De Camino in de Kempen komt er alweer aan. Op 25 juli
a.s. wordt er gewandeld door de mooie natuur van Vessem,
Wintelre en Hoogeloon. We hebben dit jaar gekozen voor
twee nieuwe routes rondom Vessem.
Het belangrijkste van deze dag is het met elkaar wandelen.
Als extra worden er tijdens deze tocht herinneringen
opgehaald van het pelgrimeren naar Santiago de
Compostela. Ook plaatselijke bezienswaardigheden spelen
een rol tijdens het lopen. De tocht wordt georganiseerd
door vrijwilligers van drie organisaties: de Jacobushoeve, de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap
van Sint Jacob (afdeling zuidoost). Zij zorgen dat de
wandelaars niets te kort komen. Tijdens de lunch is er
koffie, thee en broodjes. Aan het eindpunt, de
Jacobushoeve, wordt voor de deelnemers het bekende
Jacobusbrood gebakken en wordt er muziek gemaakt. De
deelnemers kunnen bij het inschrijven kiezen tussen een
tocht van 8 of 16 km.
Op donderdag 25 juli gaan de deelnemers groepsgewijs van
start vanaf 9.00 uur. De start is bij de Pelgrimshoeve
Kafarnaüm (Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem). Er wordt
gelopen in groepen van 10 á 15 personen; de leiding van de
groep berust bij een Santiagoveteraan of –veterane.
Inschrijven voor de tocht kan tot 18 juli op de website van
de Jacobushoeve www.jacobushoeve.nl (“Camino in de
Kempen” aanklikken) en op de website van Pelgrimshoeve
Kafarnaüm www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
(“Aanmeldformulieren” –“Jacobuswandeling” aanklikken) of
schriftelijk op beide Hoeve’s via een inschrijfformulier. De
kosten bedragen € 7,50 per persoon. Contante betaling
vindt plaats op 25 juli voor het vertrek van de wandeling.
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BESTE PAROCHIANEN,
Heel veel mensen hebben zich ingezet om van mijn 55-jarig
priesterjubileum en mijn afscheid een grandioos feest te
maken.
Het was overweldigend. Gaarne wil ik U allen danken voor
uw inzet. Velen hebben zorggedragen voor de prachtige
versiering van de kerk in Wintelre, zowel binnen als buiten
de kerk. De Fanfares en Gildes van Wintelre en Vessem
hebben mij naar de kerk en de receptie begeleid en
onderweg of op de receptie een serenade gebracht. De
Fanfare en het Gild van Knegsel hebben nog extra aandacht
besteed aan mijn jubileum en afscheid in een aparte
eucharistieviering met Pinksteren. Hartelijk dank aan de
verschillende koren die mijn jubileum-mis muzikaal zo mooi
verzorgd hebben; dank aan de organisatie en dirigent, dank
aan de collega-concelebranten dank aan lectoren en
acolieten, dank aan het kinderkoor KIWI voor het mooie lied
na de viering: dank aan de vendeliers voor de vendelgroet.
Veel mensen hebben mij persoonlijk op de receptie de hand
gedrukt en dit vergezeld doen gaan van de besten wensen:
een felicitatie, de bevestiging van mijn besluit om wat
kalmer aan te gaan doen; de dank die U hebt uitgesproken
voor allerlei werkzaamheden op pastoraal terrein die ik in
de loop der jaren voor u en vele anderen heb mogen
verrichten bij lief en leed en de wens om meer te gaan
genieten van de vrije tijd die mijn nu geboden wordt. Dit
alles is vergezeld gegaan van bepaalde gaven in de vorm
van een enveloppe met inhoud, in de vorm van een fles
drank of een ander soort cadeau als een boekenbon; en
cadeaubon etc.
U begrijpt dat het voor mij onmogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken. Daarom doe ik dit graag langs deze weg: een
welgemeend oprecht woord van dank aan ieder die hoe dan
ook, ook door uw aanwezigheid zijn in de eucharistieviering
en/of op de receptie zijn of haar steentje heeft bij gedragen
heeft om dit feest zo goed te doen slagen.
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Zoals u weet woon ik nu in Vessem, op Den Hofpad en wil ik
gaarne voor zover mijn gezondheid het toelaat en het
wenselijk is, een keer per weekeinde voorgaan in een of
andere kerk van de grote St. Willibrordusparochie in een
eucharistieviering. Ook maak ik van de gelegenheid gebruik
u een fijne vakantie toe te wensen. Geniet ervan om daarna
vol goede moed uw werk weer op te kunnen nemen.
Nogmaals hartelijk dank en de beste wensen voor de
toekomst.
Pastoor A.J. Verschure

POETSHULP GEZOCHT!
Hallo, ik ben op zoek naar een poetsvrouw voor 1 dag in de
twee weken. Het zal gaan om +- 2/3 uurtjes per keer.
Bij interesse: Angela 06-22103723

GRATIS AF TE HALEN
Verhuisdozen.
Inlichtingen 06 57578661

GEROOKTE PALING
Zaterdag 29 Juni breng ik de paling weer thuis.
Bestellen kan tot 26 Juni. Bel of app 0623332442.
Prijs: €18,- per pond.
Marc Walravens.
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EIGENZINNIGE PIONIER.
BIOGRAFIE VAN PIET WILLEMS
Wintelre 1928 – den Bosch 2004
Zoals zijn familie pionierde voor een bestaan in de
Kempenstreek, pionierde Piet Willems een leven lang in het
welzijnswerk. Mariet Paes schreef zijn biografie.
Piets grootouders waren Peer en Mie van de Sande-Maas.
Zij trouwden in 1894 en kregen elf kinderen. Zij kochten in
1901 de Oerse Hut, gelegen in de ‘Grote Aard van Oerle’ en
ontgonnen de hei om er een boerderij te stichten. Tien van
de kinderen van Peer en Mie trouwden en kregen samen
drieënnegentig kinderen. Zeven kinderen, waaronder Piets
moeder Miet van de Sande en zijn vader Driek Willems
bouwden een boerderij nabij de Oerse Hut en vormden
samen met de andere kinderen van de Sande buurtschap
De Hut. In deze hechte gemeenschap werd Piet in 1928
geboren.
De geschiedenis van Piets familie en hoe hij opgroeide in De
Kempen is beschreven in de eerste hoofdstukken van het
boek. Als 15-jarige maakte hij de oorlog mee en werkte na
de oorlog als grondwerker bij de DUW. Als dienstplichtig
militair ging hij eind jaren veertig naar Indonesië. Piet
werkte als glasmenger bij Philips, trouwde en betrok een
huis aan de Scherpenering, waar zijn oudste twee kinderen
werden geboren. Toen dat huis te klein werd, verhuisde hij
met zijn gezin naar Oerle dorp. Daar zette hij als
vrijwilliger veel activiteiten op. Hij organiseerde activiteiten
voor kinderen zoals de vliegerwedstrijd op Zand-Oerle en
blies de KAB (Katholieke Arbeiders Beweging) nieuw leven
in. Hij zat voor de KVP enkele jaren in de gemeenteraad.
Het was in die tijd dat hij het advies kreeg om aan een
sociale academie te gaan studeren. Hij is de gemeenschap
van Oerle altijd dankbaar geweest dat hij van zijn
vrijwilligerswerk zijn beroep heeft kunnen maken.
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In Wintelre was hij in 1965 betrokken bij de start van de
J.O.C door de oprichtingsvergadering voor te zitten.
In Den Bosch ging hij werken in volkswijk De Barten aan de
Graafseweg en daarna in de Sintstraten, een wijk met oude
en verkrotte woningen in de buurt van het station. Hij zette
talloze activiteiten op samen met de wijkbewoners en
voerde actie tegen instellingen en gemeente als dat nodig
was. Van 1974 tot eind jaren tachtig werkte Piet als
opbouwwerker in Den Bosch-Oost en werd gezien als een
‘icoon van het opbouwwerk’. Hij verwierf nationale en
internationale bekendheid met zijn werkwijze, die kort
gezegd neerkwam op het werken van onderaf en het
opsporen van kwaliteiten van mensen zelf, ook van de
meest kwetsbaren in de samenleving. In de jaren negentig
tot zijn dood in 2004 werkte Piet stedelijk met allerlei
kwetsbare groepen mensen. Hij was een bekend figuur in
de Bossche samenleving; liet voortdurend van zich horen en
werd gewaardeerd én bekritiseerd. Hij werd in 1988
Bosschenaar van het jaar, ontving in 1993 de sociale
penning van ‘s-Hertogenbosch en in 1999 de koninklijke
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Veel persoonlijke uitgangspunten moet Piet ‘van huis uit’
hebben meegekregen. Al vroeg maakte hij thuis kennis met
armoede. Moeder Willems zei daar steevast over: ‘Arm zijn
is erg, maar er niets aan doen is erger’. Die grondgedachte
heeft Piet als lijfspreuk meegedragen. Piet was niet van de
grote theorieën, maar van het alledaagse kleinschalige
verzet. Hij eiste voortdurend het woord op voor mensen aan
de onderkant van de samenleving.
Een man die vanuit zijn jeugd waarden als solidariteit en
gezamenlijke strijd tegen onrecht meekreeg en in zijn
werkzame leven deze waarden als uitgangspunt bleef
hanteren.
Het boek kost € 29,90 en is te bestellen via
www.dokumento.org
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**Ik heb van 1 januari 1968 tot 1 januari 1972 gewerkt als
sociaal-cultureel werker bij de Stichting JeugdzorgGezinswerk in de Graafsewijk / de Barten in den Bosch. Ik
maakte deel uit van een team met Piet als gedreven,
gewaardeerde teamleider. Piet was en bleef mijn
leermeester. Jos van der Heijden**

TV DE MEPPERS
BBQ-toernooi
Op 12 juli organiseren wij een BBQ toernooi. We starten op vrijdag
avond om 19.00 uur.
We spelen alleen dubbel en mix dubbel. Zowel leden als niet leden
mogen deelnemen.
Zo kunnen de niet leden kennis maken met de tennissport. Vanaf
19.00 is de BBQ warm en kan er en een hapje en een drankje
genuttigd worden. De kosten zijn € 20.- per persoon.
Opgeven voor vrijdag 5 Juli. (mailadres demeppers@hotmail.com).
Zomerlidmaatschap

Niet-leden kunnen gebruik maken van een zomerlidmaatschap om
de sfeer te proeven en te genieten van onze all-weather banen
tijdens de maanden juni, juli, augustus en september. Het
zomerlidmaatschap kost slechts € 15,- voor de jeugd t/m 16 jaar en
€ 35,- voor overige geïnteresseerden. Men dient vooraf contant te
betalen maar men is geen inschrijfgeld verplicht. Bij aanmelding
krijg je als bewijs van lidmaatschap een zomerlidmaatschapspas. Als
zomerlid word je echter niet aangemeld bij de KNLTB en het
lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september (aanmelden op
mailadres demeppers@hotmail.com).
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Aanbieding: Luxe Varkensvlees- pakketten (BBQ- Smoker)
Dinsdag 09 juli 2019 vers te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 6,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 7,95 per kg. (incl. 9% btw.)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het
varken(vrouwelijk) en worden verstrekt in een lekvrij
slagerskratje. Wij kopen de zorgvuldig uitgeselecteerde biggen
zelf aan en gaan in eigen stal op een zorgvuldige manier de
mestfase in.
De stal is voorzien van ruim voldoende bewegingsruimte,
voldoende stro en afleidingsmateriaal en bieden garantie voor een
goed dierenwelzijn. De varkens een goed leven, u als consument
eerlijk én vertrouwd varkensvlees! Het varkensvlees is per
onderdeel verpakt, gevacuümmeerd, duidelijk gecodeerd en bevat
de volgende onderdelen:
1.
2.

Karbonades
Schouderhamlappen

5.
6.

Ribstuk
Verse worst (half om
half)
3. Schnitzels
7. Speklappen met
zwoerd
4. Varkenshaas
8. Gehakt (half om half)
(afzonderlijk te
voor o.a. overheerlijke
reserveren á € 17,95 /
gehaktballen of
kg., (incl. 9% btw.)
ingrediënt van een
heerlijke (Italiaanse)
pasta
Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio, grootgebracht
binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving.
Bij het afhalen van het varkensvleespakket wordt het exacte
pakketgewicht bepaald en krijgt u een factuur mee, geen contant
geld, wel zo makkelijk én veilig!

Vleesboerderij KempenLust, Eerselseweg 15-a
5511 KL Knegsel (NB)
+31 (0)497 - 515 996 +31 (0)6 - 13 75 80 99 (op werkdagen na
17.00 uur)
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk!!!
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SPORTEN IN HOTEL 46
Sinds de opening van ons hotel/restaurant worden wij
benaderd door mensen met de vraag of men hier ook kan
sporten.
Deze vraag komt vanwege het feit dat mensen de
fitnessruimte gezien hebben tijdens de open dagen en er
melding werd gemaakt dat het waarschijnlijk mogelijk zou
zijn voor mensen uit Wintelre om gebruik te mogen maken
van deze ruimte.
Wij hebben dit binnen ons team overlegt en zijn van mening
dat dit een mooi initiatief is om de bewoners een plek te
geven om in Wintelre te kunnen fitnessen. Echter kan dat
alleen onder bepaalde voorwaardes en condities.
Allereerst is het belangrijk dat er voldoende animo is, maar
daar tegenover staat dat de groep niet te groot mag worden
omdat er anders rijen zullen ontstaan voor de apparaten.
Aan de hand van de aanmeldingen zal er ook worden
geïnvesteerd in extra of nieuwe toestellen. Het aantal
deelnemers wordt op basis hiervan ook door de directie
bepaald.
Daarnaast zijn er wel een aantal kanttekeningen voor het
sporten bij Hotel 46.
‐ U komt op eigen risico
‐ Het sporten is zonder is begeleiding
‐ Er zijn geen douches
Echter kunt u wel 7 dagen per week van 07:00 tot 23:00
onbeperkt bij ons terecht. En er zijn kluisjes aanwezig om
je waardevolle spullen in te bewaren.
Als u geïnteresseerd bent om een keer te komen kijken dan
kan dit geheel vrijblijvend. Hierbij krijgt u dan een
eenmalige uitleg en kunt u de ruimte een keer bezichtigen.
Wel bent u bij aanmelding op uw zelf aangewezen om de
verschillende apparaten te leren kennen en onder de knie te
krijgen.
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Wanneer u gebruik wilt maken van onze fitness ruimte
meldt u dan snel aan, wij hebben voor de snelle
aanmelders een “actieprijs’’ van 13.50 per persoon per
maand. Deze actie geldt tot 1 juli a.s.
Tot snel!

MOEDIGE MOEDERS
Op dinsdag 25 juni van 20.00u-22.00u hebben we weer een
bijeenkomst van onze zelfhulpgroep. Waarbij iedereen die
een familielid heeft die verslaafd is van harte welkom is.
Onze bijeenkomsten hebben een vertrouwelijk karakter en
zijn geheel gratis en vrijblijvend te bezoeken. Adres van
samenkomst is: Thomas van Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52
in Bergeijk.
Deze keer gaan we het met elkaar hebben over de
dramadriehoek en komen we tot inzichten met elkaar om
hopelijk deze cirkel van verslaving te doorbreken.
Wij werken samen met allerlei afkickcentrums en
professionele hulpverleners en hebben zelf vaak al
jarenlang ervaring met het leven met een verslaafd
familielid. Hierdoor weten we als geen ander wat het is en
ook hoe we het beste kunnen handelen.
Deze bijeenkomst is de laatste voor onze zomerstop van 2
maanden.
We zijn ervan overtuigd dat ermee blijven zitten geen optie
is, deze problematiek gaat niet zomaar over. Wees moedig,
zet deze eerste stap, de verslaafde zelf kan er alleen maar
mee geholpen worden. Doordat u het gaat aanpakken, door
alleen al te komen. U zult merken dat je er niet langer
alleen voorstaat en dat je handvaten meekrijgt waar je ook
daadwerkelijk iets aan hebt.
Voor meer info bel: 06-44625441 of mail met
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Mocht u behoefte hebben aan een huisbezoek dan is dat
ook mogelijk.
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Agenda

2 oktober
20 oktober
2 november
17 november
24 november
7 en 8 december
13 december
14 december

JUNI

22
25 t/m 28

Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.

2020
21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

JULI–AUGUSTUS
6 en 7 juli
19, 20 en 21 juli
12-14-16 aug.
25 augustus

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 11
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Wivak Keetweek
Open dag Kempkeshof

30/31 oktober

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

AFVALKALENDER
25 juni

PMD- GFT-Restafval

9 juli

PMD- GFT- afval

23 juli

PMD- GFT-Restafval

SEPTEMBER
7
9
15
23
25
26
27
28

Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Garagesale Wintelre
Cursus reanimatie / AED-bediener
Wintelre 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Wintelre 9.00-12.00 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Knegsel 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Vessem 9.00-12.00 uur
Oud ijzer ophalen Gilde
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Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

26 juni
31 Juli 28 aug.
25 sept.
30 okt.
27 nov. 18 dec.
31 juli niet in de Rosdoek
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EETPUNT KEMPKESHOF 2019
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…
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

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 de Rosdoek
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
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