48e jaargang nr. 16, week 31 (3 aug)
Met in deze uitgave onder meer:
 Uitgestelde avondwandelvierdaagse
 Dorpszeskamp een groot dorpsfeest
 Cursus Reanimatie AED bediening
De volgende uitgave (nr. 17) verschijnt
in week 35 (31 aug.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 22 aug. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 23 aug. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

‘t Blaaike

’t Blaaike nr. 16 3 aug 2019

0

’t Blaaike nr. 16 3 aug 2019

Redactie

1

MISINTENTIE 17 EN 18 AUGUSTUS

MISINTENTIES 3 en 4 AUGUSTUS

Zaterdag 19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Zaterdag 19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger Pastor Verschure
Wim v. Loon (mnd)
Harrie en Betsie Oosterbosch en Zr. Theresetta Oosterbosch
Toon Swaans
Corrie Swaans - v.d. Vijfeijke
Janus Snelders en zijn zoon Peter
Hans Coolen en Wim Coolen
Maria v.d. Broek - Coolen (verjaardag)

Toon v. Hest (namens kinderen familie v. Hest)
Janus en Riek v. Mol - Beerens
Janus en Jans v. Ham - v. Oort
Toon v. Kemenade
Tinus en Anneke v. Mol - v. Ham (verjaardag en jgt)
Op donderdagmorgen is er geen H. mis meer

MISINTENTIES 24 EN 25 AUGUSTUS

Op donderdagmorgen is er geen H. mis meer

Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Diaken Jansen

MISINTENTIES 10 en 11 AUGUSTUS

Wil Kerkhofs (1e jgt)
Theo Kapteijns (verjaardag) en familieleden
Vader, moeder, Piërre, Maria en Annie Reniers
Harrie der Kinderen (verjaardag) en overleden familie

Zaterdag 19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Op donderdagmorgen is er geen H. mis meer

Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Piet v.d. Sande (verjaardag) en familieleden

MEDEDELINGEN
Misintenties voor het volgende Blaaike inleveren voor
donderdagmorgen 9.00 uur in de brievenbus op het
kerkplein, kosten € 10,-.

Op donderdagmorgen is er geen H. mis meer

We wensen de medewerkers van het Blaaike een hele
mooie en ontspannen vakantie.
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DORPSZESKAMP 2019:
EEN FEEST VOOR IEDEREEN!
Wat hebben we weer genoten van het Zeskampweekend!
En wij vermoeden dat we niet de enige zijn geweest! Het
was weer een groot feest op het terrein aan de Biemeren.
De BBQ vrijdag was drukbezocht, ontzettend gezellig en er
is goed gegeten! Met een lekker toetje: Bedankt
Kiloknallers!
Ook zaterdag was een avond vol vermaak. Alle teams
hadden flink uitgepakt! Wij quoten jurylid Bjorn van der
Doelen: “Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar de lat ligt
potverdorie hoog hier! Van dit soort ongein ben ik een
liefhebber!” En wij ook! Hulde aan alle teams!
Zondag werd er nog een schepje bovenop gedaan en gaf
iedereen gas op het veld. Een spannende strijd met het
uiteindelijke resultaat:

Stuur een mail met de 5 deelnemers van je team en
teamnaam naar dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
We zien jullie allemaal graag dinsdag 3 september met de
kermis! En natuurlijk volgend jaar weer op het
Zeskampveld!
Groeten,
Stichting Dorpszeskamp Wintelre
PS. Mocht je nog iets missen? Gevonden voorwerpen vind je
bij Bart Smits op het Veneind.

Kampioen Dorpszeskamp 2019: De Fuifsnorren!
Gefeliciteerd allemaal!
Hierbij willen wij jullie allemaal, deelnemers, coaches en
juryleden, bedanken voor jullie enthousiasme! Publiek, mooi
en gezellig dat jullie er waren! Sponsoren, bedankt voor
alles! Mocht je nog zin hebben om na te genieten? Foto’s en
filmpjes vind je terug op onze Facebook en Insta-pagina.
Als Zeskampcommissie zijn we nog niet helemaal klaar dit
jaar. We nodigen jullie namelijk van harte uit om op kermisdinsdag 3 september deel te nemen aan:

Onze Laser Game en Foute party!
We starten om 17 uur. Zorgt allen dat je dit spektakel niet
mist! Let op: Aanmelden voor de Laser Game kan nog
steeds!!
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NIEUWS VAN DE COOP!

Reiskoffer

Douwe Egberts

Mevr. E. Pellen

Een van de meest gestelde vragen naar nieuwe producten
de afgelopen weken, was de toevoeging van verse sushi.
We zijn hier voor de samenwerking aangegaan met Sushi
Ran. Zij leveren elke week in het weekend verse sushi
rechtstreeks bij ons. Zo vanuit de keuken naar de winkel!
In tegenstelling tot bij andere winkels, is deze delicatesse
dus 1 of zelfs 2 dagen korter onderweg, omdat er geen
distributiecentrum als extra stop tussen zit, hetgeen de
smaak en versheid ten goede komt.
Wanneer u wilt bestellen voor bijvoorbeeld een verjaardag
of speciale gelegenheid, informeer dan gerust bij onze
medewerkers.

Kindertractor

Knorr

Mevr. T. van Oeffelen

Sportcamera

Sportlife

Dhr. N. Tournoij

Ventilator

Grolsch

Mevr. C. Tromp

Een andere veel gestelde vraag, was waar de Likkepot was
gebleven. Deze smeuïge paté voorzien van tuinkruiden en
uitjes is ook terug in ons assortiment. U vindt deze in de
koeling bij de borrelhapjes/tapas.

BESTE DAMES UIT WINTELRE

Tenslotte mokkaschuim, veelal wordt deze verwerkt in
koude gerechten zoals gebak en ijstaarten. Deze kopen we
nu ook af fabriek, via de Gulden Krakeling. Vrijwel nergens
meer te krijgen, in Wentersel dus wel!

Sushi XL-pakket actie Facebook:
Mevr. D. Bartels
Mevr. A. Stroosma-Smits
Mevr. C. van Gestel

Op woensdag 21 augustus starten we weer met ons
wekelijks gymuurtje onder leiding van L. Paarhuis.
Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen.
Aanvang 18,30 uur tot 19.30 uur in de Rosdoek.
Bestuur damesgymclub.

PRIJSWINNAARS BIJ DE COOP!
Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

1 MINUUT GRATIS WINKELEN:

Medisch Pedicure

Dr. Oetker pannenkoek versierwedstrijd
Dhr. J. v.d. Sande
Bavaria

Mevr. C. Swinkels

Grolsch

Mevr. T. Heerebeek

Campina

Mevr. E. van Kroonenburg
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CURSUS REANIMATIE / AED BEDIENING!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is organiseert
EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en Knegsel in 2019
weer een 4-tal cursussen:
Reanimatie inclusief het bedienen van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.
En staan gepland op:
23 september in MFA te Wintelre op maandag avond
van 19.30 tot 22.30 uur
25 september in MFA te Wintelre op woensdag
ochtend van 9.00 tot 12.00 uur
26 september in MFA te Knegsel op donderdag avond
van 19.30 tot 22.30 uur
27 september in MFA te Vessem op vrijdag ochtend
van 9.00 tot 12.00 uur
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten.
De kosten voor de cursus zijn €15.00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://www.ehbovessem.nl/cms/node/33”
Betalen bij opgave onder vermelding van je naam en de
datum van de cursus aan:
EHBO Vessem CA, IBAN nr. NL20 RABO 0126 1020 23
Meer informatie kunt u vinden op
‘www.ehbovessem.nl’ en op

‘www.facebook.com/EHBOvereningingVessemKnegselWint
elre’.
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OPEN DAG KEMPKESHOF OP
25 AUGUSTUS 2019 VANWEGE
25-JARIG JUBILEUM
Dit jaar viert Kempkeshof haar 25-jarig jubileum. Dat willen
we graag vieren met alle inwoners van Wintelre. Daarom
organiseert het bestuur van Kempkeshof op 25 augustus
van 10.30 uur tot 15.00 uur een Open Dag.
Jullie kunnen dan kennismaken met alle activiteiten die
Kempkeshof organiseert.
Een aantal van deze activiteiten zijn: Jeu de Boules,
Biljarten, Bezigheidsactiviteiten, Kaarten, Bibliotheek,
Eetpunt, Koffiedrinken, etc., tevens heeft de
Praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk uit Vessem
bij ons haar spreekuur.
Sommige activiteiten, zoals bijv. de bezigheidsactiviteiten
zijn vooral gericht op ouderen, maar een andere activiteit,
zoals bijv. de bibliotheek, geldt voor alle inwoners van
Wintelre. Van elke activiteit zullen deelnemers en
begeleiders aanwezig zijn om het een en ander te vertellen
en te laten zien.
Tijdens de Open Dag bestaat er ook de gelegenheid een
woning te bezichtigen. Je krijgt dan een goede indruk hoe
zo’n woning er van binnen uitziet.
Iedereen is van harte welkom op 25 augustus van 10.30 –
15.00 uur. De koffie staat klaar.
Bestuur Kempkeshof.

GEVONDEN
Op het zandpad richting ’t Caves, een houten klos met
sleutel.
Tel. 0634085930
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STATIEGELD COOP VOOR DE HEEMKUNDE
Momenteel loopt bij Coop Wintelre de statiegeld actie voor
Heemkundevereniging " DE HOOGE DORPEN’ Vessem
Wintelre Knegsel".
Heemkundevereniging ‘DE HOOGE DORPEN’ is momenteel
bezig de papieren bezittingen, archieven en oud
beeldmateriaal te digitaliseren. Ook de verslagen en foto's
van de verschillende opgravingen in onze dorpen - zoals de
fundamenten van het oude kerkje op de Kerkheide in
Wintelre - willen we digitaliseren zodat deze voor volgende
generaties beschikbaar blijven.
Het is bij Coop Wintelre mogelijk om statiegeldbonnen in te
leveren ten behoeve van onze Heemkundevereniging.
Een mooi initiatief van eigenaar Ron Tholen om op deze
manier geld in zamelen voor onze vereniging.
Deze actie loopt t/m 30 september.
Het ingezamelde bedrag wordt dan door Coop verdubbeld
en aan onze vereniging overgedragen. Wij hopen van harte
dat U deze actie ten bate van ‘DE HOOGE DORPEN’ wilt
steunen!
Bent u geïnteresseerd in wat onze vereniging doet, dan
bent u van harte welkom op onze HeemZolder die gevestigd
is op de zolder van de Jacobushoeve in Vessem. We zijn
altijd open op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Verder is een bezoek ook altijd mogelijk op afspraak. Ook
zijn nieuwe leden nog altijd zeer welkom in onze vereniging.
We zijn beslist niet alleen met het verleden bezig maar
zeker ook met het heden en de toekomst.
Om lid te worden (€ 20,00/jaar) of voor een bezoek aan de
HeemZolder neem contact op met:
Ad de Vooght,
Email: de.vooght@hotmail.com of
Tel: 040-205 2633.
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WINTELRE
De fietstocht met picknick op woensdag 24 juli is i.v.m.
de tropische hitte afgelast.
Alle deelnemers hebben inmiddels bericht gehad over het
niet doorgaan van de tocht. Er is ook al contact geweest
met picknickadres in Oirschot over een nieuwe datum. De
fietstocht zal nu doorgaan op een woensdag medio
september. We gaan er van uit dat alle deelnemers dan ook
weer meedoen en nieuwe aanmeldingen zijn ook nog van
harte welkom. De inschrijfkosten voor deze gezellige
fietstocht blijven natuurlijk € 5,00 per persoon bedragen.
Aanmelden kan nu nog tot zondag 15 september bij
Harrie Antonise, Korenbloemlaan 10 of telefoon: 2052329 of
via de mail: harrie.antonise@gamil.com .
Op woensdag 11 september houden we weer onze
jaarlijkse modeshow. Die vindt plaats in MFA De Rosdoek en
begint om 14.00 uur. De zaal is al open vanaf 13.30 uur en
dan staat de koffie/thee reeds klaar. Het is een mooie
gelegenheid om de garderobekast aan te vullen met nieuwe
winterkleren.
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 30 juli
rijden we een langere tocht. Het vertrek is dan al om 1100
uur vanaf de kapel. Denk aan een lunchpakketje!
Ook dit jaar doen we als KBO-Wintelre weer mee aan de
Avondwandelvierdaagse. Het wandelgebeuren vindt dit jaar
plaats van 20 augustus t/m 23 augustus a.s. en wij lopen
mee op de 5 km en de 10 km.
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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 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 koffiedrinken. 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.

GEVRAAGD HUISHOUDELIJKE HULP
Voor ca 5 uur per week liefst op vrijdag, andere dagen
bespreekbaar.
Tel. 06-40958814 Jolanda
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51STE AVONDWANDELVIERDAAGSE NA DE
ZOMERVAKANTIE
Van 20 tot en met 23 augustus organiseert Stichting
Avondwandelvierdaagse haar 51ste avondwandelvierdaagse. In de maand juni werd de vierdaagse afgelast
vanwege het extreem warme weer in die periode.
Hopelijk zijn de weergoden de wandelaars in de maand
auguster wat beter gezind.
De voorinschrijving is op maandagavond van 19.00 uur tot
20.30 uur in MFA De Rosdoek.
Wij hopen dat iedereen jong en oud, schoolverlaters,
sportverenigingen en ga zo maar door weer deelnemen
aan de avondwandelvierdaagse van Wintelre. Samen
kunnen we er weer een sportief wandelevenement van
maken.
Rabobank en PinPin de Pinguïn
aanwezig tijdens wandelvierdaagse
Rabobank Regio Eindhoven is op
donderdag 22 augustus 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.
Tot ziens bij de 51ste Avondwandelvierdaagse van Wintelre.
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LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 13 augustus: Kinderuitstapje
Vertrek om 13.00 uur bij de kerk met auto’s. Willen jullie bij
de kerk op elkaar wachten en eventueel kinderen en oma’s
verdelen over de auto’s, er zijn oma’s die geen vervoer
hebben en ook oma’s die de weg niet zo goed weten naar
de speeltuin.
We gaan naar Speeltuin Geenhoven in Valkenswaard. Na
afloop zijn er frietjes met een snack.
Kosten € 5,00 per kind.
Dinsdag 27 augustus: Fietstocht
Vertrek om 9.00 uur bij de kerk
Enkele dames van onze vereniging hebben weer een mooie
fietstocht uitgezet.
’s Morgens is er koffie met gebak en tussen de middag een
heerlijke lunch, waarna we weer verder fietsen en rond een
uur of drie nog een keer stoppen voor een verfrissende
versnapering. Rond 17.00 uur zijn we weer thuis.
Opgeven voor deze fietstocht kan tot 20 augustus bij een
van de bestuursleden.

Agenda
JULI–AUGUSTUS
12-14-16 aug.
Wivak Keetweek
20-21-22-23 aug Avondwandelvierdaagse
24 aug.
Zandtoertocht MV Wintelre
25 aug.
Maistoertocht MV Wintelre
25 aug.
Open dag Kempkeshof

SEPTEMBER
7
9
14

28

Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Feestavond bij D’n Babbel i.v.m.
*20-jarig jubileum Hein en Cindy,
*50 jaar huwelijksfeest Gerrit en Corrie.
*50 jaar cafe van familie v.d. Hurk.
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

2 oktober
20 oktober

Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde

15
23

Het bestuur

25

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00 uur in
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
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de Rosdoek
22 augustus
23 september
22 oktober
20 november
18 december

27

16
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2 november
2 en 3 november
17 november
24 november
7 en 8 december
13 december
14 december
28 december

Bierfeest Gilde
Blaaskapellenfestival in De Rosdoek
(30 jaar Die Stallfreunde)
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.
Pubquiz bij D’n Babbel

2020
21-27-28 maart
21 aug
22 aug
23 aug
30/31 oktober

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

PMD- GFT-afval

20 aug

PMD- GFT- Restafval

3 sept

PMD- GFT-afval

17 sept

PMD- GFT- Restafval
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28 aug.
18 dec.

25 sept.

30 okt.

27 nov.

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
26 juli
30 augustus
25 oktober
29 november
Graag vooraf aanmelden.

27 september
20 december

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…

AFVALKALENDER
6 aug

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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