50e jaargang nr. 8, week 16 (24 april)
Met in deze uitgave onder meer:
 Online Quiz
 Wij staan in de startblokken jullie ook?
 Er kan nog meer bij
De volgende uitgave (nr. 9) verschijnt
In week 18 (8 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 30 april voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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PAROCHIEBERICHTEN VOOR
24 EN 25 APRIL EN 1 EN 2 MEI

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Ook voor deze twee weekenden zijn er nog geen
veranderingen dus geen vieringen in de kerk.
We gaan al naar de meimaand de Maria maand en daarom
nodigen we u allen uit om een extra bezoek te brengen aan
de kapel voor een moment van rust en bezinning en het
opsteken van een kaarsje.
In onze parochiegemeenschap is op 55-jarige leeftijd
overleden, Marleen v. Loon - Roos echtgenote van Arie v.
Loon. Marleen woonde in de Willibrordusstraat nr. 25
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,00

ONLINE PUBQUIZ
Zaterdagavond 24 april willen we (bij genoeg animo) een
online pubquiz voor de bewoners van Wintelre organiseren.
Via een stream via Youtube/Zoom of Teams (nog even
uitzoeken) willen we een leuke quiz organiseren tijdens de
3e coronagolf. De stream zal vanaf ongeveer 20u draaien,
en vanaf 20.30u tot 22.30u zal de quiz duren.
Onder andere rondes als Sport, Muziek, Actueel en Wintelre
zullen langskomen.
Aanmelden kan via quizmasterswintelre@gmail.com Het
gaat vooral om het plezier en de eer. Verdere info volgt via
de mail na het aanmelden. Tot dan!?
’t Blaaike nr. 8

24 apr. 2021

2

Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle
inwoners van Wintelre die daar een beroep
op willen doen. (CP=Contactpersoon):
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
Dagactiviteiten 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 een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. 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: Hannie Vosters T. 2052526
De Klussendienst 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 is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer
kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere
zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact
opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van
der Bruggen T. 2051521 of 0644934465
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 met
openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig
niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen.
CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com
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WINNAARS KLEURWEDSTRIJD COOP!
We zijn echt bedolven onder de kleurplaat inzendingen. Vele
kinderen wilde graag kans maken op 1 minuut gratis
winkelen!
Het zal je maar gebeuren, alles wat je maar lekker vindt,
gratis in je kar gooien, en niemand die zegt dat het niet
mag.
Onze dames hebben na lang beraad 3 winnaars getrokken:
Kai van Roij
Bauke Klessens
Rijk van Loon

5 jaar
7 jaar
10 jaar

Van harte gefeliciteerd!

TE ZIEN BIJ KEMPENTV:
Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid.
Op 21 april, de zesde aflevering, praten we over ‘Samen
dementievriendelijk’.
In deze aflevering spreken we met mensen die (bijna)
dagelijks ervaren hoe het is om in de praktijk om te gaan
met mensen met (beginnende) dementie.
Tijdens de gesprekken maken we ook kennis met mensen
die in en door hun werk te maken hebben en hadden met
mensen met dementie.

BEDANKT COOP
Kempkeshof bedankt de COOP voor de mooie sjoelbak.
St. Kempkeshof

WIJ STAAN IN DE STARTBLOKKEN!
JULLIE OOK?
Spanning, sportiviteit en vooral heel veel gezelligheid daar
draait het dit jaar allemaal om tijdens het weekend van 6, 7
en 8 augustus. Oftewel de Dorpszeskamp!
Het draaiboek is weer afgestoft, de tent staat in optie en er
wordt al volop getest met de BBQ. Zodra we groen licht
krijgen, gaan we ervoor. Maar we kunnen van alles
organiseren, zonder jullie hebben we natuurlijk geen
Dorpszeskamp. Wij denken dat de Dorpszeskamp kan
doorgaan in augustus.
Dus gooi alvast een balletje op in de buurtapp of in de
vriendengroep en geef je team op via:
dorpszeskampwintelre@hotmail.com
Begin juli beslissen we definitief of we de Dorpszeskamp
door laten gaan. Tot die tijd houden jullie op de hoogte via
facebook, Instagram en natuurlijk ’t Blaaike.
Wij gaan ervoor!
De organisatie

KORFBALCLUB VESSEM/WINTY
BEDANKT COOP
"Eindelijk mag er weer buiten gesport worden! Geweldig om
iedereen enthousiast plezier te zien hebben in het beleven
van de korfbalsport. De afgelopen weken is korfbalclub
Vessem/Winty in de weekenden weer actief bezig met
interne trainingen en wedstrijden voor de korfballende
jeugd en senioren van Wintelre en Vessem.
Hoofdtrainer Marco Beckers regelde samen met sponsoring
van de Coop een heerlijke lunch met soep en broodjes.
Namens korfbalclub Vessem/Winty:
BEDANKT COOP!!!
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OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!
Vanaf heden zijn we voortaan maandag t/m zaterdag,
geopend t/m 20 uur!
Een uur langer de tijd om te shoppen, zo kunnen we de
drukte nog beter spreiden.
Elke zondag zijn we geopend van 10.00 uur t/m 17.00 uur.
LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS
Graag zouden wij onze dienstverlening bij u onder de
aandacht willen brengen.Dé Maaltijdservice bezorgt
dagelijks warme maaltijden, wekelijks koelverse en
vriesverse maaltijden en boodschappen aan huis. Dit
bezorgen wij in Wintelre en omgeving.
Alle maaltijden worden bezorgd door vrijwilligers die uit
dezelfde regio komen. Velen doen dit al tientallen jaren. Zij
nemen voldoende tijd om een praatje te maken, de
bestellijst mee helpen invullen of te controleren en de
maaltijden eventueel in de koelkast te zetten. Uiteraard
volgens de laatste coronaregels. Tevens houden zij ook nog
een oogje in het zeil.
Met een ruime keuze uit zo’n 75 maaltijden heeft
Dé Maaltijdservice maaltijden voor iedere wens en smaak.
Van Hollandse pot tot een Oosterse maaltijd of liever
vegetarisch eten? Dé Maaltijdservice houdt rekening met uw
dieetwensen en levert de maaltijden en/of boodschappen
gratis bij u aan huis.
Heeft u interesse? Of wilt u alvast vrijblijvend een maaltijd
proeven?
Bel 040 720 07 60 of mail via info@demaaltijdservice.nl.
Colinda of Sabine staan u graag te woord!
Warme en koude maaltijden aan huis | laagste
prijsgarantie | boodschappen van spar | gratis
bezorging door vrwijilligers
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BESTE OUDERS VAN DE
1E COMMUNICANTEN
Vanwege alle maatregelen en beperkingen m.b.t. de
coronasituatie is het al enige tijd geleden dat u iets van ons
hebt gehoord over de 1e Communie en het vervolg
daarvan.
Als de situatie het toelaat willen we in 2022 weer in
Wintelre een mooie 1e Communieviering organiseren. Om
precies te zijn op zondag 22 mei 2022 om 11.00 uur.
Dit zal zijn voor de kinderen die dan in groep 4 en 5 zitten.
Jullie ontvangen tijdig bericht over wanneer de
voorbereiding begint en wanneer je je kind kunt opgeven.
De datum van 22 mei 2022 kun je dan alvast op de
kalender zetten.
Voor vragen of opmerkingen mogen jullie je ook altijd
wenden tot Jeanne Leermakers.
We hopen allemaal op betere tijden, zodat we weer met
meer mensen mogen samenkomen en een fijn
Communiefeest voor de kinderen kunnen houden.
Blijf gezond.
Met vriendelijke groeten,
Pastoor C. van Lamoen
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BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Noteer vast in uw agenda:
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei organiseren we weer de
jaarlijkse bloemetjesmarkt bij de entree van onze
supermarkt.
Speciaal voor Moederdag en uw tuin!
Volop boeketten, bloemstukken, plantjes, zomerbloeiers,
terraspotten en hangbaskets.
Proef de sfeer bij uw Coop en kom gezellig langs!

commissieleden, elftalleiders, grensrechters, lijnentrekkers,
masseurs, materiaalmannen, penningmeesters,
redactieleden, scheidsrechters, schoonmakers,
secretarissen, terreinknechten, toernooicoördinatoren,
trainers, verzorgers, voorzitters, wasdames, webmasters,
wedstrijdcoördinatoren en andere vrijwilligers;
Bedankt voor jullie inzet! SAMEN STERK!
We hopen jullie allemaal weer snel te mogen zien op een
van onze beide sportparken.
Jeugdcommissie vv Vessem vv Dees

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

CUPCAKES VERSIEREN BIJ COOP!

Afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar. Halverwege
maart vorige jaar werden alle competities per direct
stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus, en zelf tot
op de dag van vandaag kan er nog steeds niet "ouderwets"
gevoetbald worden.
Wat een impact heeft dat corona op ons leven. Voor ons
volwassen is het ongekend wat er allemaal gebeurd is, laat
staan wat de impact is voor onze jeugd. Wat moeten we
toch flexibel zijn.
Elke week weer proberen de vrijwilligers van beide
verenigingen een soort van normaal te creëren voor de
jeugdspelers. Het aanbieden van extra trainingen,
onderlinge partijtjes en het faciliteren van extra
techniektrainingen zorgen voor veel spelplezier. Maar
natuurlijk snakt iedereen naar een lekker potje voetbal
tegen een andere club!
Maar even terug naar de talloze vrijwilligers die zich dag in
dag uit inzetten voor hun vereniging, voor het voetbal.
Schitterende acties op het veld krijgen vaak veel aandacht,
maar het werk dat alle vrijwilligers verzetten om die acties
mogelijk te maken moeten we zeker niet vergeten.
Alle accommodatiebeheerders, barmannen en –vrouwen
(die het zeker wat rustiger hebben gehad), bestuursleden,

Op woensdag 5 mei gaan we opnieuw een wedstrijd
organiseren:
Wie maakt de mooiste en lekkerste cupcake van Wintelre en
omstreken?!
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Iedereen van 3 t/m 10 jaar mag gratis meedoen aan deze
wedstrijd. Er ligt een inschrijfformulier klaar bij de kassa.
In totaal kunnen we 40 kids laten versieren!
We organiseren dit Covid proof in 2 aparte groepen, in het
magazijn van onze supermarkt.
De 1e sessie is van 13.00 t/m 14.00 uur de 2e sessie is van
14.00 t/m 15.00 uur.
Iedere sessie verloten we een groot bakpakket met allerlei
lekkernijen, en er is 1 uiteindelijke winnaar, die er met de
hoofdprijs van doorgaat: de Cupcake-Cup!
Dus ben jij creatief, schrijf je dan snel in bij de kassa, en
doe gezellig mee!
Aanmelden kan t/m 27 april.
Wees er snel bij, want vol = vol!
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TE KOOP

WIE WEET WAAR DEZE BONGO S ZIJN

Opel Corsa 1.4 turbo Color Edition, 100 pk.
In zeer goede staat, jaarlijks onderhoud bij Opel dealer.
Kleur: grijs metallic met zwart dak, zwarte spiegels en
zwarte velgen (zomerbanden).
Extra set velgen + winterbanden.
Bouwjaar 2015; APK tot 5 februari 2023.
Kilometerstand: 88 454.
Interesse? Bel naar 06 - 413 22 687.

………….of heeft ze iemand gebruikt.
Ze lagen bij de Rosdoek in de
kelder.
Ik zou ze graag terug willen.
06-53750227
Met vriendelijke groet.
Ad Bartels.

WELONS VRAAGT

K.O.K. NIEUWS KONINGSDAG 2021

Mogelijk heeft u het al eens ergens voorbij zien komen
maar de organisatoren van Welons hebben een systeem
ontwikkeld om plastic te kunnen uitrollen. Het Welons
festivalterrein, achter De Nachtegaal bevindt zich in een
water win gebied. Auto’s mogen hier alleen geparkeerd
worden als er afscherming onder het motorblok ligt.
Om het plastic op zijn plaats te houden wordt het plastic
vastgezet met plastic deksels met daar doorheen ijzeren
pinnen.
Wat we zoeken zijn plastic deksels van bv yoghurt
potten doorsnede 13 cm
Gaarne deze deksels afgeven bij Ad Hoeks
Hemelrijksestraat 6, Rene van de Velden Hemelrijksestraat
12 of Jos Fonken Margrietlaan 33.
Alvast bedankt.

Het K.O.K. wil jullie informeren over dinsdag 27 april 2021.
Zoals bekend zijn de maatregelen die afgekondigd zijn door
de regering op advies van RIVM van kracht tot 28 april a.s.
Dit betekent dat het K.O.K. dit jaar WEER GEEN
FIETSTOCHT kan organiseren. Door ons te houden aan alle
richtlijnen en de vaccinatie, kunnen wij hopelijk met z’n
allen het virus onder controle krijgen.
Mensen hou vol!
Het K.O.K. wenst jullie allen een goede gezondheid.

Welons
P.S. U heeft wellicht vernomen dat het Welons festival van
dit jaar niet doorgaat. Wel zal er op 20 juni een Amerikanen
Ride Out plaatsvinden vanaf het Welons terrein achter De
Nachtegaal.
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GRATIS BLOEMZAAD
Net als vorig jaar heb ik weer een (klein) aantal zakjes met
bloemzaad om uit te delen.
De bloemzaadjes zijn biologisch en bedoeld om bestuivers
zoals bijen en vlinders van stuifmeel en nectar te voorzien.
Zoals je waarschijnlijk al wel weet gaat het niet zo best met
onze insecten en eigenlijk hebben we ze hard nodig om
onze gewassen te bevruchten.Ik heb de zakjes gekregen via
The Pollinators. Meer informatie op www.thepollinators.org
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Laat me weten als je een zakje wilt, dan mag je er eentje
op komen halen (zolang de voorraad strekt en die het eerst
komt...).
Groetjes,
Mars van der Bruggen, 040 - 205 15 21

ER KAN NOG MEER BIJ!

"Een bandavond voor en door Wintelrese
muzikanten."
Zoals in het vorige Blaaike te lezen was, zijn we (nog
steeds) op zoek naar muzikanten en zangers voor onze
bandavond op zaterdag 24 juli in de Rosdoek.
Ondertussen hebben zich al wat mensen opgegeven, maar
er kan nog meer bij!
Drummers zijn er al een aantal, maar we zijn nog steeds op
zoek naar (bas)gitaristen, zangers(essen), maar ook bijv.
toetsenist en/of blazers of misschien bespeel je een ander
instrument dat een nummertje op kan leuken?
Dus ben je, of ken je, een ervaren of iets minder ervaren
muzikant, zanger of zangeres; geef je dan op!
Om ons zoekgebied te vergroten, zijn we opgeschaald van
enkel "Wintelrenaren" naar "een band met Wintelre".
Opgeven kan nog tot 1 mei, te mailen
naar: hlunenburg@hotmail.com
Meer informatie kun je teruglezen in 't vorige Blaaike, op de
facebook pagina van de Rosdoek of stuur een mailtje naar
bovenstaand adres.
Wij hebben er zin in om er een keigezellige avond van te
maken!
Hanneke Lunenburg en Franka van Loon
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BLOEIENDE BLOEMEN
Het was prachtig weer de week voor Pasen, dus wandelden
we door bossen en parken en zaten op houten banken tot
onze kont er zeer van deed.
Voor de verandering liepen wij die week ook eens door het
Henry Dunant park. Het mooiste park van Eindhoven en
voor iedereen aan te bevelen.
Later keken we naar onze eigen tuin die er nog steeds
verwaarloosd bij ligt.
Maar mijn lieve [tuin]man heeft last van zijn knieën. Als die
luchtzuiverende planten die besteld en beloofd zijn straks
geleverd worden is er hier nog plek zat.
We wezen elkaar naar de plek die vorige zomer vol stond
met welig tierend groen.
Mensen zeiden dat het onkruid was, maar manlief vond het
zonde om het te verwijderen.
En ineens stond alles vol gele bloemetjes die zich tegen de
avond pas openden.
En als ’s morgens de zon boven de schutting verscheen
knepen ze hun oogjes weer dicht. Buurman wist toen te
goochelen dat het ‘nachtschade’ was.
We hopen wel dat er nog wat van terugkomt.
We telden een aantal groene planten waar nog geen bloem
te zien was. Maar ineens viel mijn oog op een eenzame
tulp, een rood kopje dat zich als een fallus uit zijn rimpelige
omhulsel omhoog werkte.
Eindelijk komt er nu wat kleur in ons tuintje, al kun je dit
niet vergelijken met de vele magnolia’s die ons dorp sieren.
Voor een vaasje bloemen moesten we voor Pasen nog even
langs de Coop. Voor zo’n kleinigheidje wacht manlief liever
buiten. En toen ik met twee bosjes bloemen buiten kwam,
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dat tweede bosje was voor de halve prijs, stond hij aan de
zijkant van de oude pastorie.
Zoals gewoonlijk moest hij het stenen beeld dat daar tegen
de muur staat bewonderen. Een beeld van Maria met het
lichaam van haar gekruisigde zoon Jezus op haar schoot.
Men zou er een kleine replica van de beroemde Pieta van
Michelangelo in kunnen zien.
Echt kerks is mijn man niet, maar hij raakt altijd nog
geëmotioneerd door de diepere betekenis van afbeeldingen
en verhalen. Hij heeft een beetje medelijden met dit beeld
dat daar eenzaam en onopvallend staat te vervuilen. En die
gevoelens zijn zichtbaar als hij bij deze ‘Moeder van
smarten’ het onkruid van haar kleren plukt.
Ook in onze omgeving is het leven soms een lijdensweg
waar de dood een rol speelt. Maar toen mijn man voorstelde
om dat extra bosje bloemen bij dit beeld neer te leggen zei
ik toch beslist; nee. Dan stak ik wel een kaarsje op in de
kapel.
Paasmaandag zag ik twee vrouwen, ja volwassen vrouwen,
onder die grote magnolia staan bij de kerk. Ze gingen aan
takken hangen en braken er bloemen met korte steeltjes
vanaf. Nee, ik heb er niks van gezegd. En ja, ik had een
excuus; Ik zat in de auto.
Maar toen ik na Pasen daar tussen de sneeuw nog enkele
bloemen vond, heb ik die in een mooi trosje voor het beeld
van de moeder van smarten gelegd.
Nu las ik in het Blaaike dat men op zoek is naar muzikanten
om een leuke avond in de Rosdoek te vullen. Dus ben ik
naarstig op zoek gegaan naar mijn blokfluit die ergens
tussen de oude spullen verstopt ligt. Het is nog niet zo ver,
maar als ik hem gevonden heb ga ik aan het repeteren.
Gelukkig heb ik nog even de tijd dus…
Mien du poes

NIEUWS TV DE MEPPERS
Beste sportieve dorpsgenoten.
We mogen alweer een tijdje buiten sporten. Dit is een mooi
moment om lid te worden van de tennisclub.
Als je lid wilt worden van onze club geef je dan op via
mailadres: demeppers@hotmail.com. De contributie voor
2021 bedraagt:
*senioren
€ 85.00
*junioren 13 t/m 16 jaar
€ 40,00
*junioren t/m 12 jaar
€ 30.00
Tennisles
Als je lid bent van onze club, heb je ook de mogelijkheid om
tennisles te volgen.
De trainingen worden verzorgd door onze trainer Luuk van
Gerwen. Luuk is beschikbaar op maandag- en woensdag
avond. De training bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Je kunt
je opgeven met 4,6 of 8 personen. Geef je je alleen of met
minder dan vier personen op dan delen wij de groepen in
naar speelsterkte.
Aanmelden: geef je naam, huisadres, e-mailadres, tijdstip
(graag meerdere opties) en met wie je de training wilt
volgen door via demeppers@hotmail.com.
Groeten Het bestuur TV de Mepper

BESTE KLANTEN VAN BAKKERIJ DRIESSEN
Bedankt voor de vele bloemen, cadeautjes en kaarten met
mooie woorden. Het waren 15 mooie jaren in de winkel.
Daar hebben jullie mede je steentje aan bij gedragen.
Iedereen hartstikke bedankt.
Sjan van de “Bakker”
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Bloedafname

NIEUWSBRIEF#152

De bloedafname is begin maart gestart en vindt elke
dinsdagmiddag plaats vanaf 13.45 in de Rosdoek.
Alleen op afspraak.
Weekendafsluitingen Erica op 8 april tot 3 mei en 7
mei tot 10 mei
Om de werkzaamheden aan Erica te kunnen afronden,
wordt twee weekenden de Erica volledig afgesloten voor
auto -en fietsverkeer.
Deze afsluitingen vinden plaats in de weekenden van,


Vrijdag 30 april - 20.00u tot maandag 3 mei – 05.00u



Vrijdag 7 mei – 20.00u tot maandag 10 mei – 05.00u

Eindhovensedijk e.v.v.
Omleiding auto’s


Verkeer komende vanaf de A58 en Best richting Wintelre
zal via de N2, Anthony Fokkerweg, Luchthavenweg en de
Spottersweg worden geleid.



Verkeer komende vanaf Wintelre richting A58/Best zal
via de Spottersweg, Landsard, Oirschotsedijk, Anthony
Fokkerweg en de N2 worden geleidt.

Op wintelre.info vindt u een duidelijke kaart met deze
omleidingsroutes.
Voor vragen neemt u contact op met Jerôme Verbruggen,
0643016065, email: jpfm.verbruggen@eindhoven.nl
U kunt tevens aanvullende informatie vinden op
www.eindhoven.nl/noordwest

De afspraak kan digitaal gemaakt worden via
www.debloedafname.nl of via www.diagnostiekvooru.nl als
men dan 5513 als postcode invult komt men bij de Rosdoek
uit en kan de afspraak verder afgerond worden.
Via de laatstgenoemde website is de gemakkelijkste manier
om het te regelen, maar niet iedereen kan daarmee
overweg.
Daarom kunt u ook telefonisch een afspraak maken via
088-2141149
Zoals bij elk nieuw initiatief zijn er min en pluspunten.
Graag vernemen wij die van u. Dat kan via email
dorpsraadwintelre@gmail.com.
Eind juni is er een evaluatie. Uw opmerkingen nemen we
dan graag mee.
Komende bijeenkomst Dorpsraad Wintelre


De Dorpsraad vergadert online tijdens de lockdown.
Onze eerstvolgende maandelijkse vergadering op
donderdag 22 april om 20.00 uur is zeer
waarschijnlijk nog steeds via de digitale weg. Wilt u
hierbij zijn? Stuur dan een mail naar de dorpsraad.
 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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DE VRIENDENKRING, ONZE SPONSORS EN
CORONA

TAKE AWAY
Vanaf heden;
Vrijdag – Zaterdag – Zondag
Van 12.00 tot 19.30 te bestellen op 0497592072 0653646445
Naast onze Take Away serveren we per week 2
nieuwe gerechten houdt onze sociaals in de gaten
voor speciale acties !!!!!!!
22 t/m 25 april
Kalfssucade met hoeve jus, spekjes en zilveruitje € 14,50
(geserveerd met gekrulde gekruide frietjes, mayonaise en
frisse salade)
Maaltijdsalade met Carpaccio, truffelmayonaise en
Parmezaan € 12,00
(geserveerd met stokbrood en kruidenboter)
30 April t/m 2 mei
Pistolet gelakt buikspek met uienrelish, piccalilly en BBQsaus € 12,00
Vispannetje met vissaus , prei en aardappelgratin € 16,25
(geserveerd met gekrulde gekruide frietjes, mayonaise en
frisse salade)
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In april blikken wij doorgaans terug op een succesvol
seizoenstuk, dat ieder jaar mede mogelijk gemaakt wordt
door onze sponsors.
In 2022 gaan we dat zeker weer doen! Als toneelvereniging
hebben we grootse plannen om de inwoners van Wintelre te
entertainen, zowel de jonge, de jeugdige als de meer
ervaren jeugdige inwoners...
Voor het zover is, willen wij via deze weg extra aandacht
schenken aan onze trouwe sponsors! Voor het feit dat jullie
ons trouw blijven en ons steunen als vereniging, ook in
deze tijd.
Daarom hierbij onze grote complimenten en dank aan al
onze sponsoren!!
Namens bestuur en leden van toneelvereniging
De Vriendenkring

Agenda
13 juni
6 t/m 9 juli
6-7-8 augustus
25 september
8 oktober

MTB-toertocht.
Avondwandelvierdaagse
Dorpszeskamp
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

AFVALKALENDER
24 apr

PMD-GFT-Restafval

11 mei

PMD-GFT-afval
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OUD PAPIER HIER…
8 mei ophalen
12 juni brengen
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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