51e jaargang nr. 4, week 8 (26 febr.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Carnaval bij d’n Babbel en de Rosdoek
 Bingo voor Alpe d’Huzez
 NL doet
De volgende uitgave (nr. 5) verschijnt
in week 10 (12 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 4 maart voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
26 EN 27 FEBRUARI

Op woensdag 2 maart begint de veertigdagentijd, het is de
voorbereiding op Pasen.
(Deze dag is een vasten en onthoudingsdag)

Zondag 9.30 uur Carnaval
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen
Henk v.d. Bosch
Jan Reniers
Martien v. Erp (eerste jaargetijde)
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren (verjaardag Maria)
Bert v. Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (mnd)
Tiny Hems - Rijnen (verjaardag)
Woensdag 2 maart 19.00 uur Aswoensdag
Alleen in de kerk van Eersel is er een viering met het
uitreiken van het askruisje

We wensen iedereen nu het weer kan en mag een mooie en
gezellige carnaval.
Geniet ervan maar blijf voorzichtig.
De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend en door
iedereen te bezoeken voor bezinning en het opsteken van
een kaarsje.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.

MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN
5 EN 6 MAART

Afwezigheid huisartsen

Zaterdag 19 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Dokter van Bommel is afwezig van 2-5 t/m 6-5-2022 en
van 16-5 t/m 20-5-2022

Dokter van de Wouw is afwezig van 28-2 t/m 4-3-2022 en
van 25-4 t/m 29-4-2022

Waarneming wordt gedaan door de aanwezige huisarts en
huisarts in opleiding.

Piet v. Haaren (namens processie naar O.L.V. van
Scherpenheuvel)
Nelis, Betje, Antoon en Els Leermakers
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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):
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.
CP: Ditty ten Boske T. 2055133.
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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PUBQUIZ BIJ D’N BABBEL
Na het geweldige succes van vorige keren organiseert
Café d’n Babbel weer een pubquiz op
zaterdag 26 maart 2022, aanvang 19:00 uur.
Wat is een Pub Quiz?
Het is een algemene kennis quiz voor een team van 4
personen, die bestaat uit een aantal ronden met vragen,
foto’s en muziekfragmenten. Je kan als vrienden,
kennissen, familie of collega’s een team vormen.
Hoe werkt het precies?
De vragen worden per ronde gesteld en elk team ontvangt
een set antwoordformulieren waarop men de antwoorden
kan invullen. Na iedere ronde dient het antwoordformulier
van de desbetreffende ronde te worden ingeleverd, zodat
deze gecontroleerd kunnen worden.
Wat kan je winnen?
Naast de roem op de dag zelf, ontvangt het winnende team
een hele mooie prijs die door d’n Babbel beschikbaar wordt
gesteld.
Hoe kan je meedoen?
Vorm een team van 4 personen en geef je op aan de bar of
door te mailen naar hein@babbelwintelre.nl Bellen kan
natuurlijk ook 040-2051712.
De inschrijfkosten bedragen € 10,- per team. Let op er
kunnen maximaal 25 teams mee doen dus wie het eerst
komt….
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE

BIBLIOTHEEK KEMPKESHOF

Korfbalvereniging KV Winty/Vessem wil jullie van harte
uitnodigen om binnenkort mee te doen aan een sportieve,
gezellige, coronaproof wandelzoektocht. Verspreid in het
dorp zijn er achter de ramen maar liefst 21 korfbalitems te
vinden.
In de buurt van een korfbalitem is ook altijd een letter te
vinden. Met deze letters kan er een zin gepuzzeld worden.
Onder alle goede inzendingen worden er maar liefst 4 leuke
bonnen verloot van plaatselijke horecazaken; Café Den
Babbel, Hoeve De Nachtegaal, Restaurant D'n Hut en
Restaurant Craft. En voor alle deelnemende kinderen ligt er
iets lekkers klaar!
Heb je zin om lekker te wandelen of op de fiets een rondje
te rijden en ondertussen te speuren en te puzzelen, haal
dan vanaf 10 maart het puzzelblad op bij de Coop
(koffietafel) of bij bakkerij Driessen. Als je de goede
oplossing hebt, kun je het formulier inleveren bij Erica van
de Sande onder de carpoort (Everstraatje 3a).
Je kunt meedoen van donderdag 10 maart t/m donderdag
31 maart. In het eerste weekend van april worden de
winnaars bekend gemaakt.
Zij zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. Houd ook
social media in de gaten: Korfbalvereniging Winty/Vessem.
Hopelijk kunnen we rekenen op veel enthousiaste deelnemers.
Sportieve groetjes,

Ook deze bieb is weer open.
Elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is een
vrijwilliger aanwezig die je kan helpen bij de keuze uit de
vele boeken.
Alle uitleen is GRATIS.
Je bent van harte welkom,
Agnes, Ditty, Ine, Jo, Mini en Toos

KV Vessem/Winty

GRATIS AFHALEN
Een stapelbed gratis af te halen.
F. Lunenburg: 06-13800937
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STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!

COOP EN WIST U DAT.....

Deze ronde is het bekende blauwe boekje aan de beurt
waarin u nu zit te lezen: 't Blaaike.
Lever massaal uw statiegeld bij ons in, dan verdubbelen wij
het totaalbedrag.
Zo heeft 't Blaaike extra inkomsten en kunnen zij ons volop
van nieuws blijven voorzien!

…Wij kentekens kunnen overschrijven van uw motor, auto,
scooter enz.
…We ruim 200 likeuren, whisky's, jenevers en
andere sterke dranken verkopen in onze
slijterij?
…U contant geld kan opnemen bij onze inpandige
geldautomaat.
…We een broodsnijmachine hebben, waarin u
zelf uw eigen brood kan snijden, naar gewenste
dikte?
…Uw supermarkt elke zaterdag geopend is t/m 20.00 uur.
…We Wenterselse kruidenbitter verkopen? Een
heerlijk indrinkertje voor de carnaval of na een
mooie boswandeling!

Psssst!
Ook de kleine petflesjes, bevatten tegenwoordig statiegeld.
We merken jammer genoeg nog steeds, dat er minder
worden ingeleverd dan verkocht.
Enorm zonde, want die 15 cent per flesje, wordt nu ineens
30 cent waard voor 't Blaaike!
Dus breng ze mee, want alle kleine beetjes helpen!

RUILMIDDAG IN MUSEUM 'T OUDE SLOT
Het was een groot succes, het verzamelalbum 100 jaar
Veldhoven, met 'historische" plaatjes uitgegeven door
Jumbo Veldhoven en City Centrum Veldhoven. 4000 boeken
zijn er in omloop gebracht, met maar liefst 2 miljoen (!)
plaatjes. Erfgoedhuis Veldhoven en museum 't Oude Slot
werkten hiervoor samen in de projectgroep.
Op (carnavals)zondag 27 februari van 14.00 tot 17.00 uur
kunnen de verzamelaars in het museum terecht om de nog
ontbrekende plaatjes aan te vullen. Een mooie gelegenheid
om de expositie "Veldhoven 100, Stad van Dorpen" te
bezoeken.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 23 mei.
Nadere informatie:
Hans Sonnemans 06 2291 8886
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…U voor al uw Staatsloten, Lotto en Krasloten bij ons
terecht kan?
Er zijn nog een hoop winnende Oudejaarsloten niet
ingeleverd.....
…We talloze soorten cadeaukaarten verkopen
bijv.: Bol.com, VVV, Hema, Douglas enz.
…We op facebook ook veel nieuwtjes delen: COOP Tholen
…In onze supermarkt Beerze Bier te koop is?
Dit lokale bier wordt gebrouwen in Vessem, bij
brouwerij de Gouden Leeuw.
…Onze supermarkt een stomerij service heeft?
Als u de kleding op woensdag brengt, heeft u deze zaterdag
weer terug, en vice versa.
Ideaal om bijvoorbeeld uw carnavalsoutfit na afloop te laten
reinigen!
…U frituurvet, batterijen en lampen bij ons in
kan leveren? U vindt het inzamelpunt achter in
de winkel naast de flessenautomaat.
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JOHANNES PASSION WEER IN EERSEL

POTGROND

Na een onderbreking van twee jaren door de
Coronapandemie zal op 15 april a.s. de Johannes Passion
van J.S. Bach weer in Eersel worden uitgevoerd.
Stichting Passionele Projecten de Kempen is inmiddels druk
bezig met de organisatie van het passieconcert. Het
Kempisch Kamerkoor heeft sinds een aantal weken de
reguliere repetities hervat, waarbij natuurlijk de geldende
maatregelen in acht werden genomen.
Dit jaar zullen solisten en koor begeleid worden door
barokorkest La Sorpresa. Zij spelen op instrumenten uit
Bachs tijd of kopieën daarvan. Vaste solisten zoals Jan van
Elsacker en Huub Claessens krijgen gezelschap van enkele
talentvolle jonge collega’s. Ook gambist Ralph Rousseau
Meulenbroeks speelt na de pauze een belangrijke rol.

Zaterdag 5 maart gaat de Fanfare en Drumband weer de
deuren langs met potgrond. Zoals gebruikelijk is het de
bedoeling dat we kwalitatief goede potgrond verkopen. Het
is zeker niet de bedoeling dat we mee willen gaan in de
concurrentiestrijd om voor een klein bedrag een
zak potgrond te leveren.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie
www.passioneleprojecten.nl of www.kempischkamerkoor

'CONNECTED SILENCE'
Onder deze titel spelen Joachim Eijlander (cello) en Jeroen
van Veen (piano) op donderdag 3 maart om 20:00 uur een
concert in de Lambertuskerk in Vessem. Op het programma
staan stukken van Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel), Frédéric
Chopin (Largo), Olivier Messiaen (Louange), Sergej
Rachmaninov (Vocalise) Camille Saint-Saëns (de Zwaan) en
van Philip Glass.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van het concert is
er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten.
Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur is open om 19:30 uur. Aanvang van het
concert is 20:00 uur.
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De kwalitatief zeer goede potgrond zal worden aangeboden
voor een bedrag dat men ook zo ongeveer betaalt in een
winkel. Wij bieden echter het voordeel dat de potgrond
wordt thuisgebracht.
Daarnaast is de winstmarge natuurlijk voor onze vereniging
en daar draait het uiteindelijk om. Mogelijk een goede reden
om de potgrond bij ons te kopen. Op zaterdag 5 maart zo
tussen 10.00 uur en 14.00 uur ziet u leden van onze
vereniging met aanhangers door de straten van Wintelre
rijden met daarop een voorraadje potgrond.
Zij bellen bij iedereen aan met de vraag of men potgrond
wil kopen en waar dat de zak(ken) neergelegd dient te
worden. Voor een zak van 50 liter betaalt men € 5,00.

GEZOCHT (GEBRUIKTE) WEIPALEN
Voor het maken van een houtwal ben ik op zoek naar
(gebruikte) weipalen van minstens 140 cm.
Het mogen ouderwetse, gecarboleumde zijn. Het hoeft niet
gratis.
Kees Dankers 040 - 205 15 21
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COOP PRIJSWINNAARS!

HOE HOUD JIJ HET VOL?

Om samen het verschil te maken, hadden we voor de
feestdagen een actie opgezet waarbij we 3 x 1 minuut
GRATIS winkelen weggaven.

Bij maatschappelijk werk de Kempen stellen we regelmatig
deze vraag ‘hoe houd jij het vol?’.
Iedereen loopt in zijn leven wel eens vast.
De afgelopen 2 jaar is enorm veel op
mensen afgekomen. Wanneer je
financieel, in je relatie of op ander vlak
een tegenslag te verwerken hebt gekregen, vraagt dat veel
van ieders veerkracht. De maatschappelijk werkers van
Lumens helpen je om stress te verminderen door praktische
hulp, gesprekken of met je te zoeken naar hulp in de juiste
richting.
Zo zijn er veel vragen waarbij maatschappelijk werk iets
kan betekenen. Blijf niet alleen rondlopen met je vragen:
maatschappelijk werk helpt graag. De hulp is gratis. Wil je
meer informatie over waarvoor je terecht kunt? Neem dan
contact op via 040 219 33 00 of stel je vraag via
aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl. Kijk ook eens op
www.lumenswerkt.nl hier vind je ook ons groepsaanbod.

Dat hebben we geweten, er kwamen echt super veel
aanmeldingen binnen, enorm hartverwarmend om te lezen!
Na lang beraad hebben we 3 gelukkige winnaars uitgekozen:
Famke v.d. Sande
Wim Matheeuwsen
Corry van Beers
PSV wedstrijd shirt gesigneerd door alle spelers
Bavaria
Dhr. J. Willigendael
Tuincadeaubon
Lays

Mevr. B. Verberk

Melkopschuimer
Douwe Egberts

Mevr. C. ten Brink

Sporttas Proteïne
Koopmans

KV WINTY EN VV DEES DOEN MEE AAN
NL DOET!

Mevr. M. van Ham

Op zaterdag 12 maart 2022 doen KV Winty en VV Dees
samen mee aan NL Doet. Op deze dag gaan we de handen
uit de mouwen steken en verschillende klussen uitvoeren op
sportpark De Meren. Hierbij is alle hulp welkom. We starten
om 9:30 uur en zullen rond de middag klaar zijn. Voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd. Als je wil komen
helpen dan graag een berichtje naar kvwinty@gmail.com of
c.tholen1@upcmail.nl.
Wie op 12 maart goed doet op De Meren, ontmoet zeker
NLdoet.

Facebook actie Douwe Egberts Ice coffee:
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

S. Klessens
T. v. Gerwen- de Vooght
R. Klaasen
H. van Haren
E. v.d. Sleen
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BINGO OP WOENSDAG
30 MAART TEN BATE
VOOR DE ACTIEPAGINA
VAN ANJA DAS
VOOR ALPE D’HUZES.
BIJ DE ROSDOEK OM 20.00u.
Gelukkig. Het mag weer. Eindelijk kan ik mijn 3e bingoavond organiseren om mijn streefbedrag van 10.000 euro
voor Alpe d’HuZes te gaan halen. Op mijn actiepagina staat
op dit moment al ruim 7700 euro.
IK HOOP OOK DEZE KEER OP EEN GROTE OPKOMST.
Net als op de vorige 2 bingoavonden spelen we ook nu 10
rondes. En elke ronde heeft 3 prijzen. Voor 1 rijtje. Voor 2
rijtjes. En voor de volle kaart. 30 prijzen dus voor de
BINGO.
Eén bingoboekje (15 nummers) kost 5 euro. HOE MEER
BOEKJES JE KOOPT, HOE MEER KORTING EN HOE MEER
OPBRENGST VOOR ALPE D’HUZES. Drie bingoboekjes
kosten 10 euro. En wil je alle nummers van 1 tot en met 90
dan koop je 6 boekjes. En dat kost 15 euro.
Na ronde 9 volgt weer een loterij.
KOM JIJ OOK?
OPGEVEN IS VERPLICHT. (zodat ik van tevoren weet hoe
groot de opkomst gaat zijn)
Heel graag tot ziens. Anja Das.
Telnr.: 0622659243
Mail : wilenanja.das@outlook.com
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CARNAVALS WANDEL(OP)TOCHT
WINTELRE
Helaas hebben we geen optocht dit jaar. Maar gelukkig
hebben we een alternatief: een carnavaleske
wandel(op)tocht die start en eindigt bij MFA de Rosdoek.
Onderweg zijn er een aantal prinsen(foto's) naast de route
te vinden, waar je enkele vragen moet beantwoorden,
raadsels en puzzels moet oplossen of je kennis over de
carnavalshistorie van Wintelre wordt getoetst. We hebben
's middags een heuse prijsuitreiking waar voor de beste
inzenders mooie prijzen te winnen, zijn.
Zoals je kunt lezen is het een wandel(op)tocht. We roepen
jullie dan ook op om je van je meest creatieve kant te laten
zien. Zo loop je de wandeling natuurlijk in je mooiste
carnavalspak, maar je kunt ook nog veel verder gaan. Denk
aan het meenemen van je eigen "carnavalswagen" of een
andere carnavaleske invulling.
Onderweg kan er natuurlijk worden "aangelegd" voor een
hapje of een drankje. De wandeling is een kleine 5 km, dus
geschikt voor nagenoeg alle leeftijden. Wel is het belangrijk
een mobiele telefoon mee te nemen. Je hebt deze namelijk
nodig voor een aantal vragen en opdrachten. Natuurlijk kun
je de route ook lopen zonder de vragen te beantwoorden.
Bij terugkomst bij de Rosdoek wacht een lekkere
versnapering en voor iedere deelnemer een leuk
aandenken.
Starten kan vanaf de Rosdoek tussen 13.00 en 14.30 uur.
Verzamel dus je vriendengroep, buurtgenoten of je familie
bij elkaar voor een gezellige middag. Er is geen minimale
groepsgrootte dus je kunt de route ook alleen of als duo
lopen. Deelname aan deze wandel(op)tocht is gratis. Wel
willen we je vragen om je voor vertrek even aan te melden
bij de Rosdoek.
’t Blaaike nr. 4 26 februari 2022

16

Na afloop zal er in het Huifnarrenpaleis een blarenbal
worden gehouden, waar ook de prijzen zullen worden
uitgereikt voor zowel de meest creatieve deelnemers als
degene die het meeste punten heeft gestuurd met de
vragen en opdrachten.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen! Alaaf!
De Huifnarren en de organisatie van de Wenterselse Kwis

WAS HET NOU; EEN TWEE OF DRIE G?
Eerlijk gezegd interesseert me dat nauwelijks, voor mij is
een G een letter waarmee men woorden schrijft zoals; goed
gedaan en geen gezeur.
Het zijn maar woorden en uitdrukkingen, klanken die iets
betekenen, het is taal.
En onze taal veranderd en is voor mensen zoals ik soms
moeilijk te volgen.
Ik hoor soms klanken die ik meteen associeer aan een
woord, terwijl er toch echt iets anders mee wordt bedoeld.
Zo hoorde ik onlangs een paar vrouwen over diëten praten,
tenminste dat dacht ik.
Maar dat diëten viel tegen, hoorde ik zeggen, een afgang
was het zelfs, en daarom stopte ze met diëten. Geen
volgende dieet meer, zei men
Toen realiseerde ik me ineens dat het hier niet over ‘diëten’
ging, maar ‘daten’, een moderne naam voor afspreken.
Voor mij is ‘daten’ een Engels woord maar dat is vet
tegenwoordig.
Zelfs in Vessem schijnt Engels helemaal te zijn ingeburgerd.
Vorige week stond er een advertentie in dit Blaaike van een
Vessemse kapster; bijna helemaal in het Engels.
En in het enige zinnetje Nederlands stond nog een ergerlijke
fout ook.
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Onlangs las ik op een boterkuipje dat bij de Coop te koop
lag; Wij blijven gwoon.
Als ik inkoper bij de Coop was zou ik tegen die leverancier
zeggen; Houdoe en bedankt.
In mijn jeugd kon men aan de taal vaak horen waar iemand
vandaan kwam.
Vooral het verschil tussen de Vessemse en de Wintelrese
taal was heel duidelijk.
En ik vind het jammer dat die taal, dat dialect, steeds
minder gesproken wordt.
Mijn vader kwam uit Wintelre en mijn moeder uit Vessem,
dus ik durf hier wel te zeggen dat ik vroeger tweetalig ben
opgevoed.
In Vessem praatte ze toen zacht over; Un gruun waaj, un
paorse haaj en unne blaauwe kaaj.
In Wentersel klonk dat keihard; daar sprak men over un
wèij, de hèij en unne blèeuwe kèij.
Van de week kwam ik hem weer tegen; mijn vriend Hem.
Wij kennen elkaar al lang en hij is het met me eens; die
naam Hem die past wel bij hem.
Hem leest geen krant, alleen het Blaaike, en kijkt maar
weinig naar de televisie.
Hem heeft een eigen mening en laat zich door niets of
niemand beïnvloeden.
Ik vroeg hem of hij ook carnaval ging vieren nu die rare G’s
niet meer hoeven.
‘Ik docht um dees joar mèr tuies te bléve’, zei Hem, ‘Aagter
in de klirkaast gènne keiel hoeve zuuke. Gin gezeur on
mène kop mè lotjes vur weèt ik wie of wa. En gin bier
hoeve drinke wa veul te duur is. Dus men zulde mè die
daog nie teegekomme’.
Ik zag onze boerenkielen wel voor in de kast liggen, dus wie
weet kom je ons wel tegen.
Mien du Poes
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NIEUWS TV DE MEPPERS
Bestuur TV de meppers
Dit jaar heeft er een
bestuurswijziging plaatsgevonden. Willen Oosterbosch is na
vele jaren uit het bestuur getreden. Niels van Hest en Ron
Schippers zijn tot het bestuur toegetreden.
Wij verzoeken jullie dan ook om voor bestuur-gerelateerde
vragen contact op te nemen met het huidige bestuur,
mailadres (demeppers@hotmail.com).
Het huidige bestuur bestaat uit Paul Huijbers (voorzitter),
Karin Huijbers (bestuurslid), Ron Schippers
(penningmeesteer), Niels van Hest ( ledenadministratie) en
Twan van Gerwen (secretaris).
Lid worden van TV de meppers
Als je lid wilt worden van onze club geef je dan op via
mailadres: demeppers@hotmail.com. De contributie voor
2022 bedraagt:
Senioren
€ 85,00
Junioren 13 t/m 16 jaar
€ 40,00
Junioren t/m 12 jaar
€ 30,00
Als je lid bent kun je aan de volgende activiteiten meedoen:
In- en externe competitie
Diverse Toernooien
TKGE
Tennisles
Tennisles
Als je lid bent van onze club, is er een mogelijkheid om
tennisles te volgen. De tennisles worden verzorgd door onze
trainer Owen Seetsen. Owen is beschikbaar op dinsdag- en
woensdag avond. De eerste tennislessen starten weer op 8
en 9 Maart. De training bestaat uit 10 lessen van 1 uur.
Je kunt je opgeven met 4,6 of 8 personen.
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Geef je je alleen of met minder dan vier personen op dan
delen wij de groepen in naar speelsterkte. Kosten bedragen
€ 40.- per lesuur (bij 4 personen dus € 10.- pp).
Aanmelden kan tot 1 Maart: geef je naam, huisadres, emailadres, tijdstip (graag meerdere opties) en met wie je de
training wilt volgen door via demeppers@hotmail.com.

Deze thema’s hebben we besproken met onder anderen
Kern met Pit en de Gemeente Eersel. Op een
woensdagmiddag in juni hebben we deze thema’s op
sportpark gedeeld met Kern met Pit, vertegenwoordigers
van de gemeente Eersel, Knhm Foundation en leden van de
Stichting Rondom De Meren.

Groeten,
Het bestuur

KNHM foundation/Kern met Pit vonden onze ideeën zeer
ambitieus maar zeker haalbaar gezien ons enthousiasme en
inzet.

RONDOM DE MEREN BRENGT
JONG EN OUD STRAKS IN BEWEGING
In het Eindhovens Dagblad heeft men afgelopen maand
kunnen lezen dat wij als Stichting Rondom De Meren meer
reuring willen op en rondom ons sportpark.
Vanaf januari 2021 zijn we met een aantal mensen
regelmatig bij elkaar gekomen, zover dat mogelijk was
zonder corona beperkingen, om onze droom te bespreken.
Onze droom is nog altijd meer bewegen, meer sporten en
meer natuurbeleving voor jong en oud op en Rondom De
Meren. We zorgen ervoor dat iedereen straks mee kan
bewegen en elkaar op een andere manier kan ontmoeten op
Rondom De Meren.
Omdat ook Groen Verbindt willen we samen met de handen
in de aarde en zorg dragen voor groeiende planten en meer
biodiversiteit op en Rondom De Meren.
Nog voor de zomervakantie hadden we onze plannen in
grote lijnen uitgewerkt; we hebben nadrukkelijk gewerkt
aan een drietal thema’s.
-Sport & Beweeg
-Ontmoet & Ontspan
-Ontdek & Leer.
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De gemeente Eersel zegde haar volledig medewerking toe
en adviseerde ons om niet een maar twee aanvragen in te
dienen voor ondersteuning van het project, een aanvraag
voor de beweegtoestellen en een aanvraag voor de
biodiversiteit.
Vanaf de zomervakantie tot ver in december hebben we
zaken geregeld zoals een stichtingsvorm met een anbi
status. Inschrijving Kamer van Koophandel en het openen
van een bankrekeningnummer bij onze plaatselijke
Rabobank.
Na het opmaken van onze PowerPointpresentatie, Plan van
Aanpak en begroting hebben we een eerste aanvraag ter
financiële ondersteuning aangevraagd bij de gemeente
Eersel. Donderdag 17 februari heeft er een
portefeuillehouder overleg plaatsgevonden op het
gemeentehuis. Hierover worden wij op maandag 21 februari
geïnformeerd.
Nog voor de jaarwisseling hebben we een teambijeenkomst
gehad met drie vertegenwoordigers van de gemeente
Eersel, mensen die verantwoordelijk zijn voor bos, groen en
dorpen maken het verschil.
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Wederom een zeer goede ontmoeting met aan het einde
van het gesprek toch een kleine teleurstellende mededeling
dat we daar waar we de insecten tuin willen realiseren, dit
niet mogelijk was omdat dit volgens onze provincie een
Natura 2000 gebied is en voor altijd een bestemming heeft
als bosgebied.
In januari van dit jaar hebben we de verantwoordelijke man
van het bosgebied opnieuw uitgenodigd op De Meren en
samen bekeken wat er wel mogelijk is. We gaan nu geen
insectenbos aanleggen, maar een insecten pad vanaf
parkeerplaats van De Meren naar de parkeerplaats van
De Bosschuur.
Hoogstwaarschijnlijk ook nog rolstoelvriendelijk.
Tot zover deze informatie.
Wat mag je van Stichting Rondom De Meren de komende
maand verwachten;
-een huis-aan-huis folder met Ontdek, Beweeg en Ontspan.
-een uitnodiging voor een informatieavond van Stichting
Rondom De Meren voor de Winterese gemeenschap.
Voor nog meer informatie rondom dit mooie project voor
en door de Wintelrese gemeenschap mag je altijd met ons
contact opnemen.
Bel gerust 06-34921198.
Tot wederhoren

D.E.E.S. BEDANKT COOP
Dankzij de door u ingeleverde statiegeldbonnen hebben wij
het mooie bedrag van € 468,50 mogen ontvangen uit
handen van Ron Tholen. Onze dank hiervoor Ron!

NIEUWSBRIEF#165
Bibliotheek in Kempkeshof
Ook onze bieb is sinds kort weer open.
Elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een
vrijwilliger aanwezig die je kan helpen bij de keuze uit de
vele boeken.
Alle uitleen is GRATIS.
Je bent van harte welkom,
Agnes, Ditty, Ine, Jo, Mini en Toos

Huisartsenpraktijk Vessem
Dr. van Bommel en Dr. van de Wouw melden, naar
aanleiding van vragen van onze werkgroep Zorg en Welzijn
met betrekking tot medicatieverstrekking in Wintelre, het
volgende:
Patiënten die op maandagochtend bij de
praktijkondersteuner in Kempkeshof komen, krijgen van
haar de (herhaal) medicatie mee.
 Patiënten die slecht ter been zijn, en hierdoor moeilijk
naar de praktijk kunnen komen, kunnen contact met ons
opnemen om te overleggen om eventueel ook op
maandagochtend de medicatie in Kempkeshof te halen
of een andere oplossing te zoeken.
 Wat betreft ‘zorg op afstand’ willen we u ook nog wijzen
op ons online patiënten-portaal. U kunt hiervoor een
account aanmaken via onze website. U kunt met dit
account vragen stellen middels een e-consult, online
afspraken maken, medicatie bestellen, en bijvoorbeeld
uitslagen van onderzoeken inzien.
We hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.
Team Huisartsenpraktijk Vessem Tel: 0497-591486
assistente@huisartsenpraktijkvessem.nl


vv. D.E.E.S.
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Bloedafname in de Rosdoek wordt vooralsnog
voortgezet
In afwachting van de definitieve evaluatie, kan men
vooralsnog vanaf 1 januari voor bloedafname in de Rosdoek
nog steeds afspraken blijven maken. De bezetting van het
spreekuur is behoorlijk gestegen, dus dat is goed nieuws
voor een mogelijk blijvend vervolg!
De bloedafname blijft plaatsvinden elke dinsdagmorgen van
7.45 tot 8.30 uur plaats in de Rosdoek.

Alleen op afspraak.
De afspraak maken kan:
 Digitaal via www.debloedafname.nl als men dan 5513
als postcode invult komt men bij de Rosdoek uit en kan
de afspraak verder afgerond worden.
 Of telefonisch een afspraak via 088-2141149
Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.
Als het succesvol blijft zal het worden gehandhaafd.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Woensdag 23 maart om 20.00 uur is onze
eerstvolgende 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
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AGENDA
5 maart
18 maart
19 maart

Potgrondactie fanfare/drumband
Q music: Foute party
Feestweekend Wintelre

Rowen Heze

Feestweekend Wintelre

20 maart
26 maart
1 en 2 april
9 april
22 april
30 april
6 en 7 mei
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
28 mei

Reünie 't Centrum
Feestweekend Wintelre

Pubquiz d’n Babbel
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
Eerste Heilige communie
Concert Fanfare/Drumband
"Greatest Hits"
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
5 t/m 8 juli
Avondwandelvierdaagse
25 t/m 30 juli
Kamp Jong Nederland
5, 6 en 7 augustus Dorpszeskamp
29-31 aug-2 sept Wivak Keetweek
1 en 2 oktober
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
van de ‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit door
toneelvereniging De Vriendenkring.
10 /11 december Dickens Festijn.
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

EETPUNT KEMPKESHOF

23 maart,
21 april,
19 mei,
21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof.

OUD PAPIER HIER…
12 maart ophalen
14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
23 februari
30 maart
27 april
25 mei
29 juni
27 juli
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AFVALKALENDER

1 mrt

PMD-GFT-Restafval

15 mrt

PMD-GFT-afval

29 mrt

PMD-GFT-Restafval

CARNAVAL 2022 IN de ROSDOEK
Zaterdag 20.00u. : Sleuteloverdracht, bekendmaking
Prins Grabbelton d’n Urste
Zondag 13.00u. : Wandel(op)tocht ( aansluitend
prijsuitreiking)
Maandag 10.30u.: Carnavalsontbijt
13.00u: Kindermiddag
20.00u: De Lekke Band
Dinsdag 10.30u : Carnavalsontbijt
19.00u: Afsluitingsbal Barsten of Buigen
Elke dag een nieuwe Prins en Adjudant uit de grabbelton.
Party DJ Jelle
Woensdag 20.30u Haringhappen
’t Blaaike nr. 4 26 februari 2022

28

