51e jaargang nr. 8, week 16 (23 april)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Voetbalkamp 2022 v.v.Vessem/v.v.D.E.E.S
¾ Wivak 2022
¾ De K van het k.O.K……
De volgende uitgave (nr. 9) verschijnt
in week 18 (7 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 29 april voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 23 EN 24 APRIL
Zaterdag 19.00 uur
Woord en communieviering m.m.v. Herenkoor Duizel
Voorganger Diaken v. Olmen

Aan het einde van dit Blaaike beginnen we alweer aan de
maand mei. De meimaand is de maand waaraan we extra
denken aan Maria.
De siergroep zal extra aandacht schenken aan de
versieringen van het Maria-altaar.
Een bezoek aan de kapel is dan ook heel welkom
Misintenties kunt u opgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00

Henk v.d. Bosch
Jan Reniers
Martien v. Erp
Jo v.d. Sande - Snelders
Herman Wilting

OUD IJZER - GILDE NIEUWS - OUD IJZER

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 30 APRIL EN 1 MEI

Op zaterdag 23 april 2022 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het
Gilde van Onze lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit
Wintelre.

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het Gemend koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Accu’s mogen wel meegegeven worden.
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen
en die je toch
mee wilt geven laat het dan even weten op een van de
nummers:

Bert v. Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (mnd)
Tiny Hems - Rijnen (namens processie naar O.L. Vrouw van
Scherpenheuvel)
Sjaak en Mina Tholen - Aarts en overleden familie
Wim v.d. Ven

MEDEDELINGEN:
Graag willen we iedereen bedanken die eraan hebben mee
gewerkt dat de vieringen in de Goede Week en Pasen goed
zijn verlopen.
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06-30083496

of

06-22929780

of

06-51598958

Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee
te geven, deze kan men gratis afleveren bij de milieustraat
in Eersel.
Het gilde dank u nu al voor uw medewerking.
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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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VOETBALKAMP 2022
V.V. D.E.E.S. / V.V.VESSEM

Beste ouder(s) en beste jeugdleden,

Ook dit jaar gaan we met de jeugd van onze
voetbalverenigingen weer op kamp en wel in het weekend
van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juli 2022.
Vorig jaar hebben we positieve ervaringen opgedaan met
een kamp op ons eigen sportpark. Ook in 2022 kiezen we
ervoor om dicht bij huis te blijven en de happening te laten
plaatsvinden op sportpark De Meren van V.V. DEES. Het
kamp begint op vrijdagavond om 18.30 uur en eindigt
vervolgens op zondagmiddag rond 13.00 uur.
De bijdrage de wij vragen om mee te kunnen doen aan een
geheel verzorgd en sportief weekend is € 45,- per kind.
Om mee te gaan op kamp houden we nog steeds de
onderstaande grenzen aan:
Oudste jeugd; tot en met 1e jaar middelbaar onderwijs
mag je mee.
Jongste jeugd; zit in groep 3 of hoger van het
basisonderwijs.
Graag het opgaveformulier (zie website en teamapps)
invullen en terugmailen naar
voetbalkampvessem@gmail.com uiterlijk vrijdag 22
april 2022.
Aanvullende informatie over het kamp verstrekken wij als
organisatie via e-mail (vergeet niet uw email adres door te
geven!!) en via de websites van VV Dees en VV Vessem.
Deelname aan het kamp geschiedt geheel op eigen risico.
Wij hebben er weer enorm veel zin in om er wederom een
geslaagd weekend van te maken!!!!!
De organisatie
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HALLO ALLEMAAL

WIVAK 2022

In het gilde weekeind van 13,14 en 15 mei
organiseren we op zaterdag 14 mei een mini
gilde dag met leuke spellen en activiteiten
voor alle kinderen van de basisschool.
De middag begint om 13:30 uur.
En we sluiten om 15:30 af met een gilde optocht over het
terrein met de kinderen.
Aansluitend aan de optocht gaan we van start met een
familie barbecue voor het hele gezin en familie.
De kosten voor de barbecue zijn € 10,- per persoon en
basisschoolkinderen gratis.
Aanmelden voor de mini gilde dag en de familie barbecue
kan tot 10 mei via: gildefeestwintelre@gmail.com
Tot 14 mei op het feestterrein aan het Kekkeneind.

De organisatie van de WIVAK is
weer van start gegaan.
De Wivak Keetweek is dit jaar op
29-31 augustus en 2 september
2022
Het thema van dit jaar is…

‘Zomercarnaval’
Een week vol met muziek, creativiteit en gekkigheid.
De inschrijfformulieren worden na de meivakantie verspreid
via school.
Wij hebben er zin in en we hopen op een grote opkomst.
Om de Wivak te organiseren zijn we afhankelijk van
vrijwilligers. Wil je graag meehelpen, geef je dan op via
keetweek@gmail.com of via het volgende nummer:
0622478144 (Judith v Kerkhof)

BESTE DORPSGENOTEN
Ik worstel al een paar jaar met een groot mysterie: het
mysterie Du Poes.
Steeds opnieuw, elke week word ik weer getroffen door de
flamboyante vertelsels van de dame die schuilgaat achter
deze geheimzinnige naam, haar boeiende schrijfstijl en de
prachtige relativeringen die zij steeds weet te verweven in
haar belevingen.
Het is dan ook niet raar, dat ik steeds weer me
geconfronteerd voel met de vraag, wie er schuilt achter dat
prachtige pseudoniem.
Allerlei ideeën wentelen door mijn hoofd. Duidelijk is, dat
achter deze Mien een vrouw schuilgaat (hoewel het mij niet
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zou verbazen als straks blijkt dat deze Mien du Poes een
Wilhelm dus Kater blijkt te zijn, gezien het feit dat de vorm
du een mannelijke vorm is)
Dat deze veronderstelde dame ook van oudere leeftijd is, is
inmiddels ook wel duidelijk, zo ook dat zij in ons dorp aan
een hofje woont.
Mien kent kennelijk ons dorp, voelt haarfijn de dorpscultuur
aan en weet steeds op sprankelende wijze de lezer te
confronteren met de mooie kleine dingen van het leven. Dat
kan je ook alleen maar als je een zekere leeftijd hebt
bereikt.
Ik veronderstel dat Mien ook elke week ons Blaaike uitspelt
van voor tot achter, zoals ook ik doe. Op de hoogte blijven
van de wereldschokkende zaken in ons dorp is immers van
levensbelang! Dus zal Mien zeker ook mijn stukske lezen. Ik
stel me zo voor, dat zij stiekem in een hoekje in haar hofje
gaat zitten gniffelen over deze geheimzinnigheid.
Wel Mien, ik gun je dat gegniffel van harte, je verdient het
want je weet steeds heel veel mensen op een leuke,
ontspannende, soms confronterende, maar altijd
respectvolle manier te raken. Ik ben alleen benieuwd
wanneer al die leuke verhaaltjes worden gebundeld en
uitgegeven in een album met de titel Mien du Poesie
Geer Hoebink (geen pseudoniem)

NOG LIEFHEBBERS VOOR GEROOKTE
PALING ?
Zaterdag 30 April breng ik hem thuis.
Bestellen kan tot 27 April.
Bel of app 0623332442.
Prijs: 18 € per pond.
Marc Walravens.
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DE EERSTE LIEFDE
De goede doelenweek voorbij stond er een flinke vent aan
de deur om lotjes te verkopen voor ‘De guld’. Om hun
zevenhonderdjarig bestaan te vieren konden ze wel iets
extra’s gebruiken, zei hij.
En een beetje doordenkend is daar ook iets goeds in te
ontdekken, dus vooruit...
De folder van de toneelclub die in de bus viel bleef ook niet
onbesproken dus…
En toen was daar de boeken-week met als item; De eerste
liefde.
Die eerste liefde ontstaat uit twee eenzame harten die
elkaar ontmoeten, aanraken en dromen doen ontstaan.
Die eerste liefde vol zalige dromen die je altijd bij blijven.
Maar hoewel mijn hoofd vol zit met fantastische
liefdesverhalen en mijn eigen herinneringen hierover nog
springlevend zijn, zie ik om me heen kijkend weinig van een
lieflijke wereld.
Ik word soms aangenaam verrast als ik iets moois zie dat
door mensenhanden is gemaakt.
Of als ik een gedicht lees, een goed verhaal.
En als ik naar buiten loop over slingerende zandwegen,
langs weidse landerijen of dichte bossen en in de verte de
kerktoren van Wentersel zie, dan voel ik me een gelukkig
mens.
Maar als ik vandaag de krant lees en naar de tv kijk voel ik
me bedroefd en teleurgesteld.
Dan zie ik beelden die ik niet wil maar moet zien. Omdat ik
de ogen niet mag sluiten voor al het menselijk leed.
Het doet pijn te aanschouwen wat mensen elkaar aandoen.
Om te horen wat mensen zeggen, hoe ze dingen
verdraaien.
We hebben een taal ontwikkeld om dingen uit te leggen, om
elkaar te begrijpen en onze gevoelens en verlangens te
delen.
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Hoe kan die taal worden gebruikt om een oorlog als deze
goed te praten.
Er is geschiedenis geschreven, noem het maar verhalen,
over mensen en volkeren.
Over hoe verschillend ze waren in cultuur, hun onenigheden
over geloof en bezit.
Maar ook hoe ze een thuis vonden en een manier van
samenleven en gelukkig zijn.
Hoe kan een samenleving zo worden beïnvloed door
mensen die de waarheid verdraaien.
Het doet me denken aan het Paasverhaal dat al duizenden
jaren oud is. Hoe Jezus van Nazareth als een bevrijder
wordt bejubeld en zwaaiend met palmtakken welkom wordt
geheten in Jeruzalem.
Maar later zijn al die mensen beïnvloed door de steeds weer
herhaalde onwaarheden van groepen die azen op
bestuurlijke macht.
En als een leider het volk de keus laat om Jezus vrij te laten
of een wrede bandiet, dan roept het gehersenspoelde volk
luidkeels; Laat Barabas vrij, en Kruisig hem.
Ik kijk naar buiten, naar ons voortuintje waar een eenzame
tulp zich als een fallus uit zijn strakke omhulsel naar boven
wringt.
En ik moet denken aan een graf van een Russisch soldaat
dat ik op tv zag.
Een blauwbonte berenmuts op een paal. Wat en wie heeft
hem hiernaartoe gezonden, met welk doel en ten koste van
wat?
Wat was zijn ideaal zijn doel, wat was zijn verhaal?
In de jaren veertig-vijftig in een groot gezin opgegroeid
kreeg ik vaak deze les mee;
Een oorlog kent nooit geen overwinnaar, alleen maar
verliezers.
Mien du Poes
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WOENSDAG 4 MEI 2022 OM 19.00 UUR
DODENHERDENKING GEMEENTE EERSEL
Op 5 mei vieren we dat we al 77 jaar in vrijheid mogen en
kunnen leven. Een vrijheid die niet vanzelfsprekend is, zoals
we de afgelopen weken hebben kunnen ervaren. Door de
oorlog in Oekraïne worden we weer met de neus op de
feiten gedrukt. Woorden doen ertoe en kunnen nog steeds
leiden tot vreselijke daden.
Het is belangrijk om op te komen voor onze democratische
waarden en onze vrijheid te koesteren en te verdedigen.
Na twee jaar kunnen we eindelijk weer samen op 5 mei
onze vrijheid in verbondenheid vieren. Voorafgaand aan
deze viering herdenken we op 4 mei allen die stierven voor
onze vrijheid, hier en in den vreemde. We staan stil bij alle
slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
allen die nadien zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties. Onze gedachten gaan hierbij natuurlijk ook
uit naar de slachtoffers uit Oekraïne.
De algemene Dodenherdenking in de gemeente Eersel zal
op 4 mei 2022plaatsvinden in Steensel. De herdenking
begint om 19.00 uur in de Luciakerk. Lezingen en gedichten
worden afgewisseld met prachtige muziek door leden van
fanfare Kempengroen. Ook dansvereniging Sidanza zal een
mooie bijdrage leveren aan de viering.
Om 19.45 uur gaan we onder leiding van het Sint-Luciagilde
in stille tocht naar de absouteplaats op het kerkhof waar we
om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zullen nemen. Hier
zal tevens het Wilhelmus klinken en volgt de toespraak van
burgemeester Wim Wouters.
In defilé lopen we daarna naar het oorlogsmonument
gelegen aan de toegangspoort van de Luciatoren waar
bloemen neergelegd kunnen worden en kaarsjes kunnen
worden aangestoken.
We nodigen u van harte uit om de herdenkingsdienst in de
Luciakerk en de herdenking bij de Luciatoren bij te wonen.
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Na afloop nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee in
Gemeenschapshuis De Höllekes. Voor kinderen zal er ranja
geschonken worden.
We hopen u te mogen begroeten op woensdag 4 mei 2022
in Steensel.
Stichting 4-5 Mei Herdenking Gemeente Eersel

K.O.K. NIEUWS

KONINGSDAG 2022

Het K.O.K. wil jullie informeren over woensdag 27 april
2022. Na enkele jaartjes rust, kan het nu weer.
Dit betekent dat er in de middag een fietstocht is met foto’s
en enkele puzzeltjes. Het vertrek is bij MFA de Rosdoek.
Ongeveer halverwege is een pauze om even wat bij te
tanken. Inschrijven is mogelijk tussen 12.30 en 13.30 uur
in de MFA De Rosdoek. Voor kinderen in de leeftijdscategorie tot en met de basisschool is het gratis, voor de
overige deelnemers vragen wij een bijdrage van € 1,50 per
persoon.
Natuurlijk zou het leuk zijn als je in de kleuren blauw, wit,
rood of oranje komt.
Uiteraard zijn er weer leuke geldprijzen te winnen in twee
categorieën namelijk groepen t/m 4 personen en 5 of meer
personen.
Graag tot ziens op woensdag 27 april.

TE KOOP
2 sportfietsen, dames en heren, merk Giant, 21
versnellingen.

VLUCHTELINGEN IN WINTELRE
1E EN 2E WERELD OORLOG
De barbaarse oorlog in Oekraïne zorgt voor een enorme
vluchtelingenstroom. De regering, organisaties en
particulieren zetten zich in voor een goede opvang. Een
groot probleem. Al vele eeuwen komt vluchten voor
oorlogsgeweld voor en brengt veel ellende met zich mee.
Uit het recente verleden:
1e Wereld Oorlog: Tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen
1914 en 1918, vluchtten circa een miljoen Belgen de grens
over naar Nederland. Deze vluchtelingen waren zowel
burgers die
vreesden voor het
oorlogsgeweld en de
wreedheden van de
Duitsers, als
militairen die ofwel
deserteerden of van
hun legereenheid
waren afgesneden.
Bron (met filmpje)
:https://nl.[=[wikipedia.org/wiki/B
elgische_vluchteling
en_in_Nederland_tij
dens_de_Eerste_We
reldoorlog?fbclid=Iw
AR0VKqyL1Xvr9nBB
UYPyZEY4XibCB0QX
q81spU8491Go7s-gPMAfdhFXZG0
Niet bekend is of er en zo ja hoeveel vluchtelingen in
Wintelre verbleven. Dat ze er waren getuige krantenartikel
uit het Eindhovens Dagblad 26-10-1914

06-53942419
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2e Wereld Oorlog: Inwoners uit Elst en omgeving
moesten vluchten, er werd hevig gevochten, Wintelre was al
bevrijd. Er kwamen 130 evacués naar Wintelre op een
bevolking van ± 700 mensen. Ze werden ondergebracht bij
diverse families. Wintelre was een katholieke gemeenschap
en de Elstenaren bijna allemaal protestant. In het door de
Heemkundevereniging de Hooge Dorpen uitgegeven boekje
ELSTENAREN IN WINTELRE: november 1944 – mei 1945 (Jo
van de Biggelaar, Jos van der Heijden, Adriaan van Kleef)
wordt beschreven hoe de mensen uit Elst moesten
vertrekken en in Wintelre werden opgevangen. Ook in dit
boekje wie bij welke familie verbleef. Veel mensen uit
Wintelre hielden nog jaren contact met de evacuees /
vluchtelingen uit Elst. Als dank voor hun verblijf werd in
1981 de gedenksteen bij de kerk geplaatst.
Geëvacueerden zochten contact met familie:
Veel evacués wisten niet waar hun familieleden waren
ondergebracht. Sommigen verbleven in oorlogsgebied,
anderen in het bevrijde zuiden. Daarom werden er in de
kranten van die tijd oproepen geplaatst om daarachter te
komen. Ook waren er advertenties om door te geven dat
het goed ging.

HEEL VEEL PRIJZEN VOOR DE
KINDERBINGO
Al 50 kinderen hebben zich aangemeld voor de bingo.
Daar ben ik heel erg blij mee.
MAAR IK HOOP OP EEN NOG, VEEL GROTERE OPKOMST.
Jij komt toch ook?
Opgeven is noodzakelijk zodat ik weet hoe groot de
opkomst gaat zijn.
De kinderbingo heeft 10 rondes. Elke ronde heeft 3 prijzen.
Waarbij die prijzen bijna alleen maar entreekaartje of
kadobonnen zijn.
Zoals: van zwembaden, dierenparken, speelpaleis, klim bos,
Jumphallen, pannenkoekenhuis, theaterkaartjes en nog veel
meer.
De hoofdprijs is geschonken door Ronnie Tholen voor
kinderen tot en met 10 jaar: ÉÉN MINUUT GRATIS
WINKELEN BIJ DE COOP.
En voor de 11 en 12-jarigen door uitjesboerderij Leekzicht
te Boerdonk. EEN KOEIENSURVIVAL VOOR 6 T/M 16
KINDEREN.
Als de hoofdprijs eruit is, gaan we net zolang door voor
degene die nog niets hebben, met nummers omroepen,
totdat iedereen BINGO heeft kunnen roepen.
Ook dan heb ik nog heel veel leuke prijsjes waar je uit kan
kiezen.
Natuurlijk wil ik ook nu weer alle donateurs van de prijzen
bedanken.
Tot ziens op woensdagmiddag 20 april bij de Rosdoek.
Vanaf 13.00u ben je welkom om een kaart te kopen. Zodat
we om 13.30u kunnen beginnen met de bingo.
BRENG JE EEN REFLECTERENDE STIFT MEE?
Groetjes Anja Das
tel nr: 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com
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GIN-TONIC EN BIERPROEVERIJ
MET LIVE MUZIEK!
Waar:
Wanneer:
Band:
Hoeveel:

Hoeve de nachtegaal Wintelre
Zondag 1 mei vanaf 14:00 uur
Qube coverband uit Wintelre
Bierproeverij: € 30,- incl. hapjes
Gin-tonic: € 39,50 incl. hapjes

Aanmelden kan door te bellen of een mailtje te sturen naar
info@hoevedenachtegaal.nl

DE K VAN HET k.O.K. WORDT STEEDS
KLEINER…
De Kommissie van het K.O.K. vaart al enkele jaren op een
kleine groep enthousiaste vrijwilligers.
Feitelijk heeft elke buurtschap een vertegenwoordiger
binnen het K.O.K., dit blijkt echter al jaren een lastige
opgave voor de buurtschappen.
Enkele buurtschappen zijn al enkele jaren niet meer
vertegenwoordigt binnen het K.O.K., ondanks hun
verwoede pogingen.
We zijn ons terdege van bewust dat het ook iets vraagt van
mensen.
Helaas hebben we onlangs moeten vernemen dat er 2
trouwe en ervaren krachten het K.O.K. gaan verlaten, een
keuze die we respecteren met oprechte dank voor hun
tomeloze inzet in al die jaren.
Dat houdt vervolgens in dat het K.O.K. nu uit 7 leden
bestaat en dat baart ons zorgen gezien het brede
takenpakket tijdens de Carnavalsdagen.
Regelmatig benaderen we mensen of zij mogelijk interesse
hebben om het K.O.K. te versterken alsook schrijven
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we de buurtschappen aan om dit punt in de aandacht te
brengen binnen hun buurt.
We hopen vurig in het belang van het carnavalsfeest in
“Klepbroekenbult” dat U eens wil nadenken over onze
oproep voor nieuwe enthousiaste leden met een
carnavalshart!
We zijn bereid om af te wijken van de regel dat elke
buurtschap 1 vertegenwoordiger heeft, dus zou jij graag
willen aansluiten bij het K.O.K. maar is je buurtschap al
vertegenwoordigd, dan ben je gewoon van harte welkom!
Daarnaast kun je jouw wensen altijd bespreekbaar maken,
daar staan we ook voor open.
Belangrijk is dat de activiteiten van het K.O.K. tijdens het
carnavalsfeest gedragen worden door voldoende
enthousiaste mensen zodat “Klepbroekenbult” het
carnavalsfeest kan blijven vieren in zijn vertrouwde vorm!
Man of Vrouw, jong of oud, mocht U interesse hebben of
heeft U vragen, dan kunt U contact opnemen met Hans van
Kroonenburg (06-14790393).
Wij hopen graag van U te horen!
k.O.K. Wintelre

STICHTING RONDOM DE MEREN
Infoavond op 11 mei 20.00 uur
Clubhuis v.v. DEES

Meer beweging, meer genieten en meer ontmoeting vlak bij
’t Ouw Meer.
Natuurlijk hebt u al het een en ander gehoord over de
plannen van Stichting Rondom de Meren. Iedereen weet
ook wel de weg naar de prachtige meren, de mooie bossen
en het sportpark, maar vaak komt het er niet van.
Stichting Rondom de Meren wil u verleiden daar veel vaker
te komen en samen te bewegen en genieten en daarvoor
hebben we mooie plannen bedacht.
’t Blaaike nr. 8
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Die willen we u graag laten zien en toelichten dat het niet
bij mooie woorden blijft. Al diverse sponsors hebben hun
steun al toegezegd en ook de gemeente Eersel is bereid
mee te werken.
Op deze infoavond laten we zien hoe we verschillende extra
sportieve mogelijkheden realiseren, zoals een volleybal-,
een minikorfbal- en een pannaveld, een jeu de boules baan
en een fitnessstrook zodat ook echt iedereen de keus heeft
uit verschillende activiteiten die bij hem of haar passen.
Zeker als daar ook nog extra spelmaterialen en deskundige
begeleiding bij beweegactiviteiten toegevoegd worden.
Naast het sportieve aanbod creëren we ook kansen om te
gaan genieten van de natuur. We breiden de speeltuin uit
en leggen een insectenpad, een vlinder- en een pluktuin
aan. Dit zorgt niet alleen voor een grotere biodiversiteit in
en rondom het sportpark, maar zal ook nieuwe activiteiten
bieden voor jong en oud, zoals het aanleggen en bijhouden
van de tuinen. Hierbij wordt uiteraard de samenwerking
met de plaatselijk basisschool gezocht. Voor wandelaars en
mountainbikers creëren we een mooi begin- en eindpunt
met gelegenheid om de vermoeide benen daarna even te
strekken.

NIEUWSBRIEF#169
Problemen
kinderopvang in Wintelre,
Zoals iedereen gehoord heeft zijn er problemen binnen de
kinderopvang in Wintelre. Dit heeft gevolgen voor ouders en
kinderen die gebruik (zouden willen) maken van
kinderopvang in Wintelre.
De dorpsraad is samen met Elle Welten-Bartels en Maartje
Bartels-Keeris op zoek naar een passende oplossing.
Hiervoor proberen we in contact te komen met de
gemeente, kinderopvang en basisschool. Wat we veel terug
horen, is dat het belangrijk is dat ouders die problemen
ervaren dit (individueel) aangeven bij de gemeente,
kinderopvang en (in geval van BSO) ook de basisschool.
Om het probleem van ouders in kaart te brengen, willen we
iedereen (met kinderen t/m 12 jaar) vragen om de
vragenlijst in te vullen. Dit kan via
https://surveys.enalyzer.com?pid=m8cuduf5 of
onderstaande QR code.

Te mooi om waar te zijn, luchtkastelen? Nee, zeker weten
van niet. Kom maar kijken en luisteren en misschien hebt u
ook wel mooie ideeën of kunt u op een andere manier
bijdragen.

Op wintelre.info is deze link
ook te vinden.
We hopen natuurlijk op zeer
vele reacties

BEDANKT
Bij deze willen wij de fam. Smetsers en kinderen heel
hartelijk bedanken voor de geweldige dag die ze met zijn
allen hebben verzorgd vanwege hun gouden huwelijk feest.
Harrie-Mieke-Frank-en Monique.

Bij vragen of opmerkingen, kun je altijd mailen naar
barteltjeelle@hotmail.com.
Alvast bedankt namens Elle, Maartje en de Dorpsraad.
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Repair Café op dinsdag 26
april

TIPP!!!!!

Als U toevallig op "buienradar" het weer aan het bekijken
bent, even doorklikken op evenementen in de buurt en dan
in onze omgeving .......
Groeten

In verband met koningsdag is het
Repair Café verzet van woensdag 27
april naar dinsdag 26 april van 09.00
– 12.00 uur.
Omdat de scholen meivakantie
hebben is het ook mogelijk voor
kinderen om naar het Repair Café te
komen met defect speelgoed. Samen kunnen we dan bezien
of we dit kunnen repareren.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x
x

Donderdag 21 april 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

BEDANKT

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken die ons rondom
het overlijden van ons mam, onze schoonmoeder, oma en
superoma, Jo van de Sande-Snelders,
gesteund hebben. In het bijzonder:
Het zorgteam “Zorgvuldig”, Huisarts Dokter van Bommel
Pastoor Lamoen en Uitvaartbegeleiding clips.
Namens:
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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ROCK WENTERSEL,
POWERED BY FD WINTELRE
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fanfare en
het 60-jarig bestaan van de Drumband organiseert
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre op zaterdag
28 mei een groot concert met medewerking van diverse
Wintelrese zangers, zangeressen en muzikanten.
Tijdens dit optreden zal de fanfare/drumband verrassend
voor de dag komen met veel pop en (hard)rock. Vandaar
ook de naam Rock Wentersel, powered by FD Wintelre.
Het concert zal plaatsvinden in de feesttent gelegen bij
Akkerweg 28 in Wintelre. De kaartverkoop voor dit concert
start vanaf 20 april via www.fdwintelre.nl of informeer bij
een van onze leden.
Op 29 mei zal het feestweekend zijn vervolg krijgen middels
een geweldig optreden van de eveneens uit Wintelre
afkomstige blaaskapel "Die Stall-Freunde"

UITSLAGAVOND WENTERSELSE KWIS MET
LIVE OPTREDENS IRENIC EN QUBE.
Na een drukke kwisavond is het tijd voor een ontspannende
uitslagavond op 22 april. Wie zal dit jaar als "Wentersels
Wijste" worden gekroond?
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Deze avond zal worden opgeluisterd met optredens van
Jong Wentersels talent. De bands Irenic en QUBE. zullen op
het podium hun muzikale kunnen laten horen.
Ook als je niet meegedaan hebt aan de Kwisavond ben je
natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen luisteren! De
avond start om 20.00 uur en de toegang is natuurlijk gratis.
Tot dan.
De organisatie van de Wenterselse Kwis

AGENDA
22 april
23 april
23 april
30 april
1 mei
6 en 7 mei
11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
21 mei
22 mei
28 mei
29 mei

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Hollandse avond in d’n Babbel
Seizoenstuk De Vriendenkring
Bierproeverij/gin-tonic proeverij
(Hoeve de Nachtegaal)

Seizoenstuk De Vriendenkring
Bingo-avond t.b.v. Alpe d'HuZes
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
ELE-rally
Eerste Heilige communie
Rock Wentersel, powered by FD
Wintelre
Feestweekend Fanfare: Optreden
Die Stall-Freunde

23 april 2022

Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland
Dorpszeskamp
Wivak Keetweek
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
10 /11 december Dickens Festijn.

VERGADERINGEN DORPSRAAD

4 , 5 en 6 juni
(pinksterweekend) Expositie K.O.M bij Guus en Riek
Wouters, Kerkheide 4 te Wintelre.
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
’t Blaaike nr. 8

5 t/m 8 juli
25 t/m 30 juli
5, 6 en 7 augustus
29-31 aug-2 sept
1 en 2 oktober
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Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
26 april
25 mei
29 juni
27 juli
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AFVALKALENDER

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.

26 april

PMD-GFT-Restafval

Drie-gangen diner voor € 10,00
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

10 mei

PMD-GFT-afval

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

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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