51e jaargang nr. 9, week 18 (7 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 Een spannende voorstelling
 Alles over de aanstaande Gildefeesten
 De midden Brabant route

De volgende uitgave (nr. 10) verschijnt
in week 20 (21 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 13 mei voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN 7 EN 8 MEI

MEDEDELINGEN

Zaterdag 19.00 uur
Woord en communieviering
m.m.v. het Herenkoor Duizel
Voorganger Diaken v. Olmen
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Wim en Rieka Oosterbosch - v. Dooren
Jan v. Hest en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Frans v. Loon
Jan Wilting (namens K.B.O. Wintelre)
Bert v.d. Bosch (verjaardag)
Ouders Bartels - de Vooght en Sjaak, Toos en Jan, Sjan,
Giel
Graard v.d. Sande (jgt) en Fons v.d. Sande (jgt)

Zondag 9.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Het gemengd koor
Gildefeest vanwege 700-jaar bestaan
Voorgangers Pastoor v. Lamoen en Diaken v. Olmen
Bert v. Hoof (namens buurtver. "Vreemdelingenhoek ")
Vader, moeder, Annie, André, Zus en Mieke Smetsers
Giel v. Mol
Henk v.d. Bosch (namens bewoners Kempkeshof)

7 mei 2022

Zaterdag 7 en zondag 8 mei is het Roepingenzondag. Voor
meer info over de opleidingen in ons Bisdom kunt u lezen
op www.sint-janscentrum.nl of mail naar info@sintjanscentrum.nl
We wensen het Gilde een heel mooi feestweekend van 13 tm 15 mei vanwege het 700-jarig bestaan.
Op zondag 15 mei is de heiligverklaring van pater Titus
Brandsma door paus Franciscus te Rome. Bisschop Gerard
de Korte en Bisschop Ron v.d. Hout zullen hierbij aanwezig
zijn. Achter in de kerk liggen enkele tijdschriften met
informatie over deze pater.
Belangstellenden kunnen er eentje meenemen.

MISINTENTIES VOOR HET
WEEKEND VAN 14 EN 15 MEI
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Namens de parochie feliciteren we Jan-Wim v.d. Sande die
onderscheiden is als lid in de orde van Oranje-Nassau.
Naast zijn vele activiteiten in het verenigingsleven van
Wintelre zet Jan-Wim zich al jaren in voor onze parochie als
acoliet in de weekendvieringen en bij uitvaarten.
Wij bedanken hem hiervoor en hopen dat hij deze taak nog
een aantal jaren kan blijven doen.

2

In de meimaand zal de siergroep extra aandacht schenken
aan de versieringen bij het Maria-altaar voor in de kerk .
In de meimaand kun je in de kapel op het kerkplein altijd
terecht voor het opsteken van een kaarsje en voor een
moment van rust en bezinning.
In onze parochie is op 75-jarige leeftijd overleden,
Frans v. Loon echtgenoot van Elma v. Loon / de Vooght.
Frans woonde op de Biezenvelden op nr. 18
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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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HALLO SPORTIEVE KINDEREN
Doe je mee met de vriendinnen-KORFBAL-training voor alle
kinderen uit groep 2, 3, 4 en 5?
Deze training is op dinsdag 17 mei van 18.15 uur tot 19.15
uur op sportpark de Lille in Vessem.
Je traint mee met de meisjes van de E en de F. Laat je even
weten als je mee komt doen?
Voor Wintelre stuur je een berichtje naar Margot van Ham
(06-13056444).
Voor Vessem stuur je een berichtje naar Jessie van Herk
(06-47188770).
Gezellig als je meedoet!

KV VESSEM EN KV WINTY
PRESENTEREN………UNIKORF
Wat? Spelenderwijs kennis maken met korfbal
Wanneer? Zaterdag 28 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur
Waar? Sportpark de Lille in Vessem
Wie? Kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 2 uit Wintelre en
Vessem
Een ouder mag mee komen kijken.
Lijkt je dit leuk? Meld je dan nu aan
Voor Wintelre bij Kim Schilders: 06-51470907
Voor Vessem bij Petra v/d Koning: 06-51563161
Vermeld naam en leeftijd van het kind.
Tot dan!
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BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!

GEZOCHT

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 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!

Ik ben op zoek naar iemand die hier de wekelijkse
poetsbeurt wil en kan doen, voor ongeveer 3 tot 4 uur per
week.
Dag en dagdeel maakt mij niet uit, dat kan in overleg.
Heb je interesse of ken je iemand die het wil doen?
Bel of app dan met 06-30691504.

BESTE MENSEN VAN WINTELRE

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken die van ons 50-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Bedankt voor alle felicitaties en bloemen.
Speciale dank aan de buurt voor de mooie versiering en
Mies van Loon voor de algehele verzorging van deze dag.
Fam. Smetsers-Beerens

'DUO TOKÁR - TWEE JONGE HELDEN IN DE
LAMBERTUSKERK'
Op donderdag 5 mei om 20:00 uur speelt Duo Tokár een
concert in de Lambertuskerk in Vessem. Emile Souvagie
(Klarinet) en Hannelore Vander Elst (gitaar) zijn recent
afgestudeerd in Brussel en Salzburg. Beiden zijn, vanwege
hun uitzonderlijk talent, al op diverse internationale podia
te zien geweest.
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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U heeft het allemaal al wel vernomen.
Op 15 mei a.s. trekt er weer een bonte,
cultuurhistorische optocht door de straten
van ons mooie Wintelre. Dit folkloristische
evenement wordt georganiseerd ter
gelegenheid van ons 700-jarig jubileum.
Een klein zestigtal gilden zullen met veel
vlagvertoon en tromgeroffel door de
straten trekken.
Na fanfare en drumband St. Willibordus volgt als eerste ons
eigen Gilde.
Op bijgaand kaartje kunt u de te volgen route zien.
Voor deze parade wordt de kern van Wintelre tijdelijk
afgesloten tussen 12.00 en 15.00 uur.
Om de optocht niet te veel op te houden zou het heel fijn
zijn als er op deze dag geen auto’s geparkeerd staan of
andere obstakels zich bevinden langs de route.
Ook zou het fantastisch zijn als zoveel mogelijk mensen de
Wintelrese vlag buiten hangen.
Verdere informatie omtrent dit gildeweekend kunt op vinden
op Wintelre.info.nl of gildewintelre.nl
Dus nodig zoveel mogelijk vrienden en-of familie uit en
komt dat zien, komt dat zien!!!!!!
Het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus.
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WELK FEESTJE VIEREN WE?
Nee, wij hebben geen eieren gezocht met de paasdagen.
Ook zijn we niet naar een markt, woonboulevard of optocht
geweest.
Maar we hebben wel genoten van een verlate carnavalsmiddag. Zonder prins deze keer maar met een haas, een
echte paashaas.
De optredens van dansmarietjes (mogen dat geen jongens
zijn?) en de playback-acts van de Huifnarren waren zonder
meer schitterend.
Maar deze eigenzinnige oudtante genoot vooral van
ouderwetse livemuziek. Van bijna vergeten teksten uit; That
old cottenfield back home en Rowling on the river.
En in gedachten zag ik Tina Turner in een kort rokje, Big
wheels keep on turning, zingen.
April is bijna voorbij en we hebben de activiteiten weer voor
het uitkiezen.
Ook de Agenda in het Blaaike staat weer vol zag ik.
‘Mensen surfen mee op de golven van het leven’, hoorde ik
Jan Rot met zijn krakende stem zeggen toen ik op
Koningsdag door een vogel wakker werd geroepen. En toen
ik later al die blije kinderen voorbij zag fietsen galmde de
muziek van Sesamstraat door mijn hoofd, gemaakt door
Henny Vrienten.

Route cultuurhistorische optocht
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Nee, mij zul je niet overal tegenkomen, ik bekijk het wel op
afstand.
Ik zou graag naar onze fanfare en drumband gaan luisteren
maar de aankondiging;
Rock Wentersel, Powered by fd Wintelre, schrikt me wel een
beetje af.
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Mijn goeie vriend Hem, gaat naar het feest van de Guld,
zegt hij, maar pas laat op de middag als de trekking van de
loterij is geweest.
Maar eerst hebben we nog onze nationale dodenherdenking
en natuurlijk; bevrijdingsdag.
En door de actualiteit van vandaag hebben deze dagen weer
meer betekenis gekregen.
Ikzelf moet weer denken aan een bijzondere ontmoeting
lang geleden. Het was op een vakantie in Zuid-Spanje dat
wij een oude veteraan ontmoetten die als achttienjarige
soldaat vanuit België door ons Brabantse land was
getrokken.
Ik wil hier niet uitweiden over mooie en ontroerende
verhalen die hij vertelde. Ik wil alleen even stilstaan bij een
bevrijdingsfeest in Tilburg waar hij met een groep oudstrijders aanwezig was en ons wilde ontmoeten.
Onder begeleiding van de gemeente Tilburg kwamen ze net
terug van een bustochtje.
Voor de vrouwen die hen vergezelden had ik geen oog; ik
keek naar mannen.
Naar mannen in donkere pakken, witte hemden en keurig
dichtgetrokken stropdassen.
Ik zag brede, kleurrijke onderscheidingen op hun veelal te
strakke jassen.
Het waren oude mannen, veel ouder dan ik, kromgebogen
mannen die met stokken rond strompelden of zittend in een
rolstoel door vrijwilligers werden voortgeduwd.
Maar wat me vooral is bijgebleven, is dat er geroepen werd
dat het avondeten klaar stond. Dat er herhaaldelijk werd
aangedrongen om het niet koud te laten worden. Maar dat
de groep die eerst nog een whisky moest drinken maar heel
langzaam kleiner werd.
Nooit zal ik meer vergeten hoe een stel oude knarren bijeen
zaten en liederen zongen.
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Hoe ze de handen ineensloegen en wiegend en klappend
een bekende melodie zongen.
De tekst leek op zoiets als;
En van je hela, hola (klap klap) met ’n whisky of bier
van je lang zal ze leven, maken wij nog plezier
Maar ontroerend was het toen er een drietal oudjes boven
op de tafel klommen en begonnen te zingen.
En hoe er steeds meer mannen uit de eetzaal terugkwamen
en meezongen;
A Scottish soldier who wondered far away
and dreamed of green woods, green woods on the hill away
back home.
Die stoere mannen, ze zijn niet meer, maar vergeten zal ik
ze niet, nooit.
Mien du Poes

KOM JIJ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN?
We zijn op zoek naar enthousiaste hulpkrachten!
Voor de dinsdag middag/avond , donderdag middag/avond
en zaterdagochtend /middag/avond.
Voor de vulploeg, kassa en de versafdelingen.
Wil jij veel leren?
Doorgroeien?
De handen uit de mouwen steken?
En werken in een gezellig team?
Dan komen we graag met je in contact!
Vraag in de winkel naar Ron, of stuur je sollicitatie naar:
tholen.wintelre@coop.nl
Tot snel!
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MIJN 4E BINGO-AVOND VOOR
ALPE D’HUZES GAAT EEN KNALLER
WORDEN
JIJ KOMT TOCH OOK OP WOENSDAG 11 MEI?
Ik heb mijn streefbedrag voor ALPE D’HUZES op
€15.000,- staan. Van tevoren nooit kunnen denken, maar
op dit moment heb ik al €11.380,- opgehaald. Ga jij mij
ook helpen om dat streefbedrag te gaan halen?
Kom dan naar mijn 4e en tevens LAATSTE bingoavond. Ik heb zoveel prijzen gedoneerd gekregen dat ik
eigenlijk zelfs een 5e bingoavond zou kunnen organiseren.
Wat dus betekent dat DE KANS NU SUPER GROOT IS
DAT JE MET EEN LEUKE PRIJS NAAR HUIS GAAT.
Ik heb 3 hoofdprijzen voor deze avond.
1. Overnachting voor 2 personen met ontbijt bij
Grand Hotel Alkmaar.
2. 2 dagretour NS-treinkaartjes 1e klas, met
bestemming naar keuze.
3. Liefmans Sup Board geschonken door Ronnie
Tholen.
LET OP: Het is natuurlijk weer bij gemeenschapshuis de
Rosdoek. Kerkstraat 10. Wintelre.
WE BEGINNEN OM 19.30u. Kaartverkoop vanaf
19.00u.
En heel belangrijk: HET ZIJN NU BINGO-KAARTEN
WAAR JE FICHES OP MOET LEGGEN. Breng je die
mee?
Net als bij de vorige 3 bingoavonden spelen we ook nu 10
rondes waarbij ik voor iedere ronde 3 prijzen heb. Een half
bingo-boekje kost 10 euro. (45 nummers).
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En een heel bingo-boekje kost 15 euro (alle 90 nummers)
Na ronde 9 volgt weer een loterij.
KOM JIJ OOK? OPGEVEN IS VERPLICHT.
HEEL GRAAG TOT ZIENS.
ANJA DAS. TEL NR: 0622659243
wilenanja.das@outlook.com

WORKSHOP BORDJE VOL
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt
overbelasting op de loer. “Bordje Vol” geeft breed inzicht in
de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel
uitmaken van iemands leven. De methode helpt de
mantelzorger om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van
anderen in te schakelen. “Bordje Vol” gaat in op de vragen:
Wat zijn energievreters en energiegevers, welke
veranderingen zijn wenselijk en wat helpt daarbij?
“Bordje Vol” wordt al door het hele land gebruikt om
mantelzorgers meer inzicht te geven en op die manier te
ontlasten. Ervaringen van mantelzorgers naar aanleiding
van het werken met deze methode: "concreet", "maakt
bewust", "geeft erkenning", "zet aan het denken", "positief
confronterend", "biedt eigen regie", "activerend".
Op donderdag 19 mei organiseert Cordaad Welzijn een
workshop voor mantelzorgers over “Bordje Vol” en gaan we
aan de slag met deze methode. Je ontvangt ook een setje
mee naar huis om het er thuis ook nog eens bij te kunnen
pakken.
We starten om 14.00 uur en de workshop duurt tot
ongeveer 15.30 uur. De workshop vindt plaats in de
Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel.
Aanmelden doet u, voor 12 mei, door een email te sturen
naar eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn of te bellen naar 0658797156.
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RIJSTACTIE: EEN PAK VOOR EEN ZAK
Stichting Harapan en Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre in actie voor armen op West-Timor;

MEDEDELINGEN
HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM
Afwezigheid huisartsen

Op West-Timor, een van de armste Indonesische eilanden,
komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de
gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische
omstandigheden slecht. Er is op veel plaatsen sprake van
slechte huisvesting en er is gebrek aan schoon
(drink)water. Het belangrijkste middel van bestaan is
landbouw. Door de droogte is het verbouwen van goed en
voldoende voedsel heel moeilijk. Er zijn veel vluchtelingen
na de bloedige oorlog met het huidige zelfstandige OostTimor. De zusters van de Congregatie FCJM in Atambua
helpen zo goed als mogelijk de hulpbehoevenden. Zij
stichtten het rehabilitatiecentrum Hidup Baru voor dubbel
gehandicapte kinderen. Hulp aan dit centrum is een van de
Harapan speerpunten. Tijdens het veldwerk / huisbezoeken
nemen de zusters vaak rijst en andere levensmiddelen mee
voor de allerarmsten.
De stichting Harapan zet zich d.m.v. de actie EEN PAK
VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor in om te
helpen.
Er worden de komende weken in samenwerking met de
Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre pakken rijst
verkocht (snelkook- en zilvervlies) voor € 1,50 per pak. Van
de opbrengst worden zakken rijst bezorgd bij arme
gezinnen op West-Timor. (een zak van 20 kg. kost in
Indonesië ± € 15,--) .

Dokter van de Wouw is afwezig van 11-8 t/m 31-8-2022
Dokter van Bommel is afwezig van 2-5 t/m 6-5-2022 en
van 25-7 t/m 12-8-2022
Waarneming wordt gedaan door de aanwezige huisarts en
huisarts in opleiding

U kunt rijst bestellen door een mailtje te sturen met
vermelding van aantal/soort en uw adres via
stharapan@hotmail.com.
DONATIES voor deze actie zijn welkom! NL29RABO 01770
62 266 met vermelding: Rijstactie

Meld je vast aan (online via http://omtt.oerle.net) en tot
binnenkort bij onze 19e rit, de Midden-Brabant route!
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NEGENTIENDE OERSE MOTORTOERTOCHT:
“DE MIDDEN BRABANT ROUTE”
Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende motor
toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en andere bikers
die verbonden zijn met Oerle.
Dit jaar rijden we een mooie ronde door onze eigen
provincie via Baarle-Nassau, Zundert en het buitengebied
van Breda en Tilburg.
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpgenot te
Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen op zondag 19 juni a.s. tussen
8.30u en 9.30u.
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en gebak
ontvangen.
’s Avonds sluiten we dan traditioneel weer af met de
bekende barbecue bij het Geitenboerke.

O.M.T.T.
Martijn van Balen,
Egbert Daal
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NIEUWSBRIEF#170
De dorpsraad vergadert weer in juni.
Als gevolg van afwezigheid van meerdere dorpsraadleden is
tijdens de april vergadering besloten om de vergadering van
maandag 16 mei te laten vervallen.

Dorpsschouw met gemeente.
Regelmatig wordt er een dorpsschouw gehouden in Wintelre
Dit houdt in dat een afvaardiging van de dorpsraad samen
met de verantwoordelijk wethouder en
gemeenteambtenaren van de uitvoerende afdelingen een
rondje door Wintelre maken om aangekaarte problemen
en/of situaties te “ beschouwen “ en ter plekke
oplossingsgericht in discussie gaan om tot een verbetering
dan wel oplossing te komen van het beschouwde probleem.
23 mei a.s. is weer een dorpsschouw tussen 15.00 en 17.00
uur. De dorpsraad wil de volgende zaken al meenemen;
landschappelijke inpassing bedrijfsterreinen Van Berkel en
Daas en opslagterrein Schippers aan de Scherpenering /
Zandstraat (ook gezien vanaf Biemeren kant), fietspad
Landsardse weg, snelheid Willibrordusstraat 30 km zone,
speelveld Koemeer.
We willen u oproepen zaken of situaties te melden die ook
aandacht behoeven tijdens de schouw, zodat deze
meegenomen kunnen worden.
U kunt dit melden aan Gerard van Ruijven technisch
voorzitter van de Dorpsraad. Via het Email adres
gvanruijven22@gmail.com of telefoonnummer
0650928710
Het is eventueel ook mogelijk om mee te wandelen tijdens
de dorpsschouw. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Gerard
van Ruijven.
De aanpak

soort melding. Is deze eenvoudig op te lossen of is deze erg
ingewikkeld.
• Punten, die snel opgelost kunnen worden, worden dan ook
zo snel mogelijk aangepakt.
• Punten, die meer tijd nodig hebben, worden in de
reconstructie plannen opgenomen.
• Punten, wensen, die niet opgevolgd kunnen worden,
worden voorzien van een reden.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Donderdag 21 juni 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
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en warme
belangstelling die we mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn man, ons pap en opa
Frans van Loon
Elma, kinderen en kleinkinderen van Loon

Er wordt van de plaatsgevonden schouwingen een verslag
gemaakt. De richtlijnen voor de aanpak hangt af van de
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EEN SPANNENDE VOORSTELLING
Fanfare Heide Echo uit Knegsel bestaat 60 jaar en dat
vieren wij met JONG en OUD.
Na een muzikale en gezellige start met Gerard van
Maasakkers op 12 maart, is het nu tijd voor een SPROOKJE!
OSCAR en de DRAAK, een muzikaal sprookje. Muziek,
beelden op een groot scherm en een verhalenverteller
nemen ons mee in een spannend avontuur. De muziek die
Heide Echo speelt is voor iedereen herkenbaar en past bij
de spanning en sfeer van het verhaal.
“Op een dag zit Oscar in zijn bootje en hij kijkt naar de
donkere lucht boven hem. Ziet hij het goed? Een monster
met vurige ogen en een lange staart. Is het een
draak?........”
Ben jij benieuwd hoe het verder gaat en hou jij van
sprookjes? Kom dan samen met je familie op zondag 22
mei naar MFA De Leenhoef in Knegsel. Wij geven twee
voorstellingen, nl. om 10.30 uur en om 13.30 uur.
Zet deze datum in je agenda en reserveer kaartjes via de
website www.heideecho.nl
Kom kijken, luisteren en beleef het mee!
En na afloop kun je zelfs met de draak op de foto!
Graag tot dan…….
…..“Drakenpasta….. drakenpasta…..”

Medewerk(st)ers ’t Blaaike feliciteren
Jan-Wim van de Sande en Piet Riteco
met hun Koninklijke onderscheiding
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HET WILLIBRORDUSGILDE VAN
WINTELRE
VIERT HET ZEVENHONDERDJARIG
BESTAAN
Willibrord
Waar was je toch gebleven
we hebben je zo gemist
met slaande trom en wapperend vaan
waren we zo graag rondgegaan
om onze vriendschap uit te dragen
maar een onbekend virus wist
dit jaren te verdagen…
Maar nu staan we klaar sint Willibrord
Om met tromgeroffel en schallende bazuinen
en het vaandel fier vooraan
naar het toernooiveld op te struinen
en massaal de opmars in te gaan.
Om met heel ons wezen en verstand
onze eed van trouw weer te herhalen
van eerbied en gehoorzaamheid
aan overheid en het bestuur
voor de natuur, de mens en zijn cultuur
en ons geliefde vaderland…
Daarna trekken wij sint Willibrord
Met pijl en boog en antieke geweren
met man en paard ten strijde
en laten oude tijden wederkeren
door spel en attributen tentoongesteld
wordt menig mooi verhaal verteld.
Maar als de vaandels zijn gestreken…
De prijzen zijn verdeeld, de strijdbijl is begraven
en paarden niet meer draven
dan buurten wij nog even
over het weer en de drukke dag van morgen
over onze eigen strijd ons streven
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VLAG

verlangen, dromen en zorgen
om een broederlijk gelukkig leven.
Maar eer we weer op huis aan gaan…
Blijven we nog even samen staan
terwijl het langzaam donker wordt
en proosten op deze dag
op ons Gilde, en alles wat nog komen mag
proost…op ons…
en op sint Willibrord.

De vlag is in 2011 door de Stichting
Dorpsfeesten Wintelre ontworpen om
met o.a. deze vlag bij
dorpsactiviteiten het dorp feestelijk
op te fleuren.

J.P.

BEDANKT VOOR DE FIJNE REACTIES OP
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op 27 april mocht ik een koninklijke onderscheiding
opgespeld krijgen door Burgemeester Wim Wouters.
Daarna heb ik vele reacties gekregen ook op sociale media.
Om 19.30 bracht de fanfare nog een serenade en het gilde
een vendelgroet met Bazuinen en trommels
Ook de daaropvolgende dagen kreeg ik nog menige
felicitatie.
Ik kan wel zeggen dat dat allemaal niet gehoeven had,
maar ik ben er gewoon ontzettend blij mee.
Allemaal heel hartelijk bedankt
Jan-Wim van de Sande

Een goed moment hiervoor is het a.s. Gildefeest van 13,14
en 15 mei.
De basis van de vlag is gebaseerd op de Brabantse vlag met
zijn 4 x 6 rood-witte blokken. Hiervan zijn de onderste helft
rode blokken aangepast in de Wintelrese blauwe kleur.
De 2 leeuwen spreken voor zich denken we. Het ronde
symbool in het midden is als ornament 3x terug te vinden in
onze kerk bij de glas-in-lood ramen boven de hoofdingang
en de 2x in de zijbeuken. De 9 sterren symboliseren de 9
buurtschappen, welke telkens door goed samenwerken
Wintelre uniek op de kaart weten te zetten. De “W” in het
midden is een verwijzing naar de eerste letter van onze
dorpsnaam.
We hebben 2 afmetingen, n.l. 100x150cm voor € 15,- en
150x225cm voor € 40,U kunt deze vlag bestellen bij:
Jan Heuveling, Margrietlaan 11, Tel: 040-2052151 /
06-20419545
Henk van der Heijden, Willibrordusstraat 4, Tel: 0402051858 / 06-20430389
U mag ook een briefje met uw naam, adres en de vlag van
uw keuze, op een van deze adressen in de brievenbus te
stoppen. Betaling na ontvangst van de vlag via het
rekeningnummer van
Stichting Dorpsfeesten Wintelre.
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AGENDA
6 en 7 mei
11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
21 mei
22 mei
28 mei
29 mei

VERGADERINGEN DORPSRAAD

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

Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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
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
‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
10 /11 december Dickens Festijn.
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21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december

EETPUNT KEMPKESHOF
Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
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
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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

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

AFVALKALENDER
10 mei

PMD-GFT-afval

24 mei

PMD-GFT-Restafval

7 juni

PMD-GFT-afval
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