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51e jaargang nr. 10, week 20 (21 mei)
Met in deze uitgave onder meer:
 Jubileum optreden Fanfare/Drumband
 Corona voorbij: spektakels barsten los
 Beste vrijwilligers van de Parochie

De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt
in week 22 (4 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 27 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 21 EN 22 MEI

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 28 EN 29 MEI

ZONDAG 22 MEI
11.00 uur Eucharistieviering
voorganger Pastoor v. Lamoen

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v. Olmen

EERSTE COMMUNIEVIERING M.M.V. KIWI

Sien v. Ham - v. Mol (namens buurtvereniging
"Vreemdelingenhoek ")
Bert v. Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (mn)

Jan Reniers
Martien v. Erp
Janus Adriaans (namens K.B.O. Wintelre)
Pastoor Verschure (vanwege priesterwijding 23 mei)
Adriaan Klaasen (opa van Anne)
Frans de Bresser en Theo Verheggen (opa's van Pleun)
Bert Vervoort (opa van Sam)
Jan Senders (opa van Fleur)
Fons, Femke en Graard v.d. Sande (vader, zusje en opa van
Bram v.d. Sande)
Jan en Gerrie v. Hest - Schellekens (opa en oma van Bram
Struis)
Cleem Haans (opa van Faas)
Nel Bierens (oma van Goke)
Ad v. Nuenen (opa van Rens)
Henk Vrenken en Harry Block (opa's van Anne)
Henk v.d. Bosch (opa van Isa)

Namens de parochie bedanken we de werkgroep die de
voorbereidingen heeft verzorgd.
In de meimaand zal de siergroep extra aandacht schenken
aan de versiering bij het Maria-altaar en in de kerk.

De parochie heeft een bericht ontvangen dat Diaken v.
Olmen na een hartaanval is opgenomen in het
Catharinaziekenhuis te Eindhoven.
We wensen Diaken v. Olmen een succesvolle operatie en
een voorspoedig herstel daarvan.

Jan v. Gestel (verjaardag)

21 mei 2022

Op zondag 22 mei doen 20 jongens en meisjes hun eerste
H. Communie.
We wensen deze kinderen samen met de ouders, broers en
zusjes, opa's en oma's en alle andere familieleden een
mooie viering en een gezellige dag.

In de meimaand bent u extra welkom in de kapel om even
bij Maria een kaarsje te laten branden en voor een moment
van rust en bezinning.

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen
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Diaken Janssen zal assistentie verlenen tijdens de
afwezigheid van Diaken v. Olmen.

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Ook pastor Schevers is nog steeds met ziekteverlof.
We wensen pastor Schevers een heel goed herstel en hopen
dat hij weer goed hersteld zijn werkzaamheden voor de
parochie kan hervatten.
De mensen van Wintelre missen het spontane en
vriendelijke contact met pastor Schevers.
En de pastor zal het contact met de parochianen ook
missen. Het spontane praatje na de Eucharistieviering werd
erg gewaardeerd.
Zoals jullie weten is de vrijwilligersavond op 26 november
(vorig jaar) niet door kunnen gaan vanwege de coronabeperkingen.
Het kerkbestuur heeft besloten om de vrijwilligersavond te
houden op 24 juni 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur in de
Biestheuvel in Hoogeloon.
Er worden geen uitnodigingen meer verstuurd.
Kijk voor meer informatie in de Hint, op de website of in het
Blaaike.
Men kan zich hiervoor aanmelden bij Sjef Hems
jphhems@gmail.com of tel 0402051720.
Aanmeldingen van 26 november zijn niet meer van
toepassing
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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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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GEVONDEN

ELE RALLY-SPEKTAKEL

Sleutelbos met 5 sleutels waarvan o.a. fietssleutel en een
ongeveer 10cm lange sleutel. Vindplaats in de berm dicht
bij Rondeel aan de Oirschotsedijk.

Ook dit jaar gaat dorpsgenoot Jari van Hoof van start in de
ELE RALLY op 21 mei.
Ditmaal met een Opel Corsa E RALLY.
Hij en zijn nieuwe navigator Colin Wils ( Jari's neef) zijn
een van de 15 deelnemers aan de electrische Opel Cup.
Dit is de eerste ELECTRISCHE RALLY cup in binnen- en
buitenland.
De ELE Rally is de 2e wedstrijd van dit seizoen waarin ze in
4 verschillende landen uitkomen.
Er staan 7 wedstrijden op het programma.

Op te halen bij Toon Mouws in overleg 06-12574115

SPELERS GEZOCHT VV DEES
Voor seizoen 2022 – 2023 zijn we op zoek naar spelers voor
de seniorenteams, met name de lagere elftallen en het
vrijdagavond voetbal.
Na twee (pittige) corona jaren hopen we aankomend
seizoen weer drie teams te zien schitteren op de Meren,
zowel op als naast het veld. Drie elftallen op zondag moet
het streven zijn voor een dorpje als Wintelre, dus laten we
dit met z’n allen in stand proberen te houden!
Mis je de kleedkamer, maar heb je toch wat meer last van
pijntjes behorend bij de leeftijd? Dan is het 35+, 45+
voetbal op vrijdag misschien wel iets voor jou! Ben je op
zoek naar een damesteam met gezelligheid hoog in het
vaandel?
Ook dan zit je bij VV DEES goed op de vrijdag.

In de ELE-rally start deze cup vooraf aan de andere
rallyauto's. Jari en Colin hebben startnummer E11.
De serviceplaats van de Opel Corsa E rallyauto's is bij Meat
friends in Best waar je live kunt zien hoe deze worden
geladen.
Piet zal dit jaar vanaf de zijlijn met het team de Opel op
technische gebied verzorgen en de jongens met raad en
daad bijstaan.
De andere rallyauto's staan voor service op de Habraken in
Veldhoven.
De proef in Wintelre wordt twee keer verreden.
De start en finish is op de markt in Son.
Veel kijkplezier!

GEZOCHT

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan een mailtje naar
secretariaat@vvdees.nl of een belletje / appje naar
0642358536 (Frank Huijbers).

Voor ons tweepersoonshuishouden zijn we op zoek naar een
interieurverzorgster voor ongeveer 4 uur per week;
dag en werktijden in overleg.

Laten we er wederom een mooi seizoen van maken!

Iets voor jou, bel dan met 06-12514019.
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REANIMATIECURSUS 2022
Per week worden er ongeveer 300 mensen gereanimeerd
buiten het ziekenhuis om.
In 70% van de gevallen is de eerstehulpverlener een
bekende van het slachtoffer.
Hoe sneller er gereanimeerd wordt, des te meer kans heeft
het slachtoffer op overleving.
Niemand hoop het ooit mee te maken, maar als het
gebeurt, weet u dan hoe te handelen?
Leer in een kleine, veilige setting hoe u een slachtoffer
controleert en reanimeert.
Ook leert u een AED aan te sluiten en te bedienen.

Reanimatie volwassenen:
woensdag 22 juni van 19.00 tot 22.00 uur.
Woensdag 9 november 19.00 -22.00 uur.

Kosten workshop kinder EHBO: 65,- euro p.p.
Dit is incl. Bewijs van deelname Novaro EHBO Educatie,
koffie/thee, materiaal gebruik, naslagwerk en presentje.
Goed om te weten: veel zorgverzekeraars vergoeden deze
kosten in kader van preventie. Verstandig om even uw
dekking te controleren.
Wilt u graag deelnemen op één van de bovenstaande
datums?
Mail dan uw naam, en gewenste datum(s) naar
info@novaro-ehbo.nl of bezoek de site http://www.novaroehbo.nl/Agenda/ en geef u daarop.

Reanimatie Kind & baby
woensdag 14 september 19.00 tot 21.30 uur.
Kosten reanimatiecursus: 55,- euro p.p.
Dit is incl. NRR-certificaat, koffie/thee, materiaal gebruik,
naslagwerk en presentje.
Na behalen van de eindtermen wordt het certificaat van de
Nederlandse Reanimatie Raad aangevraagd en afgegeven.
Met deze certificering kunt u desgewenst deelnemen aan de
burgerhulpverlening van hartslag.nu.
21 mei 2022

Wanneer worden deze workshops aangeboden?
Workshop Kinder EHBO
Maandag 18 juli van 9.00 – 12.30 uur.
woensdag 12 oktober van 18.30 – 22.00 uur.

De cursus wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis
De Rosdoek.
De lessen worden verzorgd door een instructeur met
reanimatie ervaringen en is aangesloten bij het Oranje Kruis
en de Nederlandse Reanimatie Raad. (NRR)
Wanneer worden de cursussen aangeboden?
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U bent dan oproepbaar in het geval van een
reanimatiemelding in uw woon- en/of werkomgeving.
Hierdoor kunt u bijdrage aan een snellere behandeling van
het slachtoffer.
Mocht u naast het leren reanimeren van kind & baby ook de
meest voorkomende handelingen binnen de kinder EHBO
willen leren dan kan dat tijdens de workshop Kinder EHBO.
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Om ervoor te zorgen dat u de
handelingen echt leert en ruimschoots
kunt oefenen zit er een maximum
aantal personen per groep.
Wacht dus niet te lang met
aanmelden.
Novaro EHBO Educatie
06-38230450
Wintelre
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Dan graag de voor- en achternaam van de deelnemer(s)
vermelden. Het programmaboekje wordt ruim op tijd
uitgedeeld op school.

INSCHRIJVEN WIVAK
KEETWEEK 2022
Op maandag 29 en woensdag 31
augustus en vrijdag 2 september
2022 kunnen alle kinderen uit Wintelre die NU in groep 3
t/m 8 zitten weer meedoen aan alweer de 17e WIVAK
Keetweek.

Zonder vrijwilligers kunnen wij geen WIVAK keetweek
organiseren.
Omdat het elk jaar moeilijker wordt om voldoende
volwassen vrijwilligers te vinden, verplichten wij de
ouder(s) om minimaal 1 dag(deel) te helpen.
Mag ook zijn broers/zussen, neven/nichten (vanaf 13 jaar),
ooms/tantes, opa’s/oma’s. Deze zijn van harte welkom om
te helpen.
De indeling groepsleiding/spelleiding/catering wordt door
het bestuur gemaakt en kunt u terugvinden in het
programmaboekje.

In 2022 is het thema van de WIVAK Keetweek :

Zomercarnaval
Maandag
29 augustus

+/- 12.30 – 16:30 uur

Woensdag
31 augustus

+/- 9:00 – 15: 00 uur Bivakdag

De inschrijfformulieren kunnen tot en met woensdag 1 juni
ingeleverd worden:
- Per e-mail naar: keetweek@gmail.com
- Afgeven bij Michelle van Loon, Groesveld 3

+/- 13.00 – 20.00 uur

Zijn er nog vragen of opmerkingen dan kun je terecht bij
iemand van het bestuur:

Vrijdag
2 september

Zeskampdag

Keetdag

Als jij mee wilt doen aan de WIVAK keetweek vul dan samen met je ouder(s)- het inschrijfformulier deelnemers
in. Als je jezelf aanmeldt is dat voor alle 3 de dagen.
We verwachten van je dat je aan alle activiteiten
deelneemt, ook als het een activiteit is die je minder leuk
vindt! Deelname geschiedt op eigen risico.

Judith v. Kerkhof
Sanne v. Gerwen
Robert v.d. Bosch
Kim Schilders
Ellen Smits
Graag tot ziens bij de WIVAK Keetweek 2022!

De bijdrage voor deelname is € 18,00 per kind voor alle drie
de dagen.
Dit bedrag dient u bij voorkeur voor 1 juni over te maken
op bankrekening NL33RABO010.65.69.481 t.n.v. WIVAK
keetweek, Wintelre.
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BEDANKT
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en warme
belangstelling die wij mochten ontvangen bij het overlijden
van mijn man, onze vader, opa en super opa

Janus van den Bliek
Mina van den Bliek- Snelders, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
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BESTE VRIJWILLIGERS VAN DE PAROCHIE
SINT WILLIBRORDUS
Eindelijk is het dan zover, we hebben een nieuwe datum
geprikt voor de gezamenlijke vrijwilligersavond!
Wij vinden het fijn dat u zich inzet voor onze parochie en
willen u daarom persoonlijk bedanken met deze avond.
Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige avond op
vrijdag 24 juni 2022 van 19:00 tot 22:00 uur op Landgoed
“De Biestheuvel”.
Adres: Hoogcasteren 25, 5528 NP te Hoogeloon.
U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van uw
kerkdorp:
Eersel@parochieeersel.nl 06-18396931
Knegsel@parochieeersel.nl 040-2051997
Steensel@parochieeersel.nl 0497-515208
Vessem@parochieeersel.nl 0497-591824
Wintelre@parochieeersel.nl 040-2051720
Gezien Duizel op dit moment geen contactpersoon heeft,
kunt u uw aanmelding versturen naar
aanmelden@parochieeersel.nl.
Mocht u mailen lastig vinden dan kunt u uw aanmelding ook
doorgeven aan Tiny Kox (06-18262929).
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 10 juni
aanstaande.
Graag tot ziens op vrijdag 24 juni!
Kerkbestuur R.K. Parochie Sint Willibrordus
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MEIMAAND
Alle vogels leggen eieren, alles bloeit en de natuur toont
ons zijn mooiste kleuren.
Jaren geleden vierden we op één mei, De dag van de
arbeid, maar dat ik de rode vlag uithing is wel voorbij. Toch
lijkt het nog maar een paar jaren dat we met duizenden,
vooral jongeren, demonstreerden voor betere
arbeidsvoorwaarden. Het was de tijd dat we naar het
Malieveld trokken om te protesteren tegen de kernbommen.
Of vanuit Den Bosch De Pax Christie tocht liepen en spraken
over vriendschap, vrijheid en samenleven.
Terugkijkend op die tijd wil ik het hier niet hebben over
gelijk of ongelijk. Of over de zin en onzin van protesteren.
Maar een feit is dat wij erover praatten, dat we
discussieerden over onderwerpen die ons mensen
aangingen, waar we een mening over ontwikkelden die we
uitdroegen.
Vandaag zullen die idealen er zeker ook zijn, maar ik zie ze
niet meer. Protesteren lijkt nu meer op hard roepen, de rust
verstoren en niet bang zijn voor geweld.
Begin mei was de nationale dodenherdenking en op vijf mei
vierden we voor de zoveelste keer onze bevrijding, maar
dat Wentersel vol hing met vlaggen kan men toch niet
zeggen. Mijn partner is kleurenblind zegt hij, dus ook bij
ons was geen nationale driekleur te zien.
We zagen die week wel een mooie voorstelling van
toneelvereniging De Vriendenkring.
Een moeilijk lopend verhaal met bijzondere personages die
prima werden neergezet.
Een pluim voor regie en grime die deze figuren zelfs lieten
spreken als ze hun mond hielden. Ook alle medewerkers
bedankt, we hadden jullie lang genoeg gemist.
Toen ik tevreden naar ons kleurig hofje keek viel het met
een enorme klap op de tegelvloer,
het was het geluid van een pak papier. En hoewel ik de
postbode al een tijdje geleden voorbij had zien komen
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vroeg ik me angstig af of het geen stapel rekeningen of
aanmaningen konden zijn.
Maar het was een keurig boekje. Geen stel a-viervelletjes
aan elkaar geniet. Maar een prima boekwerk over het
aanstaande feest van ons zevenhonderdjarige gilde.
Als het over ‘de guld’ gaat meen ik alles te moeten lezen,
maar dit leek nog een hele klus.
Maar gelukkig waren van de honderd pagina’s er maar tien
beschreven met tekst.
En de rest liet zich lezen als een stomme film.
Hoe degelijk het boekje ook was, bij velen lag het dezelfde
dag al bij het oud papier.
Ook al ben je over de Guld van Wentersel zo uitgepraat, en
ook al zijn adverteerders heel belangrijk, toch had ik het
graag anders gezien. Ze hadden er bv. een soort quiz van
kunnen maken, een zoektocht door al die reclames voor
bepaalde antwoorden.
Dat was niet alleen leerzaam geweest, het zou de
adverteerders ook beter zijn bevallen.
Zo stond er een advertentie in van Swinco, en een goede
vraag zou zijn; wat betekend Swinco eigenlijk?
Iedereen met een goede bril of heldere ogen had dan
kunnen vinden dat het staat voor; Swine Nutrition
Company.
Zo zie je maar; ook in de wereld van varkensboeren
verandert de taal.
Maar inmiddels hebben we ook gezien dat heel Wentersel
vol hing met vlaggen. Dat er een lint van gilden door dit
dorp trok als nooit tevoren. Dat er een enorme opmars van
trommels, bazuinen, vaandels en gildeoverheden is geweest
die we niet snel meer vergeten.
En nu op naar het feest van de Harmonie en wordt mei een
echte feestmaand.
Dat we ze nog vaak mogen zien en horen; De Guld en de
Hermenie van Wentersel.

FANFARE/DRUMBAND WINTELRE
JUBILEERT: ROCK WENTERSEL EN
OPTREDEN DIE STALL-FREUNDE
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de fanfare en
het 60-jarig bestaan van de drumband in Wintelre
organiseert de vereniging op 28 mei Rock Wentersel:
Powered by FD Wintelre.
Een groots opgezet concert waarbij de Fanfare/Drumband
het podium zal delen met een aantal lokale artiesten en de
jonge bands Qube. Irenic en Vennox. Het belooft een avond
te worden die bol staat van (hard-)rockklassiekers en wat
recentere nummers. De optredens worden begeleid door de
dansgroep Young Energy die voor het nodige visuele
spektakel zal zorgen. Kaarten voor deze avond (inclusief 1
consumptie) zijn voor 10 Euro verkrijgbaar
via www.fdwintelre.nl of via de leden van de
Fanfare/Drumband.
Het jubileumweekend wordt op zondag 29 mei vervolgd met
een optreden van Blaaskapel Die Stall-Freunde uit Wintelre.
De kapel, die al ruim 30 jaar bestaat en optreedt in binnenen buitenland speelt Tsjechische muziek en is gekleed in
originele Tsjechische kostuums.
Het optreden van Die Stall-Freunde start om 14.00 uur en
zal duren tot 17.00 uur. Toegang tot het optreden van Die
Stall-Freunde is gratis.
Zowel Rock Wentersel: Powered by FD Wintelre als het
optreden van Die Stall-Freunde vindt plaats in de feesttent
aan de Akkerweg 28 in Wintelre.

Mien du Poes
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AAN DE SLAG MET MEER BIODIVERSITEIT
RONDOM DE MEREN
Afgelopen week hebben we onze plannen Rondom De Meren
gepresenteerd in de kantine van voetbalvereniging DEES.
Stichting Rondom De Meren vraagt nu jullie medewerking te
verlenen om meer biodiversiteit op en rondom De Meren te
realiseren.
We hebben ver gevorderde plannen om Rondom De Meren
nog groener te maken door het aanleggen van een
insectenpad, bloementuin en een fruittuin op het sportpark
Door het aanleggen van deze tuinen komen er meer planten
en diersoorten en is de omgeving natuurlijk beter bestand
tegen het veranderde klimaat.
Samen met diverse partijen waaronder Stichting
Stimulering natuurprojecten omgeving Eindhoven, provincie
Brabant en ook de gemeente Eersel willen we onze plannen
realiseren.
Als dorpsgenoot kunt u een helpende hand bieden door
onderstaande link, crowdfunding voor de natuur, te openen
en een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit op en
rondom De Meren.
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/activities/d
etails/funding/398/onze-droom-wordt-eenvisie?source=whatsapp
Wij hopen op uw ondersteuning te kunnen rekenen.
Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot het project
Rondom De Meren, dan kunt u altijd bellen naar
06-34921198.

21 mei 2022

Traditiegetrouw organiseert vv D.E.E.S. met Hemelvaart het
Klaverblad Hemelvaarttoernooi voor de jeugdleden. Ook dit
jaar hebben we met meer dan 75 teams weer goed gevulde
velden op sportpark De Meren.
Op donderdag 26 mei spelen de jongeren in de
leeftijdscategorieën JO13, JO15 en JO17. Zondag 29 mei
zijn de jongste leden aan de beurt; JO7, JO8, JO9, JO10,
JO11, JO12 en de oudste categorie JO19.
Zowel op donderdag als zondag zullen de eerste wedstrijden
starten rond de klok van 10.00 uur en omstreeks 16.30 uur
zullen de prijsuitreikingen op het programma staan.
Deze twee dagen staat voetbalplezier natuurlijk voorop! Het
zou daarom natuurlijk fantastisch zijn als er veel support
langs de zijlijn aanwezig is. Vaders, moeders, opa´s,
oma´s, buurman en buurvrouw kom een kijkje nemen op
sportpark De Meren en moedig onze jeugdleden aan.
We gaan er door eendracht en samenspel weer een
fantastisch toernooi van maken! Het terras zal flink
uitgebreid worden en als de weergoden ons gunstig gezind
zijn kunnen we onder het genot van een natje en een
droogje heerlijk genieten van het spelplezier van de jeugd.
Tot ziens!
vv D.E.E.S.

Cor Tholen,
Voorzitter Stichting Rondom De Meren.
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BEDANKT
Bedankt voor de vele reacties op de koninklijke
onderscheiding die ik mocht ontvangen.
Op dinsdag 27 april mocht ik uit handen van burgemeester
Wouters een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Dank aan al degenen die ertoe hebben bijgedragen dat het
een hele mooie dag voor mij werd.
In het bijzonder de fanfare die een serenade bracht op het
sportpark.
De vv D.E.E.S. die mij een drukbezochte receptie aanbood
in de kantine.
De vele reacties die ik via allerlei media mocht ontvangen.
Nogmaals dank.

PRACHTIG VOORLOPIG BEDRAG
OPGEHAALD VOOR ALPE D'HUZES:
Het streefbedrag om op te halen voor Alpe d'HuZes is
€2500,- pp. Toen niet kunnen denken, dat dit met heel veel
inzet toch te halen is. Zelfs heel makkelijk te halen was.
Maar uiteindelijk hier heel veel tijd en energie in gestoken.
Waardoor ik 4 bingo-avonden heb georganiseerd en één
kinderbingo-middag.
Bingo-avond
Bingo-avond
Bingo-avond
Kinderbingo
Bingo-avond

1
2
3

bracht
bracht
bracht
bracht
bracht

4

€2793,52 op.
€2536,02 op
€2033,30 op
€ 500,70 op
€1564,05 op

Met daarbij alle spontane donaties staat er nu al op mijn
actiepagina: €13.206,Een gigantisch bedrag waar ik heel erg trots op ben dat ik
dit helemaal in mijn uppie heb weten op te halen waardoor
er nog meer onderzoek mogelijk is.
Ik heb nu mijn streefbedrag op €15.000,- staan.

Piet Riteco

JAARVERSLAG 2021 HARAPAN
Onlangs werd het uitgebreide jaarverslag 2021 vastgesteld.
Dit vindt u op onze website https://harapan.dse.nl /
jaarverslagen.
Hierin een overzicht van al onze projecten en activiteiten.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen
hebben dan horen wij dat graag.
Bestuur stichting Harapan
Jos van der Heijden, Kim van den Bosch, Hanneke Renders,
Jose Meijer

MET DANK AAN:
Alle donateurs van mijn 4e bingo-avond,
want zonder hun hulp had ik niet zoveel geld op kunnen
halen voor Alpe d'HuZes.
Geweldig als je mij hierbij wil helpen. Dit is mijn
link: Stichting Alpe d'HuZes - Anja Das
(opgevenisgeenoptie.nl)
Mijn dank is groot.
Warme groet Anja Das
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DEKSELTJES VOOR WELONS
VERGADERINGEN DORPSRAAD

Allemaal heel hartelijk bedankt voor het sparen van de
yoghurt dekseltjes. Voorlopig hebben we er voldoende.
We laten het op tijd weten als we weer toe zijn aan een
nieuwe voorraad.
Nogmaals geweldig bedankt voor de medewerking.
Namens WELONS:

Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

René van de Velden, Jos Fonken en Ad Hoeks

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

AGENDA
21 mei
22 mei
28 mei
29 mei

ELE-rally
Eerste Heilige communie
Rock Wentersel, powered by FD
Wintelre
Feestweekend Fanfare: Optreden
Die Stall-Freunde

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.

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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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…
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

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

24 mei

PMD-GFT-Restafval

7 juni

PMD-GFT-afval

21 juni
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