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51e jaargang nr. 12, week 24 (18 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Vakantie ’t Blaaike
¾ Zonnebloemvakantie
¾ Knoertboys weer actief en Welons zoekt hulp

De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt
in week 26 (2 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
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MEDEDELINGEN

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 18 EN 19 JUNI

We feliciteren alle jongeren die nu geslaagd zijn voor hun
opleiding en veel succes met de vervolgopleiding.
Je jongens en meisjes die het net niet hebben gehaald
wensen we veel succes met de herkansing.

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Het gemengd koor
Voorganger Diaken Jansen

Diaken v. Olmen wensen we van harte beterschap.

Henk v.d. Bosch (namens gilde van O.L. Vrouw en de H.
Willibrordus Wintelre)
Jan Reniers
Martien v. Erp
Hannes en Anna v. Asten en overleden kinderen
Betsie Oosterbosch - Coppelmans (jgt) en Harrie
Oosterbosch
Corrie v.d. Ven - Swaanen
Piet en Nolda v. Loon - Bartels en hun overleden
gezinsleden
Jan Tops (jgt)
Piërre Reniers en Piet v. Gerwen

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 25 EN 26 JUNI

Janus en Maria Adriaans - v. Dooren (jgt Maria)
Bert v. Hoof (mnd)
Sien v. Ham - v. Mol (namens processie naar O.L. Vr. van
Scherpenheuvel)
Wilhelmina v. Gerwen - v.d. Velden
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COOP STATIEGELD ACTIE EN ‘T BLAAIKE
Nog de gehele maand juni loopt de statiegeldactie bij onze
COOP nog voor ’t Blaaike.
We zijn er even drie maanden tussenuit geweest omdat
tijdens die periode de statiegeldactie liep voor Oekraïne
(Giro555).
Maar tot en met 3o juni kunnen alle klanten van de COOP
het statiegeldbonnetje deponeren in het bakjes naast de
inleverbalie voor de flessen.
Onlangs heeft COOP voor de eerste twee maanden van de
actie al een heel mooi bedrag overgemaakt op onze
rekening. Wij zijn u allen dankbaar dat u met ons mee
denkt en dat u ’t Blaaike een warm hart toedraagt.

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger Diaken Jansen
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Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-
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Samen met COOP kunnen we het verschil maken. Blijf ons
ook de komende tijd steunen.
Dankjewel.
Stichting Dorpsblad ’t Blaaike.
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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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VAKANTIE BLAAIKE
I.v.m. de vakantie verschijnt er
30 juli (Week 30) geen Blaaike.
Laatste uitgave voor de vakantie
zaterdag 16 juli (Week 28)
Kopie inleveren vrijdag 8 juli
Eerste uitgave na de vakantie
zaterdag 13 augustus (Week 32)
Kopie inleveren vrijdag 5 augustus

CONCERT FANFARE/DRUMBAND BIJ
BOSSCHUUR DE MEREN
Op zondag 26 juni zal Fanfare/Drumband Sint Willibrordus
in samenwerking met Bosschuur De Meren weer een
bosconcert verzorgen bij de bosschuur.
U bent deze middag van harte welkom voor een gezellige
muzikale middag op een schitterende locatie!
De jubilerende fanfare/drumband (De fanfare bestaat 75
jaar en de drumband 60 jaar) zal een 2 uur durend
gevarieerd concert brengen waarbij alle geledingen binnen
de vereniging aan bod komen.
Het concert zal starten om 14.00 uur en de toegang is
gratis. Breng je eigen (klap)stoel mee en zoek tijdig een
plekje in het bos! Voor een natje en een droogje wordt
gezorgd.
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus
Bosschuur De Meren
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STICHTING HARAPAN
RIJSTACTIE ZEER GESLAAGD

KLEDING BOERENBRUILOFT

Onlangs organiseerde de stichting Harapan de rijstactie :
EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor
Indonesië. De actie werd georganiseerd in samenwerking
met en geweldige steun van 2 supermarkten uit Best.
Ook was er steun vanuit de Werkgroep Ontwikkelingswerk
Wintelre (WOW). Vorige week werd de actie in de
supermarkten afgesloten met een fantastische opbrengst.
Dankzij de verkoop van de pakken rijst in de supermarkten,
maar vooral ook door de vele donaties is deze bijna
€ 1.200,-- , goed voor ruim 80 zakken van 20 kg. rijst. De
beide supermarkten doneerden de kosten van de inkoop en
rondden de omzet royaal naar boven af.
De niet verkochte pakken rijst werden geschonken aan de
Voedselbank Best en omgeving en aan de Oekraïense
gezinnen die in Best verblijven.
UW HULP BLIJFT WELKOM: Nico Eijkmans, vrijwilliger van
het rehabilitatiecentrum Hidup Baru was recent nog op
West-Timor. Samen met de zusters van het centrum heeft
hij onlangs vanuit de acties in 2021 rijst gebracht bij
gezinnen die dit heel hard nodig hebben.
In de loop van 2022 zal de opbrengst van dit jaar besteed
worden. (80 zakken) Stichting Harapan wil graag de
genoemde opbrengst vergroten zodat er tenminste 100
zakken rijst voor arme gezinnen beschikbaar zijn.
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Inge van den Berk
06-51383129

GOEDE DOELEN WEEK
De Goede Doelen Week 2022 is
weer achter de rug en verwerkt.
Hartelijk dank, collectanten,
voor jullie geweldige inzet, en
hartelijk dank, inwoners van
Wintelre, jullie hebben weer gul
gegeven, in totaal dit jaar
€15.534,40
Wilt u weten hoe de gehele opbrengst in Eersel was, en hoe
de verdeling over onze 19 goede doelen, bezoek dan onze
website, www.gdweersel.nl .
De collecte voor 2023 zal plaatsvinden in week 15, van
maandag 11 april t/m zaterdag 15 april.
Nogmaals hartelijk dank voor dit mooie resultaat.
Jet Kwinten
Erna Kleijn
Goede Doelen Week Eersel, kern Wintelre.

U kunt uw bijdrage voor de actie storten op NL29RABO
01770 62 266 o.v.v. rijstactie.
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Voor een boerenbruiloft 3 juli ben ik op zoek naar kleding.
Man XL/XXL, vrouw M/L, kind (jongen) 122 en 140.
Wie heeft er wat liggen wat we kunnen lenen?
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TE KOOP
Het BBQ weer komt er weer aan.
Bij deze wil ik laten weten dat ook wij heerlijk vlees
verkopen van geschoten wild, zoals:
Wild Zwijn, Hamburgers
150 gram € 1,25 p stuk
Ree/Hert, Hamburgers
100 gram € 1,00 p stuk
Wild, worsten
100 gram € 1,00 p stuk
Wild Zwijn, saté (rugvlees) spiezen
100 gram € 2,50 p stuk
Wild Zwijn, hals koteletjes (gemarineerd)
1 kilo € 15,00
Hert, saté biefstuk spiezen
100 gram € 3,50 p stuk
Ook kunt u terecht voor eventueel een volledig Wild Zwijn
of Ree of Edelhert. Alles wordt netjes uitgebeend/
kleingemaakt en vacuüm verpakt!!
Voor info: bel of app mij even.
Hein Hoppenbrouwers
06-10957972
Periodiek willen wij een EHBO-onderwerp bij je
onder de aandacht brengen. Hoewel we al enige
tijd geen bijdrage hebben geplaatst, hebben we
niet stil gezeten. In navolging van een dekkend
AED-netwerk binnen de bebouwde kom zijn we
al geruime tijd bezig om ook het buitengebied
van AED’s te voorzien.
AED update
’t Blaaike nr. 12

Begin 2021 hebben we met de plaatsing van de laatste
AED’s in de dorpskernen een dekkend netwerk gerealiseerd
in elk van de 3 kerkdorpen waarin wij actief zijn. De
gesprekken met de gemeente Eersel liepen toen al om ook
geld beschikbaar te stellen voor een dekkend netwerk in het
buitengebied.
Bij een dekkend netwerk is een AED binnen 6 minuten na
melding op de plaats waar deze nodig is. Waar binnen de
bebouwde kom een straal van 500 meter wordt
aangehouden, geldt voor het buitengebied een straal van
2.000 meter. Daar zal vaker met de auto de afstanden
worden overbrugd. Met dit uitgangspunt zijn we aan de slag
gegaan. Hierbij hebben we de huidige locaties van de AED’s
in het buitengebied bezien en zijn de blinde vlekken in beeld
gebracht. Dit leidt tot een beperkte herschikking van
bestaande AED-locaties én de uitbreiding met 4 nieuwe
locaties.
Eind april heeft de gemeente de uitbreiding formeel
goedgekeurd. We zijn reeds in gesprek met diverse
bewoners van mogelijke nieuwe locaties voor de plaatsing
van een AED. Fijn dat er zoveel inwoners het belang
onderkennen en hierin mee willen denken.
Inmiddels zijn de AED’s besteld en we streven ernaar om
deze voor de zomervakantie te plaatsen.
De volgende stap is om buurtbewoners en andere
belangstellenden op te leiden tot AED-bediener. Op 3
oktober 2022 staat in ieder geval al een cursus gepland.
Andere data hiervoor worden nog ingepland.
Op deze manier kunnen wij, met medewerking van de
gemeente, ervoor zorgdragen dat jij als inwoner een
veiligere woonomgeving krijgt.
Samen maken we Vessem, Wintelre en Knegsel veiliger!
Met vriendelijke groet,
EHBO Vessem, Knegsel en Wintelre
Eric Oosterbosch, voorzitter
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WIE WIJ ZIJN?
Wij zijn:
Maartje van Gils, Loes Huijbers, Tommie Groenen, Paul de
Brouwer , Hein Hoppenbrouwers, Paul Kwinten, Leon
Reniers, Hans Kwinten, Frank Rademakers, Wim Liebregts,
Tim Liebregts, Rick van de Velden, Wout van Loon, Twan
Lunenburg, Frank van Geirt Carlo van Mierlo (Eersel) Jan
Worm (Bladel) René van de Velden en Jan van Ham
Wij zijn Welons.
Het jaarlijks terugkerende 3-daags muziekfestival wat voor
17, 18 & 19 juni op de Wintelrese agenda staat.
Wintelrees grootste productie waarvoor wij elk jaar vele
superlatieven mogen ontvangen. Een gratis festival; Het
voor iedereen festival: Het meest gemoedelijke festival:
Een festival met veel sfeer en beleving; Een festival waar je
geweest moet zijn en zo nog meer. En ja daar zijn wij van
Welons ontzettend trots op.
De organisatie voor dit jaar staat er nu de uitvoering nog
met daarvoor de belangrijke opbouwfase. In deze fase moet
er heel veel gebeuren. te veel om op te noemen en eigenlijk
te veel voor ons als Welons alleen. Juist we komen handen
tekort en daarom bij deze de vraag; het beleefde verzoek;
Wie komt ons helpen?
Als jij diegene bent die ons kan komen helpen, heel graag
en alvast bedankt. U kunt daarvoor contact leggen met
iemand van de organisatie of kom naar het festivalterrein
achter De Nachtegaal. Wij zijn daar zaterdagmorgen 11 juni
om 8 uur om de festivaltent op te bouwen en verder in de
week van vanaf 13 juni de gehele week overdag en avonds
en in de week van maandag 20 juni voor alle
opruimwerkzaamheden.
Wij van Welons
’t Blaaike nr. 12
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CAMINO IN DE KEMPEN
WANDELEN OP DE FEESTDAG VAN
JACOBUS
De organisatie van de dertiende editie van de Camino in de
Kempen staat in de startblokken. Nadat de wandeltocht drie
jaar op rij geen doorgang heeft kunnen vinden heeft de
werkgroep dit jaar het draaiboek onder het stof vandaan
gehaald en zijn de voorbereidingen opgestart.
En ook voor ons is het uiteraard plezierig om vele
wandelaars te mogen begroeten en bij te praten met oude
bekenden en ondertussen te wandelen in de omgeving.
Ook plaatselijke bezienswaardigheden spelen een rol tijdens
het lopen. De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg
Kafarnaüm. De deelnemers gaan groepsgewijs van start
vanaf 9:00 uur en er wordt gelopen in groepen van 10 à 15
personen. De leiding van een groep berust bij een
Santiagoveteraan. Bij aanvang op Kafarnaüm is er koffie of
thee voor de deelnemers, maar in tegenstelling tot
voorgaande jaren dient men zelf voor een lunch te zorgen
en water voor onderweg. Op het eindpunt bij de
Jacobushoeve krijgen de deelnemers een vers
Jacobusbroodje. Daar is ’s middags het Praathuis geopend
voor koffie of thee en zijn in de middag de winkels geopend.
De Camino in de Kempen is een initiatief van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob (Regio ZuidoostBrabant) en de Pelgrimsherberg Kafarnaüm en de
Jacobushoeve in Vessem en wordt gewandeld op maandag
25 juli, de feestdag van Jacobus. Inschrijven voor deze
wandeltocht kan vanaf 15 juni via de website van
Pelgrimsherberg Kafarnaüm of via een link op de website
van de Jacobushoeve. Uw aanmelding dient uiterlijk 18 juli
binnen te zijn; u krijgt hiervan een bevestiging. De kosten
voor deelname zijn € 5,00 per persoon, contant te voldoen
ter plaatse voor vertrek van de wandeling.
www.pelgrimsherberg.nl www.jacobushoeve.nl
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MUZIEK IN DE TENT
We hadden ernaar uitgekeken, het muziekgebeuren aan
den Akkerweg.
De fanfare van St. Willibrord, nou ja eigenlijk is het geen
fanfare, liet horen en zien wat muziek is en met je doen
kan.
We zagen dat zingen niet alleen in een klein groepje klinkt,
maar ook met een groot orkest.
En een tienkoppige zanggroep liet horen hoe mooi stemmen
kunnen klinken.
Ook zagen we hoe mooi men met een orkest kan meebewegen en dansen.
Ik vroeg me wel af waarom dat enkel meiden waren. Zijn
jongens tegenwoordig vastgeroeste stijve harken die niet op
muziek kunnen bewegen?
Het oog ziet wat er op het netvlies valt en het oor hoort
alles wat het trommelvlies doet trillen.
Maar je ziet en hoort niet enkel datgene wat het hartje
begeert.
Storend was, dat er onophoudelijk een feestgedruis de oren
binnendrong.
Een harde zangstem en rocknummers kunnen dat geluid
overstemmen, maar dat geld niet altijd voor een
concertuitvoering.
Nee ik wil niet zeuren, maar als er muziek klinkt die over
hoge bergen gaat en door diepe rivieren, dan word ik stil.
Dan wil ik dat het alom stil is en dat we samen naar muziek
luisteren die ons hele lijf doorstroomt.
Ja ik weet het, dan moet je niet in een tent zijn, maar in de
schouwburg of theater.
Maar ik heb best genoten hoor, en de volle glaasjes witte
wijn met plezier gedronken.
We hebben gebuurt en geproost op de ‘Hermenie van
Wentersel’, of is het toch een fanfare?
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De dag erna zou het feest worden voortgezet met Die StallFreunden. En al was het geen zonnige zondag, fris en
regenachtig zelfs, toch togen we weer opgewekt naar de
feesttent.
Maar een feestelijke afsluiting was het allerminst en dat lag
niet aan Die freunden.
Waar ik hoopte op een volle tent met leden van de fanfare
en drumband van Wentersel die samen met ons het
weekend feestelijk wilden afsluiten, waren het er slechts
een handvol.
Zeg me niet dat Egerland- en Tsjechische muziek anders is,
dat je daarvan houdt of niet.
Voor mij klinkt het zoals muziek klinken moet.
In een bijna stille tent luisterde ik naar levende muziek. Ik
hoorde koperen geluiden die je meevoeren, het geluid van
hijgende paarden, snuivende ossen en zwoegende mannen
in boerenkielen en weide broeken.
Ik zag dikke instrumenten van kronkelend koper die
donkere geluiden produceerden. Geluiden die aanzwollen
tot een grote donkere wolk die door een schelle trompet als
een bliksemschicht werd uiteengereten.
En ja, een beetje feestgedruis op de achtergrond zou niet
misstaan hebben maar vandaag lieten die zogenaamde
gezelligheidszoekers het afweten.
Zelfs de muzikanten leken op een rij stijve, stoïcijnse,
harken. Behalve de linksbuiten die vrolijk meedeinde.
Dansend als een vogeltje op de dakrand blies deze Fleur de
geluiden van haar fluit de ruimte in. Of beter gezegd, een
kleurige Klara die de klanken van haar klarinet door de tent
liet klinken.
Die Stall-freunde maken prima muziek maar toch,
misschien moeten ze hun repertoire iets aanpassen zodat
we straks bij het Geitenboerke of de kiosk in Stratum wat
mee kunnen springen of de polonaise lopen.
’t Blaaike nr. 12
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En de Wenterselse Hermenie die hoor en zie ik liever bij de
Bosschuur of een andere buurt.
Of kleinschalig bij Den Babbel of De Rosdoek.
Maar voorlopig zal ik over muziek mijne tetter wel dicht houwen.
Mien du Poes

ZONNEBLOEMVAKANTIE
Van 30 mei t/m 3 juni waren we met 16 Zonnebloemgasten
op vakantie bij
“De Pastorie” in Lage Mierde.
Een geweldig mooie locatie.
Mede dankzij de hulp van vele Wintelrenaren is deze week
voor onze gasten
een hele gezellige week geweest.
Wij bedanken:
x Onze verzorgenden Sjaan en Ellie, die de gasten de
nodige zorg verleenden.
Helaas neemt Sjaan na meer dan 10 jaar
Zonnebloemvakantie afscheid van ons. Bedankt voor
de vele zorg en de gezelligheid.
x De Huifnarren, de Zurg dá ge d’r bè band en de
Volksdansgroep van de KBO voor het opluisteren
van de avonden.
We vinden het superfijn dat jullie elk jaar weer voor
ons klaar staan.
We hebben er erg van genoten.
x John en Anja voor het beschikbaar stellen van hun
bus om bagage te vervoeren.
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x Martien van der Aa, die ons ook dit jaar weer twee
maal liet smullen van zijn lekkere grote Wintelrese
aardbeien.
x De Coop voor hun bijdrage aan onze vakantie
x Iedereen die de moeite nam om woensdagmiddag op
bezoek te komen.
x Café “Den Babbel” voor het onderbrengen van onze
bagage.
x Alle vrijwilligers die elke dag kwamen helpen.
x Onze gezellige gasten, waarvan er dit jaar zeven voor
de eerste keer meegingen. Twee gasten vierden hun
5- en 10-jarig vakantiejubileum
“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Vakantiewerkgroep
Zonnebloem Wintelre

32STE KNOERTTOERNOOI OP SPORTPARK
“DE MEREN”
Zaterdag 25 juni organiseren de KnoertBoys alweer voor de
32ste keer het meest gezelligste voetbaltoernooi van De
Kempen. Vanaf negen uur in de ochtend trekken voetballers
en voetbalsters uit de regio maar ook ver daarbuiten naar
sportpark “ De Meren”. Verdeeld over 50 herenteams en 20
damesteams spelen zij vanaf 9.30 uur eerst hun
poulewedstrijden De beste 16 herenteams en de beste 8
damesteams plaatsen zich voor de achtste- en kwartfinale.
De organisatie zorgt ieder jaar opnieuw dat zowel de
deelnemers als de bezoekers aan niets ontbreekt. Op een
groot terras waar vijfhonderd mensen kunnen zitten is het
goed toeven met een overzicht op de speelvelden en de
geur van de BBQ en de friettent.
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Nog voordat de laatste poulewedstrijden worden gespeeld
zorgt de Wintelrese band ”Zorg dat je erbij bent” voor een
muzikale omlijsting. Daarna neemt een bekende DJ van de
KnoertBoys plaats achter de draaitafel. Veel voetbal, een
hapje en een drankje zorgen altijd voor de juiste mix en
een supergezellige knoertdag op sportpark “De Meren’.
Naar de feesttent met de huifkar.
Rond 20.00 uur zal de eerste huifkar richting de feesttent
vetrekken waar later op de avond de bekers met de grote
oren worden uitgereikt aan de winnaars van het 32ste
Knoerttoernooi.
Wij nodigen u allen van harte uit op het gezelligste toernooi
van De Kempen en ontmoeten u graag op sportpark “De
Meren” en/of in de feesttent in De Biemeren aan de rand
van Wintelre.
De Knoert Boys.

52STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 5 JULI TOT EN MET 8 JULI
Van 5 tot en met 8 juli organiseert Stichting
Avondwandelvierdaage Wintelre voor de 52ste keer de
vierdaagse van Wintelre. Vanwege corona hebben we het
afgelopen helaas jaar geen wandelvierdaagse kunnen
organiseren en daarom zijn we nu ontzettend blij en
enthousiast dat we jullie allemaal weer uit kunnen nodigen
om deel te nemen. We kunnen nu weer een vierdaagse
organiseren zoals we dat graag willen, een vierdaagse voor
jong en oud, zonder van bovenop gelegde beperkingen.
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Elders in ’t Blaaike staat het vertrouwde inschrijfformulier
en hopelijk maken allen verenigingen, buurtschappen,
vrienden en bekenden van ons hiervan gebruik om het
formulier in te vullen en daardoor aan te geven dat je
graag wilt deelnemen aan de vierdaagse van Wintelre.
Stichting Avondwandelvierdaagse zet dagelijks twee
afstanden uit en wel 5 en 10 km.
Degenen die graag 15 km wandelen kunnen indien gewenst
zowel de 5 als de 10 km op dezelfde dag wandelen. Voor
inschrijving maandagavond 4 juli van 19.00 tot 20.30 uur
in MFA De Rosdoek.
Vertrek en aankomst van de 52ste Avondwandelvierdaagse
zijn bij MFA de Rosdoek, behalve op woensdagavond 6 juli,
dan is de start en aankomst in de kantine
van voetbalvereniging DEES aan de Merenweg.
.
De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km( 5 en 10) tussen 17.30 en 18.00 uur.
De muzikale omlijsting bij de intochtroute wordt zoals
vanouds verzorgd door fanfare/drumband Sint Willibrordus.
Tijdens het blarenbal in MFA De Rosdoek zal de
prijsuitreiking plaatsvinden en zullen er ook een drietal
optredens zijn van Young Energy uit Wintelre.
Tot ziens bij de 52ste avondwandelvierdaagse van Wintelre
en, mochten er nog vragen zijn bel dan gerust 0634921198.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre
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Naar schatting duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig en de toegang gratis.

‘KNECHSEL TOTALITER GERUINEERT’.
WANDELING DOOR ZEVENTIENDE-EEUWS
KNEGSEL
Op zaterdag 18 juni start om 14.00 uur een
archeowandeling langs verschillende locaties waarbij het
landschap, de mensen en het verwoeste, zeventiendeeeuwse Knegsel centraal staan. Archeologie ontmoet
historie. Een uitgezette route voert langs historische
plekken met vertellers die laten horen en zien hoe het toen
was. Deze archeowandeling kan op eigen tempo gedaan.
Het is een van de activiteiten die in het kader van de
Nationale Archeologiedagen wordt georganiseerd.
Door te wandelen langs een uitgezette route stap je als
ware het verleden in. Bij de start en op vier plekken langs
de route kom je vertellers tegen die laten horen en zien hoe
het toen was. Jeugdleden van het theatergezelschap ’t Ros
laten zich inspireren door het verleden en voeren korte
improvisaties uit.
Het startpunt ligt bij de H.H. Monulphus en Gondulphuskerk
in Knegsel, adres Steenselseweg 2, 5511 AG Knegsel. De
deelnemers worden daar ontvangen en krijgen uitleg over
de route. Auto’s en fietsen kunnen op het parkeerterrein
tegenover de kerk worden geparkeerd. De wandeling voert
over trottoirs en zandpaden en is daardoor minder geschikt
voor rolstoel of rollator.

Liesbeth Theunissen, 06-12412794
Mat Theunissen, 0497-591985
Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen vindt u
op www.archeologiedagen.nl/

AGENDA
17–18–19 juni
25 juni
26 juni

Welons
Knoerttoernooi op De Meren
Concert Fanfare/Drumband bij
de Bosschuur
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
6 september
Levend tafelvoetbal (Kermis)
1 en 2 oktober
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
‘nieuwe’ Rosdoek.
3 oktober
EHBO – AED-/reanimatietraining
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
10 /11 december Dickens Festijn.
1 februari (2023) EHBO – AED-/reanimatietraining
1 juni (2023)
EHBO – AED-/reanimatietraining

Tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen van harte welkom
om op eigen tempo het parcours van 2,8 kilometer af te
lopen.
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

OUD PAPIER HIER…

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

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

EETPUNT KEMPKESHOF

29 juni
27 juli

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

’t Blaaike nr. 12

18 juni 2022

13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

AFVALKALENDER

21 juni
5 juli
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