49e jaargang nr. 5, week 9 29 febr.
Met in deze uitgave onder meer:
 Een mooi tijdreis door 40 jaar Tonpraten
 Kloosterklunen
 Basiscursus EHBO
De volgende uitgave (nr. 6) verschijnt
in week 11 (14 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 5 mrt voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 6 mrt voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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MISINTENTIES 29 FEBR. – 1 MRT

MEDEDELINGEN:

Zaterdag 19.00 uur

In onze parochie is op 79-jarige leeftijd overleden Jan
Beerens. Jan woonde aan de Merenweg nr. 3

Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken Jansen

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,00

Frans de Bresser
Gijs en Drieka de Bresser
Bert en Nel v.d. Aa
Bart Vreven
Jan Beerens
Jo v. Haren - v. Aaken
Alphons Klessens en Maria Klessens - v. Gerwen en
overleden familie

LEDEN VAN DE VVW
Dinsdag 3 en woensdag 4 maart:
Workshop bij Gerrie van Meel.
Aanvang 13.30 uur bij Gerrie van Meel
We gaan o.l.v. Gerrie van Meel een schilderij maken van
Blond Amsterdam of een Dikke dame.
Er hebben zoveel dames aangemeld dat we 2 middagen
gaan schilderen.
De indeling is per mail verstuurd.
Kosten voor deze workshop zijn €25,-- dit bedrag graag
overmaken op rekening: NL89RABO0107122634 van de
Vrouwenvereniging Wintelre.

MISINTENTIES 7 EN 8 MAART
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

Dinsdag 24 maart:
Kookworkshop
Aanvang 13.30 uur en 18.30 uur. Bij Wilma de Haas
Landsardseweg 33
We gaan o.l.v. Mars Verbruggen lekker salades maken en
daarna ook lekker opeten.
Kosten € 12,50 p.p. dit bedrag graag overmaken op de
rekening NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging
Wintelre

Piet v Gerwen en Piërre Reniers
Jan Swaans
Jan Tholen (mnd)
Giel v. Mol (jgt)
Jan Beerens
Jo v. Haren - v. Aaken
Piet v.d. Sande (jgt)
Toos Wilting -v.d. Broek (verjaardag)
Ad v. Oosterhout (verjaardag)
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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: Jan Kruit T. 2052132
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: Anny van Asten T. 2051454.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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EEN MOOIE TIJDREIS DOOR 40 JAAR
TONPRATEN
Het idee voor deze tijdreis werd geboren tijdens carnaval
2019 en in september dat jaar gingen de brieven onder het
motto “Top Secret” naar alle artiesten/tonpraters uit die 40
jaar, met de vraag of ze aan dit idee mee wilden werken, de
deur uit. De reacties waren louter positief en een
vergadering werd gehouden op een geheime locatie om het
idee zoveel mogelijk verborgen te houden. Eenieder, jong
en oud, ging ijverig aan de slag en zelfs oude videobanden
werden bekeken om de act van destijds, weer aan te leren.
Eind December werd het programma bekend gemaakt met
daarin 11 optredens uit het verleden en heden.
De voorverkoop was op 27 Januari 2020 en het was al snel
duidelijk dat veel mensen graag deze unieke editie wilde
meemaken, gezien het feit dat beiden avonden razendsnel
uitverkocht waren.
De week erop gaat het K.O.K. aan de slag met de complete
verbouwing van “De Rosdoek”, het podium, het
artiestenverblijf en de schminkruimte worden met zorg
ingericht.
Op 6 Februari was er de mogelijkheid voor alle
artiesten/tonpraters om hun act op het podium te oefenen
en de laatste puntjes op de i te zetten. Dit avondje ging
door tot in de late uurtjes, herinneringen werden nog eens
opgehaald en de sfeer zat er al duidelijk goed in!
Op 7 & 8 Februari was het dan zover, na veel oefenen wat
gepaard ging met veel plezier, waren de gezichten nu
ietwat gespannen en nerveus.
Achter de schermen is het vooral bij het schminkwerk druk,
29 artiesten/tonpraters dienen immers voorzien te worden
van een kleurtje, een snor, een pruik, grote oren en tal van
accenten. Het is een puik staaltje werk van de
schminkploeg onder leiding van Hanneke Lunenburg. Hulde
Dames!
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Gezien de omvang van het programma, mag “De grootste
ton van de Kempen” dit jaar onder zeil blijven en mocht een
kleiner broertje eenmalig zijn intrede doen.
Op het podium nestelen dan blaaskapel “Zurg de ge d’r bij
band” en Prins “Bakker d’n Urste” en Adjudant “Jelle” met
hun raad van elf van K.V. “De Huifnarren”.
Als we dan de avond openen met een korte film van 40 jaar
tonpraat geschiedenis in “Klepbroekenbult” start de
teletijdmachine dan ECHT aan zijn tijdreis en trappen we af
met oudgediende Jan van de Ven in zijn bekende creatie
“Jantje Piets”, verpakt in een kostelijk kostuum warmt hij,
samen met Manus, verdienstelijk het publiek op. Edwin
Slagboom volgt direct als “Dick Tevreden”. Stond hij ooit
eens in de ton met een avondvullende buut, ditmaal liet hij
zien dat hij ook in een tijdsbestek van 12 minuten een zeer
vermakelijke buut kan brengen. Na 2 nummertjes van
blaaskapel “zurg de ge d’r bij band” komt al huppelend Mars
van der Bruggen als “Dans Maries Dans” op en brengt zij
een zeer sterke buut ten tonele. Met name op zaterdag
wordt haar geklets door het publiek zeer goed ontvangen!
Dan is het de beurt aan een gezelschap dat voor in het
eerst in 1992 op het podium stond, namelijk het
artiestencafé, wat een feest van herinnering wordt.
Peter Verheggen, Jan Heuveling, Harrie Klessens, Frans
Lunenburg, Diny v.d. Bosch, Mieke Huijbers en Rina Jansen
namen als Nana Mouskouri, het publiek mee in een
amusante duik in het verleden. Het publiek waardeerde hun
optreden met een warm en oprecht applaus!
De debutanten Jelle Leermakers en Koen Bressers komen
dan vervolgens uit de teletijdmachine als “Huub & René bij
het UWV” en zetten een droomdebuut neer van optima
forma! Wij hopen dan ook vurig dat ze volgend jaar ook
weer van de partij zijn!
Bij het volgende trio leverde de voorbereiding nogal wat
complicaties op doordat 1 van de leden de tekst liet
verdwijnen op hun PC, in het eindresultaat was daar
nauwelijks iets van te merken.
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Paul Smetsers, Eric Jansen en Frank Rademakers wisten
weer als “vanouds” het publiek te trakteren met hun
eigengereide geklets ondersteund met hilarische
beeldfragmenten.
De teletijdmachine neemt ons dan mee naar het jaar 2000,
in dat jaar zag het gezelschap “Bier, Zweet & tranen” voor
het eerst het daglicht. Geert v.d. Berk, Jan van Ham, Hans
Huibers, Hans Buyvoets, Will v.d. Vondevoort, Martin van
Mol en Harrie Klessens herhalen dan hun bekende act 20
jaar na dato. De mix van een gezellig deuntje, grappige
typetjes en een standbeeld als leedvermaak heeft de tand
des tijds met glans doorstaan getuige de pret die het
publiek had tijdens deze nostalgische act!
In de pauze wordt de “skreverprijs” uitgereikt aan Franka
van Loon voor haar stukje “Fist” in “T Huppelearke”, de
buurtschapsprijs gaat naar “De Mostheuvel” en de “EreKlepbroek” 2020 gaat naar Gerard Klessens voor zijn
tomeloze inzet binnen het bestuur van VV DEES, Het Gilde
“St Willibrordus” en het K.O.K.
Op het podium zitten dan de vrijgezelle heren van “De
Akkerdeerband” al gezellig te keuvelen met een sigaartje en
een flesje palm. Gehuld in maatpakken, want het is immers
feest op de 40e editie van deze tonpratersavonden,
dompelen ze de zaal met hun “Greetits hits” en hun
identieke wijze van communiceren, in een warm bad van
plezier.
“Mario de Piccolo” alias Jelle van de Ven, neemt het publiek
vervolgens bij de hand om een kijkje te nemen in de
keuken van Hotel 46. Dat Jelle een rijzende ster is op de
tonpratersavonden, bewijst hij weer op overtuigende wijze,
dat zelfs de burgemeester een zakdoekje nodig heeft voor
zijn tranen van het lachen!
Naast het schminkwerk, verdient ook het kwartet Hans, Jos,
Gerrit en Thiemo veel lof, aangezien ze bij de wisselingen
van optredens in een razend tempo het geluid voor de
volgende artiest/tonprater moeten bevestigen en
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afstemmen en de belichting weer aangepast moet worden.
Heren; petje af voor jullie!
We naderen dan het slotakkoord van deze jubileumeditie en
opent de teletijdmachine zijn gordijnen voor Erik Van
Gestel, die na zijn daverend debuut van vorig jaar, dit jaar
in zijn creatie “Joep van Esch van UPS” zijn niveau van
vorig jaar feilloos wist te handhaven. Zijn belevenissen
binnen zijn beroep als pakketbezorger kende veel verfijnde
woordspelingen en ijzersterke grappen, voeg daar zijn
droog typetje aan toe en dan kunnen we met recht zeggen
dat Erik een heuse aanwinst is op onze tonpratersavonden!
Als onze trouwe spreekstalmeester Karel de Vooght, die de
avonden voortreffelijk begeleidt, dan de laatste tonprater
aankondigt, krijgt de teletijdmachine een laatste draai aan
zijn wiel en komt niemand minder dan Jeroen van Nunen in
de ton(netje) en pakt hij vanaf minuut 1 de zaal volledig in
met zijn bekende buut “Ben van het circus”. Jeroen acteert
op zeer hoog niveau en zowel typetje, tekst en improvisatie
zijn van sublieme kwaliteit.
Het publiek lacht, brult en giert van het lachen en Jeroen
weet de reis door 40 jaar tonpraten met ere af te sluiten!
Als dan iets na twaalf uur alle artiesten/tonpraters op het
podium staan voor de finale, is het niet te ontkennen dat
het een unieke editie was, die plezier bood aan jong en oud
en voor ieder wat wils!
Het feit dat alle artiesten/tonpraters uit het heden, maar
met name uit het verleden, de sprong nog eens durfde te
wagen naar het podium, waarderen we dan ook enorm!
Hopelijk heeft U als publiek ons idee toegejuicht en mogen
genieten van een 2-tal bijzondere avonden, die we mogen
koesteren en waar we als dorp, en we zeggen het nog maar
eens, zeer TROTS op mogen zijn!
Willen wij tot slot onze dank uitspreken aan U als
fantastisch publiek, wat rijkelijk met applaus de
artiesten/tonpraters beloonde en zorgde voor een
beregezellig sfeertje in de zaal!
Hartelijk dank en tot Carnaval!
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BASISCURSUS EHBO
Enkel verstuikt, bloeding, verslikking,
hartinfarct of sleutelbeen gebroken?
Herkenbaar?
Wat doe je?
Wat kun je doen?
Er zijn nog veel scenario’s te bedenken wat er kan gebeuren
in het dagelijks leven, waar je wat aan kunt doen.
EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre wil in het
voorjaar van 2020 een basiscursus EHBO aanbieden
inclusief reanimatie/AED-bediening, verbandleer en Eerste
Hulp aan Kinderen. Hierbij leer je hoe te handelen in
bijvoorbeeld bovenvermelde situatie.
In 10 avonden (van 19.30 tot 22.00 uur) brengen wij je de
kennis bij. De geplande data voor de cursus zijn op
WOENSDAGavonden: 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april, 6,
13, 20 en 27 mei, 3 juni met een afsluitend examen op 10
juni. Alles in gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre
Wat bieden wij je:
- basiscursus EHBO,
- reanimatie met AED-bediening en
- verbandleer (hoe je verband moet aanleggen bij
verwondingen)
Na het behalen van je diploma word je tot en met oktober
2021, automatisch gratis lid van onze vereniging. De
cursuskosten bedragen slechts € 199,- per persoon. Diverse
zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om het langer geldig
te houden raden wij je aan regelmatig (ca. 5 keer per jaar)
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herhalingslessen te volgen die de vereniging gratis aanbiedt
bij leden. Als EHBO-lid word je verzocht 3 keer per jaar
samen met andere leden van de EHBO-vereniging
gedurende ca. 4-5 uren een activiteit te bemannen zoals bij
een voetbaltoernooi of een jaarmarkt.
Dus geef je snel op zodat je het beste weet te handelen als
het eropaan komt.
Opgeven kan via onze website:
www.ehbovessem.nl/cms/aanvraag_cursus.
Meer informatie kun je vinden op onze website of opvragen
bij de volgende personen:
- Eric Oosterbosch, tel. 0497-336755, email:
voorzitter@ehbovessem.nl
- Piet Sebregts, tel. 040-2052401
- Rian van Gestel, tel. 040-2511247, email:
secretaris@ehbovessem.nl
We verwelkomen je graag
Eric Oosterbosch, Voorzitter EHBO Vessem Knegsel en
Wintelre

LIEVE DORPSGENOTEN
Ontzettend bedankt voor jullie medeleven en warmte die we
de afgelopen weken hebben mogen ervaren.
De aanwezigheid tijdens de uitvaart, de vele kaarten,
gesprekjes en bezoeken, het heeft ons echt geholpen in de
verwerking van het verlies van Bart.
Gusta, Mart, Marieke en Anneke Vreven
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KLOOSTERKLUNEN
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse Vastenactiepelgrimstocht. Voor de tiende keer staat de 3-daagse
pelgrimage op het programma: Op 2, 3 en 4 april 2020
gaan we wandelen rondom Drachten
Bezinning, goede gesprekken, genieten van een
mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede
doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse
pelgrimstocht van Vastenactie.
In 2020 gaat de tocht voor de tiende maal van start,
dit keer in Friesland.
Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt is het Karmel
klooster in het Friese Drachten, vandaar de titel ‘klooster
klunen’. Het voormalige klooster is tegenwoordig een plaats
van ontmoeting en inspiratie.
De pelgrimstocht bestaat uit drie wandelingen van ongeveer
twintig kilometer, steeds door een ander type landschap.
Ook de avonden kennen een gevarieerd programma. Op
donderdagavond horen we meer over het ontstaan van
kloosters in Drachten. En op vrijdagavond is er een lezing
over de Karmeliet Titus Brandsma.
Het thema van de sponsoring is dit jaar “werken aan je
toekomst”. Hierbij kan gedacht worden aan
onderwijsprojecten in de ontwikkelingslanden en hulp bij
het starten van een eigen bedrijfje. Zie
www.vastenactie.nl/projecten.
We lopen met een groepje van onze parochie en
verschillende wandelaars die zich daarbij aansluiten, met
deze wandeling mee. Je bent van harte welkom om met ons
mee te lopen, ook als je één of twee dagen wilt aansluiten.
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We hebben als groep een actiepagina aangemaakt bij de
Vastenactie, via geef.nl, onder de naam “Samen
Willibrordus”; hierop kunnen de sponsorgelden worden
overgemaakt.
Het is een sponsortocht. Als je meeloopt hopen we dat je
één of meer sponsors zoekt of zelf een bijdrage stort via
onze account.
Ook als je niet meeloopt word je uitgenodigd onze
wandelaars te sponsoren.
Ga naar geef.nl, klik aan “bekijk alle geefacties”
type “M.O.V.” selecteer de gevonden pagina “Samen
Willibrordus” en klik aan “doneer nu”. Bij voorbaat dank
voor je donatie.
Als je je één of meer dagen wilt meelopen in de tocht kun je
je opgeven bij www.vastenactie.nl/pelgrimstocht.
Je kunt je ook opgeven via onze groep bij:
Arnold Becx, Het Groen 50 5511 AE Knegsel, telefoon 040
2051564 of 0621652935, emailadres:
arnoldbecx@icloud.com of bij Toon van de Ven, Stevert 5
Steensel, telefoon 0497516614, emailadres
toonvandeven@telfortglasvezel.nl.

POTGROND-ACTIE FANFARE/DRUMBAND
Zaterdag 7 maart gaat de Fanfare en Drumband weer de
deuren langs met potgrond.
Zoals ook de voorgaande jaren is het de bedoeling dat we
kwalitatiefgoede potgrond verkopen. Het is zeker niet de
bedoeling dat we mee willen gaan in de concurrentiestrijd
om voor een klein bedrag een zak potgrond te leveren. De
kwalitatief zeer goede potgrond zal worden aangeboden
voor een bedrag dat men ook zo ongeveer betaalt in een
winkel. Wij bieden echter het voordeel dat
de potgrond wordt thuisgebracht.
Daarnaast is de winstmarge natuurlijk voor onze vereniging
en daar draait het uiteindelijk om. Mogelijk een goede reden
om de potgrond bij ons te kopen. Op zaterdag 7 maart zo
tussen 10.00 uur en 14.00 uur ziet u leden van onze
vereniging met aanhangers door de straten van Wintelre
rijden met daarop een voorraadje potgrond. Zij bellen bij
iedereen aan met de vraag of men potgrond wil kopen en
waar dat de zak(ken) neergelegd dient te worden.
Voor een zak van 50 liter betaalt men € 5,00.

Als je jezelf opgeeft via de website stellen we op prijs dat je
ons ook even informeert zodat we weten wie er in onze
groep meelopen.

ZONDAG 5 APRIL 2020
TWEEDEHANDSFIETSENBEURS

MOV-groepen van Samen Willibrordus.

Op zondag 05 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in
Hoogeloon wederom een tweedehands fietsenbeurs
georganiseerd. Net zoals vorig jaar bij
Gooskens Hout, Breestraat 25 Hoogeloon.

LENTEKRIEBEL WANDELING
BIJ HOEVE DE NACHTEGAAL
8 MAART

U bent van harte welkom rond te snuffelen. Schrijft u de datum
alvast in uw agenda? DE TOEGANG IS GRATIS!

Starten tussen 9.00 en 11.00. Routes van 5 km en 8 km.
Bij ontvangst een kopje koffie of thee en bij terugkomst een
kopje soep inbegrepen.
Kosten € 5,00
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Bent u koper of verkoper/

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Anke 06-53604342 Of Yvonne 06-54650991
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CONCERT LAMBERTUSKERK VESSEM
DONDERDAG 5 MAART 2020 - 20:00 UUR

DEES DAMES SPELEN OP 20 MAART OP
SPORTPARK “DE MEREN”.

SCHUBERT - WINTERREISE

Al vele jaren neemt een damesteam van DEES deel aan de
KNVB-competitie op vrijdagavond. In de voorjaarsreeks
2020 zijn onze dames ingedeeld samen met RKVVO,
Braakhuizen en Waalre. De eerste competitieronde vindt
plaats op vrijdag 20 maart en wordt gespeeld op sportpark
“De Meren” De eerste wedstrijden beginnen om 20.00 uur.
Volg onze dames langs de zijlijn en op de website
www.vvdees.nl..

Harrie Spronken - bas bariton
Hein van Ooij - fortepiano (1829)
Winterreise, 24 liederen van Franz Schubert naar de
gedichten van Wilhelm Müller. Deze ‘Zyklus schauerlichen
Lieder’ hoort tot de lijst van wereldwijd meest uitgevoerde
werken en wordt in Vessem vertolkt door Harrie Spronken
(bas-bariton) en Hein van Ooij (fortepiano).

Tot ziens op sportpark “De Meren”

Bijdrage aan de concertkosten na afloop Met dank aan de Vrienden van
de Lambertuskerk www.behoudlambertuskerkvessem.nl

BEDANKT
VLOOIENMARKT WORDT BOEKEN- EN
PLATENBEURS
Bij deze danken wij iedereen voor de spullen die we
afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen voor
de vlooienmarkt. Ook bedanken we Cor Bles voor het
verzamelen en uitzoeken van alle spullen.
De vlooienmarkt van 2020 was de laatste door de
Fanfare/Drumband georganiseerde vlooienmarkt. In 2021
organiseren we wel een Boeken- en platenbeurs.
Deze zal plaats vinden op 17 januari 2021 in Café D'n
Babbel.
Hiervoor zoeken we natuurlijk boeken, LP's en CD's.
Als u hieraan wilt helpen, bel dan even naar Cor Bles tel.
205 1282.
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en het
overlijden van Jan Beerens.
Een speciaal woord van dank aan Dr. van de Wouw en
Joriszorg voor hun zorg, het koor en het Gilde voor hun
medewerking aan de uitvaartdienst.
Het was voor ons een grote steun.
Fam. Beerens.

KEEZEN (bordspel)
Op 2 maart 2020 om 19.00 uur gaan wij het keezenspel
uitleggen en spelen. Keezen is een combinatie van mens
erger je niet en klaverjassen.
U bent van harte welkom in de recreatiezaal van
Kempkeshof. Tot 2 maart 2020 om 19.00 uur.
St. Kempkeshof.
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KENNISMAKEN MET DUOFIETSEN
In april start weer het duofiets seizoen in Wintelre en
Vessem. Voorafgaand is er op zaterdag 21 maart van 14.00
tot 16.00 uur de mogelijkheid om een proefritje te maken.
Onze drie elektrische duofietsen staan die middag, samen
met een aantal vrijwilligers voor u gereed. Als u als
passagier eens kennis wilt maken met de duofiets dan bent
u samen met familie, vrienden of bekende van harte
welkom. Ook nieuwe vrijwilligers ontvangen we graag.
Naast het kennismaken met de fietsen kunt u die middag
ook alle informatie krijgen over de werkwijze van stichting
Duofiets.
Tot ziens bij de ontvangstruimte D’n Deel bij de Bolle Akker
Flinkert 23 Vessem.

Kom meepraten in uw eigen dorp.
Op woensdag 25 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Rosdoek, komen wij naar jullie toe. We gaan graag
met jullie in gesprek.
In de Hint kunt u hier meer over lezen, dit stuk vindt u ook
op de website; www.samenwillibrordus.nl via de link op
de openingspagina.
Heeft u vragen voor ons dan kunt u die toezenden via
‐ svdheuvel@parochieeersel.nl of

‐ pastoorvanlamoen@parochieeersel.nl

Stichting Duofiets Wintelre Vessem
Annemiek van Hersel 06 58793654
annemiekvh2501@gmail.com

Uiteraard is er op de avonden ook ruimte om uw vragen
persoonlijk te stellen.
We hopen dat u erbij bent en met ons mee wilt denken!
Graag tot dan,

KOM MEEPRATEN IN UW EIGEN DORP!
Beste parochianen, vrijwilligers, medewerkers en koorleden
van kerkdorp WINTELRE.
Het pastoraal team van de R.K. Parochie Sint Willibrordus
wil graag met u in gesprek over de voortgang van het
pastorale werk in de toekomst in jullie dorp.
Wij zijn erg benieuwd naar de vragen die bij u leven.
Hoe willen we verder gaan?
Welke mogelijkheden kunnen we aanbieden en hoe kijken
jullie er tegenaan?
Het gaat dan bijvoorbeeld over: hoe gaat dat straks met
een uitvaart? Welke vieringen zijn nog mogelijk? Wat
kunnen de koren doen? Wat willen de vrijwilligers?
’t Blaaike nr. 5 29 febr. 2020

Wat gebeurt er op een zondag? Welke mogelijkheden zijn er
voor ziekenbezoek en persoonlijke pastorale zorg?
Hoe communiceren we daar over?
Allemaal belangrijke pastorale zaken.
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Het pastoraal team van de R.K. Parochie St. Willibrordus.
Pastoor C. van Lamoen
Diaken J. van Olmen
Diaken G. Jansen
Mevr. Wilma Kouwenberg, pastoraal medewerkster

BEDANKT
Met onze flessen actie hebben we € 192,95 opgehaald en
gestort op rekening van WWF voor SOS Koala.
Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen.
Groetjes Jan, Loes en
alle geholpen dieren uit Australië
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Vacature
vakantiemedewerkers

35+ en 45+ voetbal
DOOR EENDRACHT EN SAMENSPEL GAAN
WE BEGINNEN

Een extra zakcentje nodig? Dat komt goed uit, wij van
Restaurant Craft in Wintelre zijn opzoek naar
medewerkers voor de vakantieperiode!

Bijna 30 jongelingen hebben aangeven dat zij voetballen zo
leuk vinden en dat ze graag op vrijdagavond willen
deelnemen aan de KNVB competitie voor 35+ en 45+.
We gaan met z’n allen vort en nie terug. Op vrijdag 20
maart staat de eerste competitieronde op het programma.
Het 35+ team is ingedeeld met De Valk, Vessem en BES en
zij spelen hun eerste wedstrijden op vrijdag 20 bij De Valk
in Valkenswaard. Vervolgens spelen zij op 3 april in
Vessem, 17 april bij BES en op 8 mei thuis op sportpark “De
Meren”
Het 45+ team is ingedeeld met Hilvaria, Nieuw Woensel,
Casteren en Bergeijk en zij spelen hun eerste wedstrijden
op vrijdag 20 maart bij Hilvaria in Hilvarenbeek. Vervolgens
spelen zij op 3 april bij Nieuw Woensel, 17 april bij
Casteren, 8 mei bij Bergeijk en tenslotte 22 mei thuis op
sportpark “De Meren”.
Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur.
Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar onze
website. www.vvdees.nl

Het gaat om de volgende functies:
Spoelkeuken
Keukenhulp
‐ Bediening
Wat hebben we jou te bieden?
‐
‐

‐

Een gezellig team wat jou alle kneepjes van het vak
leert
‐ Na het werk een afsluitende borrel
‐ Personeelsmaaltijden
‐ Nieuwe, inspirerende werkplek
Wie ben jij?

Gemotiveerd
‐ Gastvrij
‐ Een echte team-player
Ben je geïnteresseerd? Mail dan snel je motivatie naar
info@hotel46.nl
En wie weet zitten we binnenkort samen aan tafel om
kennis te maken!
‐

Restaurant Craft Willibrordusstraat 46, 5513 AZ
Wintelre 040 249 39 60

EVALUATIEVERGADERING
Voor deelnemende verenigingen aan het
recente Dickensfestijn
Hierbij willen we de deelnemende verenigingen, aan het
Dickensfestijn, uitnodigen voor een evaluatie.
Deze bijeenkomst is gepland op maandag 23 maart a.s. om
20.30 uur in de Neerhoeve (gilde accommodatie).
We hopen jullie te mogen verwelkomen.
Bestuur Dickensfestijn Wintelre
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NIEUWS TV DE MEPPERS

LIEVE MENSEN BEDANKT

Hallo dorpsgenoten,

Voor uw medeleven, uw bezoek en de vele kaarten die wij
mochten ontvangen bij het overlijden van mijn vrouw,
ons mam ,oma en super-oma To Spanjers-Smetsers.
Een speciaal woord van dank voor de super lieve, betrokken
verpleegkundigen van verzorgingspension Koning-Inn waar
zij de laatste weken van haar leven is geweest.
Het heeft ons allemaal heel goed gedaan.

Als u al langer twijfelt of tennis iets voor u is dan bieden wij
u nu de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met tennis. We organiseren in
samenwerking met onze nieuwe tennisleraar 2 gratis tennis
clinics. Deze vinden plaats op woensdag avond 11 maart
vanaf 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmiddag 14 maart
vanaf 13.00 tot 15.00 uur.
Iedereen die zin heeft en wil proberen om een balletje te
slaan is van harte welkom op ons sportpark de Meren om
deel te nemen aan een van deze clinics. De kantine van de
Meppers is bereikbaar vanaf de Oostelbeersedijk. Op deze
avond en middag zullen de tennisleraar en een aantal leden
aanwezig zijn.
Als je zin hebt, graag even aanmelden op
mailadres: demeppers@hotmail.com.Dan weten wij hoeveel
mensen we kunnen verwachten. Geef het volgende even
aan: woensdag / zaterdag, voorkeur tijd. Naam en leeftijd.
Zijn jullie enthousiast geworden? Dan kunnen jullie
instromen bij de tennisles begin April. We zullen zorgen
voor een leuke aanbieding voor deze tennisles. Lid worden
van onze vereniging kan natuurlijk ook.
Hopelijk tot dan,
Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
onze voorzitter Paul Huijbers 040-2051960/06-55836241 of
via bovenstaand mailadres.
Met sportieve groet,
Tennisvereniging de Meppers.
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Roel Spanjers
Kinderen en
Kleinkinderen

INGEZONDEN DOOR EEN TROUWE LEZER
Als ik aan oma denk;
Dan zie ik elke keer
dieje hofpad naar dat tuintje gaan
waar elk voorjaar weer
knoezels en frambozen staan.
Dan zie ik oma’s bezig zen
schoefelend door da groen
en later aan tafel saam mè men
de koekskestrommel open doen.
Mer oma is nie meer in léve
danst nou nie meer dur den herd
mer alted zal in mijn gedaachte bléve;
Die tijd met oma was de moeite werd.
J.P.
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30+31 oktober

Agenda
7 maart
8 maart
13 maart
14 maart
21-27-28 maart
25 Maart
28 maart
30 maart
t/m 4 april
12-13 april `
19 april
16 mei
21 t/m 24 mei
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug
25 oktober

17 januari

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband

2021

MAART
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Lentekriebel wandeling
Hoeve de Nachtegaal
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Bijeenkomst Parochie Sint Willibrordus
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.

AFVALKALENDER
3 mrt

PMD- GFT- Restafval

17 mrt

PMD- GFT-afval

31 mrt

Goede Doelen Week Eersel
Paasbrunch bij Hoeve de Nachtegaal
Livemuziek bij Hoeve de Nachtegaal met
een bierproverij of gin-tonic proverij
JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Herfstwandeling
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15 november

Jubileumactiviteit van Toneelvereniging
"Wie is de Moordenaar?"
Intocht van Sinterklaas
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PMD-GFT-Restafval

OUD PAPIER HIER…
14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
4 mrt.
29 juli
30 dec

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28 okt.

24 juni
25 nov.

EETPUNT KEMPKESHOF 2020
28 febr.
26 juni
30 okt.

27 mrt.
31 juli
27 nov.

24 april
28 aug.
18 dec.

29 mei
25 sept.

U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
16
18
23
27
21
27
18
17

maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december

’t Blaaike nr. 5 29 febr. 2020

24

