49e jaargang nr. 6, week 11 14 maart
Met in deze uitgave onder meer:
 Snelheidsmeterspaarpot in de Kerkstraat
 Workshops gebaren in Wintelre
 Paasfeest in de Bosschuur
De volgende uitgave (nr. 7) verschijnt
in week 13 (28 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 19 mrt. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 20 mrt. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE
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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 14 EN 15 MAART

MEDEDELINGEN

3E WEEKEND VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Op zaterdag 21 maart presenteren zich de kinderen die dit
jaar hun eerste H. Communie doen. Iedereen is uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
We nodigen iedereen uit voor de Vormselviering van de
kinderen van groep 8 uit de Willibrordus parochie bij te
wonen.
Op woensdag 25 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst van het Pastorale team in de Rosdoek voor alle
parochianen. Meer hier over leest u elders in het Blaaike.

Zaterdag 19.00 uur

Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken Jansen
Jan en Marian Cremers
Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Tiny Hems - Rijnen (namens Vrouwen vereniging Wintelre)
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen familie v.
Hest)
Marie Dankers - v.d. Ven en Piet Dankers (jgt)
Maria en Frans Spanjers - Rooijakkers
Maria Coolen (vanwege sterfdag)
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Cleem Haans
Wim v. Gerwen (jgt)

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

BEDANKT

MISINTENTIES 21 EN 22 MAART

Langs Deze weg willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en
het overlijden van ons mam, oma en superoma

4E WEEKEND VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Jo van Haren van Aaken

Zaterdag 19.00 uur

Speciaal bedanken we Zuidzorg team Vessem,
dokter Pruissen, hospice Merefelt, de buren,
Jeroen v/d Heijden en Wim Matheeuwsen,

Kindergezinsviering m.m.v. KIWI
Presentatie 1e communicanten
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Vrijdag 27 maart 19.00 uur Vormselviering m.m.v. het koor
(" No Limit " uit Oost-West en Middelbeers)
Voorgangers Mgr. Rob Mutsaerts en pastoor Camiel v.
Lamoen
Wim Smits
Annie v.d. Velden - v. Haaren (oma v. Maud en Pim)
Ad v. Nunen (opa van Sven)
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Bedankt namens kinderen
en familie
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UITSLAG CARNAVALSOPTOCHT 2020

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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Wagens:

1. Vreemdelingenhoek
Hitteprotocol !?! Wij houden het makkelijk 4 daag(s)en vol!
588 pnt
2. Drieslagin’takkerveldje
Dikke pret meej ut kiloknallers toetjesbuffet !!
577 pnt
3. Mostheuvel
Lekker tanken met hertog Hein.
553 pnt
4. Kekkenkreieltsemerendijk
“we stikken van het stof” (stikstof).
526 pnt
Publieksprijs: Drieslagintakkerveldje

Loopgoepen:

1. Kat en hondstraat
“Uit de oude doos.”
558 pnt
2. Bijsterveld
Bijsterveld bouwt.
521 pnt
3. Heiligenhoek
“Umdè die ouw lijken niemèr wouwe bouwen, moet de
jeugd dun optocht levend zien te houwe”
516 pnt

Publieksprijs: Bijsterveld
Individuelen:
1. Chateau Le Pastorie
2. Munne bloas is nie mir goed!
3. We speule in un bendje
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WORKSHOPS GEBAREN WINTELRE
Zaterdag 4 april basisworkshop
Zaterdag 10 oktober verdiepingsworkshop
Wil jij ook leren communiceren in gebaren? Zijn gebaren
belangrijk voor jezelf, voor je kind, je opleiding of je werk?
Of vind je communiceren in gebaren gewoon leuk?
Veldman & Wouters nodigt je graag uit voor workshops
Nederlands met Gebaren (NmG) op een unieke locatie.
Tijdens de workshops ligt het accent op het leren en
oefenen van gebaren. Dit doen we middels leuke
activiteiten. Er worden diverse thema's behandeld, zoveel
mogelijk afgestemd op de cursisten. Je maakt kennis met
de theoretische achtergrond van Nederlands met Gebaren
(NmG).
Tijdens de verdiepingsworkshop gaan we verder met
nieuwe thema's en leer je nog veel meer gebaren. Zelfs
tijdens de lunch zullen we communiceren in gebaren. Op die
manier leer je direct hoe je gebaren gebruikt in de
alledaagse praktijk.
Praktische informatie
De workshops vinden plaats op een unieke, landelijke
locatie in Wintelre (regio Eindhoven). Vanuit de
cursusruimte kijk je direct in de koeienstallen van hoeve de
Nachtegaal.
Tijd workshops:
10:00 u - 14:30 u
Kosten basisworkshop: € 92,00 (incl. koffie, thee, lunch)
Kosten verdiepingsworkshop: € 92,00 (incl. koffie, thee,
lunch)*
*als je op de basisdag ook aanmeldt voor de
verdiepingsdag, dan ontvang je een korting en betaal je
voor die dag €85,00. Je kunt ook aanmelden voor 1 dag.
’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020
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Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan
info@veldmanwouters.nl o.v.v. 'Aanmelding
workshop(s)gebaren Veldman & Wouters'. Je ontvangt van
ons vervolgens een inschrijfformulier.
Meld snel aan want het aantal plaatsen is beperkt!
De workshops worden verzorgd door
Mariette Veldman en Cindy Wouters. Beiden
zijn gecertificeerde gebarendocenten NmG
en werkzaam bij Veldman & Wouters.
Voor meer informatie kun je terecht op de
website van Veldman & Wouters.

Zondag 29 maart
Café d’n Babbel
Hollandse avond
m.m.v.

Walter Pigmans
(de toreador) en dj.

TREKKING STEUNBONNEN OPTOCHT:

GILDENIEUWS

13498 – 14508 – 15181 – 15734 - 15886

Ook dit jaar willen wij als gilde een avond organiseren
waarbij men een kaartje kan leggen.
Iedereen kan hieraan deelnemen.

Loterij tonproaten
Geel 121 en roze 797

Wij kennen de volgende speltypes:
Jokeren – Rikken - Katten.

Prijzen afhalen bij Ben van den Berk,
Kekkeneind 13, 06-51598958

Op elk onderdeel hebben wij enkele kleine prijsjes.
De deelname is gratis.
Het is op:

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD

Zaterdag 21 maart 2020 om 20:00 uur
In onze gildekamer bij café “den Babbel”.

Voor een ouder echtpaar in Wintelre ben ik op zoek naar
een huishoudelijke hulp voor 1 dagdeel per 2 of 3 weken.
Bel voor meer informatie of interesse naar 06-1292634
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MEDEDELING VAN BILJART VERENIGING
'T CENTRUM
Aan alle biljartliefhebbers,
Hierbij maken wij bekend dat ook dit jaar weer ons
jaarlijkse mini-pentathlon toernooi zal worden gehouden in
ons clublokaal bij Café D’n Babbel in de periode van 16 april
tot begin juni 2020 op de maandagen, woensdagen en
vrijdagen.
We spelen dit toernooi in teamverband volgens opgaaf van
het gemiddelde.
Inschrijfgeld bedraagt € 12,00 per team.
Afgelopen jaren hebben tot ons genoegen steeds ook niet
aan een club verbonden teams, bijvoorbeeld
vriendengroepen of familieteams, deelgenomen. Wij hopen
dat ook dit jaar weer velen aan ons toernooi willen
deelnemen.
Wilt U onderstaande strook vóór 8 april 2020 inleveren bij
Jan Tegenbosch, Akkerweg 46 te Wintelre of per mail aan
jan@tegenbosch.com.
Nadat alle opgaven bekend zijn worden de exacte speeldata
bekend gemaakt. Hierover volgt nog nader bericht.
U wordt ook verzocht hieronder eventuele verhinderdata op
te geven zodat een zo voor iedereen zo ideaal mogelijk
speelschema kan worden samengesteld.
Bij voorbaat onze hartelijke dank en wij wensen U allen
sportieve en prettige wedstrijden toe.
Het Bestuur
BV 't Centrum

’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020

GRAAG UW AANDACHT

Het komt steeds vaker voor dat mensen copy inleveren
voor’t Blaaike verzonden in 1 mail bestemd voor 3
verschillende uitgaven.
Er wordt ons dan gevraagd in de gaten te houden dat die
copy dan ook geplaatst wordt. U zult begrijpen dat dit niet
de bedoeling is. U blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor
te plaatsen copy. Dus copy bestemd voor verschillende
uitgaven versturen in aparte mails en niet in 1 mail, in de
week dat deze copy in ’t Blaaike geplaatst moet worden,dit
om misverstanden te voorkomen.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
Redactie ‘t Blaaike
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MINIVOLLEYBAL, IETS VOOR JOU?!?
De kleutergym is een groot succes. Wij zien en horen dat
een aantal kinderen al toe is aan een volgende stap en de
leeftijd hebben bereikt waarop ze een sport mogen gaan
kiezen.
Voor deze, en andere kinderen van 5-7 jaar, organiseren we
4 gratis proeflessen om te kijken of Minivolleybal de sport is
die bij ze past.
Er zijn al drie kinderen van 6 jaar die zich hiervoor hebben
opgegeven.
De proeftrainingen vinden plaats op zaterdagochtend van
9.30 tot 10.30 uur in sportzaal D'n Boogerd in Vessem op 4
april, 2 mei, 30 mei en 27 juni 2020.
Wij hopen hiermee het minivolleybal van VC Vessem weer
op de kaart te zetten en na de zomervakantie met één of
meerdere minivolleybal teams te starten, want...
volleyballen is leuk, voor jongens én meisjes!
Het kan zelfs gemengd gespeeld worden, en is uitstekend te
combineren met andere sporten.
Wat is minivolleybal?
Het idee achter Circulatie- Minivolleybal (CMV) is de
kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen. Een team
bestaat uit vier kinderen in het veld, die na elke bal in het
eigen veld doordraaien (circuleren).
Er wordt vanaf niveau 1, dat begint met vangen en gooien,
gestructureerd gewerkt naar niveau 6, dat al behoorlijk
vergelijkbaar is met het echte volleyballen.
Dat duurt ca 6 jaar, tot aan het einde van de basisschool,
daarna gaan de kinderen door naar het jeugdvolleybal.

Ongeveer 1x per maand op zondagochtend wordt er een
minivolleybal toernooi georganiseerd door andere
verenigingen in de Kempen.
Ouders kunnen dan natuurlijk komen aanmoedigen en de
kinderen kunnen laten zien wat ze in trainingen geleerd
hebben.
Waar?
Wij trainen in sportzaal D'n Boogerd in Vessem. Dag en tijd
wordt later bekend gemaakt.
Dus, ben jij tussen de 5 en 7 jaar oud en wil je ook bij
Reina vier gratis proeftrainingen mee komen doen, geef je
dan snel op bij bestuur.vcvessem@gmail.com.
Voor meer informatie kijk op www.vcvessem.nl .

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Woensdag 18 maart
Donderdag 16 april
Maandag 18 mei
Dinsdag 23 juni

Donderdag 27 augustus
Maandag 21 september
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 18 november
Donderdag 17 december

Wanneer en hoe vaak?
Als je kind kiest voor volleybal en lid wordt van VC Vessem,
dan train je 1x per week (nog in overleg met de trainster
qua dag en tijd), vaak na schooltijd op een middag door de
week. Schoolvakanties zijn vrij.
’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020
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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? 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.
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
’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020
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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!

NIEUWS BOND VOOR OUDEREN

Graag tot dan,
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

PAASFEEST IN DE BOSSCHUUR
Op zondag 12 april komt vrouwtje Egel een verhaaltje
vertellen over de lente, de vogeltjes en de eitjes.
Daarna gaan we natuurlijk paaseitjes zoeken in het
speelbos.
Neem jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s mee en kom
zondag 12 april, eerste paasdag naar de bosschuur.
We beginnen om 11.00 uur.
Meld je wel even aan op www.bosschuur .nl.
Tot dan.
Groetjes van Vrouwtje Egel

BEDANKT
Alle babbelaarsjes en hun aanwezige familieleden zijn
maandagavond met de carnaval getrakteerd op soep,
pannenkoeken en worstenbroodjes.

Op zondag 22 maart a.s. houdt het Kempisch Senioren
Orkest weer haar gebruikelijke Lentconcert in Den Tref te
Hapert. Aanvang 13.30 uur.
De toegang is gratis en men krijgt bij binnenkomst ook nog
een kopje koffie/thee.

Wij danken de sponsors:
Fam. v Kerkhof en Ronny Tholen (Coop)
’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020

Op woensdag 18 maart organiseren we samen met
Rabobank Eindhoven e.o. een voorlichtingsbijeenkomst
onder het thema “Wat kan de Rabobank voor de ouderen
betekenen?”. De aanvang van deze dag is om 11.00 uur en
het geheel vindt plaats in MFA De Rosdoek. De zaal gaat
open om 10.30 uur.
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
11.00 uur: informatie ronde 1
12.00 uur: lunch
13.00 uur: informatie ronde 2.
14.00 uur: korte pauze met drankje
14.30 uur: informatieronde 3
15.30 uur: afsluiting (evt. nog even naborrelen)
De volgende onderwerpen worden dus drie keer behandeld:
1. Veilig bankieren voor senioren.
2. Rendement behalen op je spaartegoeden.
3. Financieringsmogelijkheden voor het aanpassen van de
eigen woning
Men kan dus hiervoor bij aanvang intekenen voor een of
meerdere cessies.
Deelname aan deze dag is geheel gratis. De infodag is
bedoeld voor alle ouderen van Wintelre. Iedereen is van
harte welkom; men hoeft dus geen lid te zijn van KBOWintelre of te bankieren bij de Rabobank.
Wel is het noodzakelijk om je voor 14 maart a.s. aan te
melden bij Ella Fonken, Margrietlaan 33 (briefje in de bus)
of via de mail: a.fonken8@gmail.com

18

’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020

19

Het orkest speelt o.l.v. Christianne Celis en er is tijdens
deze middag ook een gastoptreden van de Never Mind Jazz
Band. .
Het fietsen op dinsdagmiddag gaat door zolang de
weersomstandigheden dit toelaten. Er wordt niet gefietst
het erg koud en/of regenachtig is. We rijden telkens een
mooie route door de wijde omgeving van Wintelre. We
vertrekken om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
Onderweg wordt er aangelegd voor een drankje, Iedereen,
ook niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

KENTEKENS OVERSCHRIJVEN BIJ
DE COOP!
We krijgen veel vragen en telefoontjes over kentekens
overschrijven en schorsen.
Het is mogelijk om bij onze servicebalie uw kenteken te
schorsen of over te schrijven naar een nieuwe eigenaar.
Dit kan op alle dagen dat wij geopend zijn, ook in de avond
en op de zondagen.
Speedboot, brommer, of een dikke Ferrari, alles is welkom!
Benodigd zijn de tenaamstellingscode, uw kentekenkaart
ofwel kentekenbewijs 1,2 en 3, en legitimatie van de
nieuwe eigenaar.
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JUBILEUMVOORSTELLING “JA HALLO, ZO
ZIJN WE NIET GETROUWD”
BIJNA UITVERKOCHT.
Als je vereniging 75 jaar bestaat, laat je dit niet ongemerkt
voorbij gaan! Toneelvereniging de vriendenkring heeft
speciaal voor haar jubileum een klucht laten schrijven door
Rob van Vliet. Onder regie van Henk van de Ven, speelt een
grote spelersgroep, het hilarische stuk ‘Ja hallo, zo zijn wij
niet getrouwd’.
Dorien en Berend hebben een oude pastorie gekocht en
omgetoverd tot een trouwlocatie. Maar zijn zij wel in staat
om een zaak te runnen in dit kleine dorp? Want wie neemt
er een serveerster aan die zonder stok geen meter kan
lopen? De eerstgeplande trouwerij is van de kleindochter
van de oud-burgemeester. Zij gaat trouwen met de zoon
van de plaatselijke frietboer. De moeder van de bruid is hier
niet bepaald blij mee. Maar kan zij de bruid nog overtuigen
om het niet te doen? Als ze erachter komt dat er ‘geesten’
in de pastorie wonen weet ze helemaal niet meer of de
trouwerij daar nog wel door moet gaan.
Zoals een echte klucht betaamt zijn de personages in het
stuk nogal excentriek. Zo heb je de oude pastoorsmeid die
zich overal mee bemoeit, de ietwat eigenaardige familie van
de bruidegom, een weddingplanner met ADHD, een
dranklustige trouwambtenaar en een zwerfster. Als kers op
de taart wordt een medium ingehuurd om orde te scheppen
in deze chaos. Of dit gaat lukken ziet u 21, 27 of 28 maart
in MFA ‘De Rosdoek’ in Wintelre.
De voorstellingen van 21 en 27 maart zijn al uitverkocht. Er
zijn enkel alleen nog kaarten verkrijgbaar op zaterdag 28
maart a.s. om 15.00u. Entree is €10,- inclusief
jubileumdrankje in de pauze en kaarten zijn te verkrijgen
via www.de-vriendenkring.nl of 040 205 3711.
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Ook biedt restaurant Craft in Wintelre een speciale
jubileumactie in de vorm van combitickets; een lunchplank
voorafgaand aan de voorstelling.
Zie https://www.facebook.com/RestaurantCraft.Wintelre
voor meer informatie over deze jubileumactie.
Om ons 75-jarig jubileum te vieren, houden we natuurlijk
een receptie. U bent van harte welkom op zaterdag 28
maart van 18.30u tot 20.30u om dit heugelijke feit samen
met ons te vieren. Aansluitend hebben we een feestavond,
waar u ook van harte welkom bent.
Na de voorstelling van 28 maart is er een mogelijkheid om
gebruik te maken van onze plaatselijke friettent, waar u de
maag kunt vullen, zodat u daarna aanwezig kunt zijn op
onze receptie vanaf 18.30u.
We zien u graag op een van onze voorstellingen en/of
receptie met aansluitend feestavond.
Het bestuur van Toneelvereniging “De Vriendenkring”

ONZE SUPERMARKT GROEIT MOMENTEEL
ZO SNEL, DAT WE HARD OP ZOEK ZIJN
NAAR NIEUWE MEDEWERKERS!
WEINIG saldo?
Coop Tholen zoekt enthousiaste hulpkrachten die:
·
Het verschil weten tussen een courgette en een
komkommer
·
Handig zijn met de pc
·
Houden van groeien en beter worden
·
In zijn voor een lolletje
·
De handen uit de mouwen willen steken
·
Samen het verschil willen maken!
Voor de:
Dinsdagmiddag / avond
Donderdagmiddag / avond
Iets voor JOU?
Dan horen we dat graag!
Vraag in de winkel naar Ron of laat je gegevens achter bij
de kassa.

STATIEGELD ACTIE BIJ DE COOP!
Onlangs hebben wij het schitterende bedrag van € 755,10
mogen uitreiken aan Jong Nederland!

VERS SPECIALIST (FULL-TIME)

Ondertussen lopen de laatste weken voor de inzameling van
statiegeld donaties aan de dansmarietjes van de Huifnarren.
We bevelen deze van harte bij u aan, zodat ze voor volgend
jaar met de carnaval, een prachtige nieuwe outfit kunnen
uitzoeken. De bonnenbox zit enorm vol, maaaaar er is nog
plek voor uw donatie!

Ben jij op zoek naar een baan waarbij je veel
verantwoordelijkheid krijgt en je dagelijks bezig bent met
het optimale uit jezelf te halen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Wilt u uw vereniging ook aanmelden? Dat kan, kijk op de
Coop website voor informatie, of loop even bij ons binnen.
Zo maken we samen in Wintelre het verschil!

Vers Specialist bij Coop is een afwisselende baan. Je
bent verantwoordelijk voor de afdelingen Aardappelen,
Groente, Fruit en Zuivel en bent het aanspreekpunt voor
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onze klanten. Door de juiste presentatie, verzorging en het
voorraadbeheer van deze afdelingen zorg je ervoor dat deze
er tiptop uitzien.
Hierbij ben je vriendelijk en service gericht en heb je als
doel de omzet en het rendement te vergroten.

We houden van initiatief /handen uit de mouwen steken en
vinden het belangrijk dat medewerkers hun afdeling naar
een hoger plan weten te brengen.
Zie jij een baan als Vers Specialist wel zitten? Reageer dan
direct.

Wat zoeken wij:
Coop Tholen
t.a.v. Ron Tholen
Willibrordusstraat 36a
5513 AC Wintelre
040-2052867
tholen.wintelre@coop.nl

- Je bent flexibel ingesteld
- Je hebt een goed gevoel voor service en
klantvriendelijkheid
- Je hebt uitstekende sociale vaardigheden
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig
werken
Wat bieden wij:
- Werken in een hecht team met betrokken en enthousiaste
medewerkers
- Veel afwisseling en uitdaging
- Marktconform salaris en prima arbeidsvoorwaarden
- Korting op de boodschappen
- Mogelijkheden tot ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden door middel van het volgen van
een opleiding.

AFVALKALENDER
17 mrt

PMD- GFT- afval

31 mrt

PMD-GFT-Restafval

14 apr

PMD-GFT-afval

Wie zijn wij:
De supermarkt van de familie Tholen bestaat dit jaar 25
jaar. Ooit begonnen als buurtsupermarkt zijn wij inmiddels
uitgegroeid tot een zeer moderne supermarkt van 800m2,
welke in 2019 nog aangepast is naar de laatste maatstaven.
Deze is ingericht met moderne technieken en hulpmiddelen
zoals een automatisch bestelsysteem.
Met een hecht team zorgen wij er dagelijks voor, het beste
voor de klant neer te zetten in onze winkel.
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EETPUNT KEMPKESHOF 2020
27 mrt. 24 april
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com
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PRIJSWINNAARS BIJ COOP THOLEN
Unox hotdogmaker
Mentos zwemband
Mona kinderkeuken
Calve/Unox/Lipton kinderkeuken

Dhr. W. van Riet
Mevr. M. Huijbers
Mevr. K. van Esch
Dhr. B. Senders
Mevr. J. de Brouwer

Het zomerlidmaatschap is geldig van juni t/m september en
kost slechts €35 voor een senioren lid. Daarnaast
organiseren wij in samenwerking met onze tennisleraar
Luuk van Gerwen gedurende het hele jaar een aantal
reeksen van tennislessen.
Wij hopen jullie te zien vrijdagavond 8 mei!

MATENTOERNOOI TV de MEPPERS

Met sportieve groet,
Tennisvereniging de Meppers.

Beste dorpsgenoten,
Wilt u op een laagdrempelige en gezellige manier
kennismaken met de tennissport en Tennisvereniging de
Meppers? Noteer dan vrijdagavond 8 mei in uw agenda.
Op vrijdag 8 mei organiseren wij namelijk voor het eerst
het ‘matentoernooi’. Het idee van het matentoernooi is dat
een lid van de Tennisvereniging samen met een niet-lid een
koppel vormt en samen een aantal ‘wedstrijdjes’ speelt
tegen soortgelijke teams. Op deze manier hopen we nietleden enthousiast te kunnen maken voor de tennissport.
Natuurlijk is het ook mogelijk voor twee niet-leden om als
team deel te nemen. We zullen starten om 19.00 uur en
spelen ‘wedstrijdjes’ van een half uur.
Het doel is dat ieder team twee tot drie keer speelt. Na
afloop en tussen de wedstrijdjes door kan genoten worden
van een hapje en een drankje in onze kantine.
Indien u deel wilt nemen aan het matentoernooi kunt u zich
opgeven door een e-mail te sturen naar
demeppers@hotmail.com. Wenst u meer informatie over
het matentoernooi of onze vereniging dan kunt u contact
opnemen met Paul Huijbers via 06-55836241 of middels
bovenstaand mailadres.
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LEDEN VAN DE VVW
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.
De indeling volgt per mail.
Kosten € 12,50 p.p. dit bedrag graag overmaken op de
rekening NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging
Wintelre
Woensdag 1 april: Volksdansinstuif
Aanvang 20.00 uur in den Tref in Hapert entree
€ 5.00
Er wordt een volksdansinstuif georganiseerd door de
verenigingen van Vrouwen van Nu en andere
vrouwenverenigingen uit de Kempen. Er worden
verschillende dansen door de dames gedanst, en ook wordt
er vaak gezamenlijk met alle dames gedanst.
Het is leuk om een keer gaan te kijken in den Tref.
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Dinsdag 7 april CHV Veghel
Vertrek:
12.45 bij de kerk
Kosten:
€ 17,50 incl. Bus
We gaan met de bus naar Veghel. Naar de oude fabrieken
van de CHV in Veghel, die zijn omgebouwd tot de
Noordkade, we krijgen een rondleiding met een gids, het
SieMei Museum (stichting industrieel erfgoed Meijerij) en de
Noordkade gaan we bekijken.
Na de rondleiding is er koffie met vlaai.
De kosten graag overmaken op de rekening
NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging Wintelre

De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen dan ook terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene komt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummereen
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 23 maart a.s. een
mail naar Linda Vrijsen:
l.vrijsen@veldvest.nl

Het bestuur.

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS
Vindt u het belangrijk dat
*uw peuter creatief met rekenen bezig kan zijn?
*uw peuter contact heeft met andere kinderen?
*uw peuter een activiteit met u samen doet?
Vindt u het prettig als
*u kennismaakt met rekenactiviteiten voor peuters?
*u handvatten krijgt aangeboden voor
rekenactiviteiten voor uw peuter?

AGENDA
14 maart
21-27-28 maart
25 Maart
28 maart
29 maart

JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Bijeenkomst Parochie Sint Willibrordus
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan
Hollandse avond bij d’n Babbel
Mmv Walter Pigmans

OUD PAPIER HIER…

Kom dan naar onze

rekenactiviteit

14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
12 december brengen

op woensdag 25 maart 2020
tijd: van 9.00-10.00 uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze woensdag
een peuteractiviteit. Deze activiteit wordt begeleid door
Maartje Vervoort, leerkracht op onze school.

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Brengen bij het Jeugdhuis

Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
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NIEUWSBRIEF#130

Uitnodiging tweede bijeenkomst over de
herontwikkeling van het defensie oefenterrein

Bordje Vennenommetje

Op donderdagavond 12 maart is er in De Andreaskerk in
Oostelbeers de tweede bijeenkomst over de herontwikkeling
van het oefenterrein defensie, Oirschotse heide en haar
directe omgeving. Dit is een vervolg op 28 november, toen
ook in de Andreaskerk meer dan 150 mensen de
presentatie en schetssessie bezochten. Het verslag en de
presentatie van 28 november kunt u teruglezen via
www.oirschot.nl/COT.

Wie weet waar gebleven ???
Van de paal met de richtingaanwijzers voor de diverse
Ommetjes bij de kapel is het bordje van het
Vennenommetje verdwenen. Deze bordjes zijn speciaal
gemaakt en moeilijk te vervangen. Weet iemand waar dit
bordje is gebleven?
Het mag ook teruggebracht worden naar de kapel.

Wat kunt u verwachten op de tweede bijeenkomst?

Werkzaamheden rondom Spottersweg

Vanaf maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart 2020 wordt
er op de Eindhovensedijk gestart met het aanbrengen van
een ondergrondse boring t.b.v. data-kabels. Het werkvak
begint aan de Spottersweg en loopt ca. 300 m richting
Oirschot.
Fietsers
Om voldoende werkruimte te creëren om veilig te kunnen
werken, wordt het fietspad (ter hoogte van het werkvak) op
de Eindhovensedijk afgesloten.
Fietsers hoeven NIET om te fietsen. Er wordt een rijstrook
van de Eindhovensedijk afgesloten, zodat fietsers veilig
langs het werkvak kunnen fietsen.
Autoverkeer
Er wordt een rijstrook (ter hoogte van het werkvak) op de
Eindhovensedijk afgesloten. Het autoverkeer op de
Eindhovensedijk wordt door verkeersregelaars begeleidt.
Het verkeer kan, met beperkte verkeershinder, gewoon
door. Er wordt gewerkt tussen 7.00 uur en 16.00 uur.
Buiten deze werktijden zijn de rijweg en het fietspad
gewoon open.
Voor vragen neemt u contact op met Jerôme Verbruggen,
0643016065, email: jpfm.verbruggen@eindhoven.nl
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Voorafgaand aan de start van deze avond heeft u de
mogelijkheid om van 18:30 – 19:30 uur zelf te bekijken
met welke voertuigen defensie oefent op de Oirschotse
Heide, onder andere een boxer en een bushmaster zijn
aanwezig op het plein voor de Kerk.
We starten deze tweede avond om 19:30 uur met een
terugkoppeling van de eerste bijeenkomst, daarna volgt een
uitwerking per thema (militair gebruik, recreatief gebruik,
natuurbehoud en -ontwikkeling en beleef-baarheid
cultuurhistorie/erfgoed) welke verwerkt zijn in kaarten. Na
een pauze gaan we samen met u weer aan de slag om deze
themakaarten te beargumenteren en kunt u hierop inbreng
leveren. Nadat we u informeren over het vervolg
inrichtingsplan, ronden we om 22.15 uur af.
Om de avond goed voor te bereiden, willen we u vragen om
u aan te melden vóór 10 maart via info@oirschot.nl onder
vermelding van “aanmelding schetssessie herontwikkeling
oefenterrein”. Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, Namens de projectgroep
herontwikkeling oefenterrein defensie,
Rob Voets - Projectleider gemeente Oirschot
Minze de Jonge - Projectleider defensie
Arjen Simons - Projectleider Brabants Landschap
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Snelheidsmeterspaarpot
in de Kerkstraat
Afgelopen donderdag 20
februari is na 4 weken in
gebruik te zijn geweest de
snelheidsmeterspaarpot weer
verwijderd uit de Kerkstraat.
De actie heeft Jong
Nederland Wintelre het ruime
bedrag van
€ 500,00 opgeleverd.
We zijn beloond door ons aan
de gewenste snelheid te
houden. Hopelijk heeft het
een blijvend effect op de
wijze waarop in deze periode
door de Kerkstraat werd
gereden.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie bijdrage.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Woensdag 18 maart 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

’t Blaaike nr. 6 14 maart. 2020

32

