50e jaargang nr. 12, week 22 (5 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 Nieuw telefoonnummer Huisartsenpost
 De “Merentocht”
 Wivak Keetweek weer gepland
De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt
in week 24 (19 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 11 juni voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 12

5 juni 2021

0

’t Blaaike nr. 12

REDACTIE

5 juni 2021

1

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE
WEEKENDEN VAN 5 EN 6 EN
12 EN 13 JUNI
In deze weekenden zijn nog geen vieringen gepland
Ook zijn er geen mededelingen.
De kapel is iedere dag open voor een bezoek.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

WINTELRE ZOALS HET WAS
Voor mensen die belangstelling hebben voor de (recente)
geschiedenis van Wintelre valt er veel te lezen op de
facebookpagina WINTELRE ZOALS HET WAS
(https://www.facebook.com/groups/297671357318029/abo
ut ). De laatste maanden heb ik veel op deze pagina
geschreven en foto’s met zo uitgebreid mogelijk informatie
geplaatst.
De bedoeling is dat ik o.a. nog ga publiceren over de
geschiedenis van diverse verenigingen, de school met
schoolfoto’s, Wintelrese militairen, families. Wat betreft de
foto’s ga ik hierbij uit van het fotoboek Wentersel Vruuger.
Ook anderen plaatsten foto’s of films op Wintelre zoals het
was, zoals de film over zuster Brekelmans. Te veel om
allemaal op te noemen. Veel berichten worden gedeeld door
Wintelre-info:
https://www.facebook.com/WintelreInfo/posts/389
8952693565672
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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.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com
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HOTEL 46 ZOEKT VERSTERKING VOOR
HET GEZELLIGSTE TEAM VAN WINTELRE!
Werk hard en maak plezier! Wie zegt dat werk en plezier
niet samengaan? Bij Hotel 46 werken we alle dagen hard
voor onze gasten. We doen dat samen én met veel plezier!
Daarom is het er zo gezellig, voor ons en zeker ook voor
onze gasten. Hotel 46 is de perfecte plek voor een
recreatief verblijf of om te vertrekken voor een
vliegvakantie.
Met 74 kamers, ons levendige restaurant ‘Craft’, een
bruisend terras en verschillende zalen is er echt altijd wel
wat te beleven. 24/7 zijn we zowel voor als achter de
schermen aan het werk om het verblijf van onze gasten
fantastisch te verzorgen. Elke dag opnieuw leveren we zo
samen een topprestatie! Houd jij van hard werken en veel
plezier? Dan pas je prima in het team van Hotel 46!
Wij zoeken enthousiaste en gezellige mensen voor in de
bediening en voor in team housekeeping! Lijkt je dit wel
wat? Check de openstaande vacatures via www.hotel46.nl!

HARTELIJK DANK!
Voor de bloemen, kaarten en felicitaties die wij mochten
ontvangen bij ons 60-jarig huwelijk.
Bijzonder dank aan de buren voor de mooie versiering en
niet te vergeten de gezellige uurtjes daarna.

5 juni 2021

Ondanks Corona lukt het dit jaar toch om onze bekende
motor toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en andere
bikers die verbonden zijn met Oerle te organiseren.
Dit jaar leidt de route naar Zuid-Holland en de Biesbosch.
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid zijn om
gezellig samen te pauzeren onder
genot van een hapje en een drankje.
We vertrekken weer vanaf Gasterij ’t Dorpgenot te
Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen op zondag 27 juni a.s. tussen 8:00
en 9:00.
Jullie worden zoals je inmiddels van ons gewend bent,
hartelijk ontvangen met koffie en cake/gebak.
’s Avonds sluiten we traditioneel weer af met de bekende
barbecue bij het Geitenboerke.
Omdat het terras vanwege de Corona beperkingen om
20.00 gesloten moet zijn, starten we deze keer om 18.00
met de BBQ!
Meld je vast aan (on-line via http://omtt.oerle.net) en tot
binnenkort bij onze 18e rit, de Biesbosch route!
Of vul een deelnameformulier in, verkrijgbaar bij
Gasterij ’t Dorpsgenot. In te leveren t/m 20 juni 2021.
O.M.T.T.
Martijn van Balen,
Egbert Daal

Frans en Mien Beerens
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WIVAK KEETWEEK 2021

HOTEL 46 OPENT DE FITNESS!

Afgelopen jaar kon de Wivak Keetweek helaas niet
doorgaan…

Niet alleen hotelgasten profiteren van de fitnessruimte bij
Hotel 46, maar ook de inwoners van Wintelre!

We hebben goed nieuws, want dit jaar komt er wel een
Wivak Keetweek en wel op maandag 30 augustus,
woensdag 1 september en vrijdag 3 september a.s.!!!!
Voor degenen die de Wivak niet kennen:

Ontwijk de drukte van een fitnesscentrum en kom ‘rustig’
sporten bij ons. Bestel een fitness strippenkaart voor €59,en kom 10 keer sporten op een dag én tijdstip naar keuze!
Wij zijn namelijk 24/7 geopend.

De Wivak Keetweek is een Stichting gerund door
vrijwilligers die een activiteitenweek organiseren in de
zomervakantie voor alle kinderen in Wintelre in de leeftijd
van (de huidige) groep 3 t/m 8. Doordat de Wivak in 2020
niet heeft plaatsgevonden, wordt er dit jaar eenmalig een
uitzondering gemaakt en mogen de kinderen die vorig jaar
in groep 8 zaten ook nog meedoen!
De activiteiten bestaan uit sport en spel en hebben ook een
creatief karakter. Elk jaar weten de vrijwilligers op 3 dagen
weer een mooi programma neer te zetten, steeds in een
ander thema.
Het thema van de 16e editie van de Wivak is:

Bestel de fitness strippenkaart van Hotel 46 via
welcome@hotel46.nl

“ER WAS EENS……….”

Groeten van het bestuur
5 juni 2021

Zaterdag 12 juni breng ik voor de liefhebbers paling thuis.
Bestellen kan tot woensdag 9 juni.
Prijs: €18,- per pond.
App of bel 0623332442.

MINI-PELGRIMAGE RONDOM VESSEM

Binnenkort ontvangen de kinderen die in groep 3 t/m 8
zitten via school een inschrijfformulier. De kinderen die al
op het VO zitten, krijgen het inschrijfformulier thuis in de
brievenbus.
Hierbij een oproep aan iedereen:
Heb je leuke ideeën, wil je meehelpen of wil je in het
bestuur of een commissie, stuur dan een mailtje naar
keetweek@gmail.com
We hebben er zin in!!!

’t Blaaike nr. 12

GEROOKTE PALING

6

Nu de Pelgrimshoeve na de corona-sluiting weer open is,
bestaat de mogelijkheid ook weer om 4 dagen op de Hoeve
te verblijven en de omgeving te verkennen. In 2019 is het
startschot gegeven voor een mini-pelgrimage rondom
Vessem. In 2020 is de route herzien en opnieuw
beschreven. Er zijn 4 wandelingen uitgezet van 15 tot 25
km: de Merenroute (richting Wintelre), de Heideroute
(richting Middelbeers), de Stroom- en Bosroute (richting
Duizel/Knegsel) en de Verstillingsroute (richting Netersel).
Wandelaars worden uitgenodigd om, individueel of in kleine
groepjes, voor 4 dagen naar Vessem te komen. Men kan 3
of meer nachten van dinsdag t/m zondag op de
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gebruikelijke voorwaarden op de Pelgrimshoeve verblijven,
het boekje kopen bij de gastmensen en aan de wandel
gaan. We hebben het een mini-pelgrimage genoemd, omdat
men zich 4 dagen kan terugtrekken uit de hectiek van het
dagelijks leven op een plek die uitnodigt om tot innerlijke
rust te komen.
“Door te lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw,
mijn beste reisgenoot”,
R. Tagore.
De wandelingen staan uitgebreid beschreven in het boekje
en daarnaast is veel informatie toegevoegd over de streek
waar je doorheen loopt: de natuur en cultuur van het land
van de acht zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen,
waarmee de wandelaar zijn/haar mini-pelgrimage
verdieping kan geven.
Pelgrimshoeve Kafarnaüm
Servatiusstraat 11
5512 AJ Vessem
Telefoon: 0497-591207
Website: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
Email; info@pelgrimshoevekafarnaum.nl

GOEIE ZIN
Nu we de strijd tegen corona aan het winnen zijn krijgt ons
leven meer ruimte.
Musea, winkels, reisaanbieders, sportkantines en de horeca
kunnen niet wachten om ons weer met open armen te
ontvangen.
Het is weer tijd om te genieten, zegt men.
Genieten, goeie zin krijgen, waar komt dat gevoel eigenlijk
vandaan?
Ik vroeg het aan mijn man, waar hij goeie zin van kreeg.
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En hij zei in zijn prachtig klinkend, maar onbeschrijfelijk,
dialect;
‘Goeie zin, dè kréég ik van verschillende dinge
mèr ès ik rond Oers fiets, over dieje weg vol ronde ringe,
dan zie ik gruun-geele brem, in den berm van de weg
en dè geft me goeie zin, wa ik oe zeg.’
Manlief en ik genieten van dingen die gedachten de raarste
wendingen kunnen geven.
Zo stonden we onlangs bij ‘den draai’. Daar waar de weg
een flinke bocht maakt richting Vessem staan drie ossen al
meer dan twintig jaren dezelfde kant op te kijken.
‘Zo keken de inwoners van Wintelre in 2000 het nieuwe
millennium tegemoet’ staat er onderaan de achterkant van
die beelden vermeld.
Deze beesten kijken richting Vessem dus ze zouden kunnen
suggereren dat de toekomst daar vandaan komt.
‘Van Vessem, daar komt alleen maar harde wind en regen
vandaan’, zei mijn schoonmoeder vroeger. Ze dacht er toen
schijnbaar niet meer aan dat ze zelf ook uit Vessem kwam.
Ik weet niet of mijn schoonmoeder hier een soort
inburgeringscursus heeft gevolgd, maar ze sprak wel
perfect Wentersels. En dat klonk volgens kenners toch heel
anders dan Vessems. Misschien was ze wel zo goed
ingeburgerd dat ze haar afkomst was vergeten.
Zo zie je maar weer, kijken naar een beeld zoals deze
ossen, kan gedachten soms doen dwalen en rare sprongen
laten maken.
Kunst is niet enkel een hoogstaande uiting van het leven, of
een verbeelding van een diepgaande gedachte. Ik ervaar
zogenaamde kunst eerder als een onderwerp dat je aan het
denken zet. Dingen die je allerlei zijwegen laten zien waar
je eindeloos over kunt praten.
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En juist dat hebben we gemist de laatste tijd, dat praten,
het buurten. Of noem het zeveren en ouwehoeren van mijn
part.
En als je naar het songfestival hebt gekeken moet je wel
concluderen dat het gezever er omheen net zo belangrijk is
als de rest.
We hebben het gemist, het contact dat we hadden, de
activiteiten die we deelden, de weg die we samengingen.
We misten bijeenkomsten van bejaarden vol gezeur en
gezever over vroeger. We hoorden geen harmonie die een
concert gaf in een of andere buurt.
We zagen niet hoe de Wenterselse Guld vooropging in een
lange stoet van gildebroeders om hun zevenhonderdjarig
bestaan te vieren.
We genoten niet van een jubileumuitvoering van de
toneelclub.
En we hadden zo graag samen het glas geheven om dat
allemaal te vieren.
We hadden het leven willen vieren, en ja we hadden ook
samen willen bidden, zingen en huilen bij het afscheid van
familieleden, buurtgenoten of bekenden.
Maar veel dingen gebeurden binnen een besloten kring.
We waren niet altijd welkom, werden buitengesloten, er was
geen plaats in de herberg.
Daarom zie ik reikhalzend uit naar het moment dat we
corona achter ons laten en weer bij elkaar kunnen
aanschuiven voor ene goeie buurt. Of het nu bij familie of
buurtgenoten is, bij de KBO, het voetbal of de biljartclub;
we moeten kunnen buurten.
Dus ik wil de woorden van Tjeu Sijbers [wie kent hem nog?]
herhalen;
‘Unne goeie buurt kan noit gin koat’.
Mien du Poes
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NIEUW TELEFOONNUMMER
040 – 2660505 HUISARTSENPOST SHOKO
Geen extra kosten meer voor bellers
Wie met spoed een huisarts wil raadplegen buiten de
kantoortijden van 8.00 tot 17.00 uur belt met de
huisartsenpost. Het telefoonnummer van huisartsenpost
SHoKo verandert per 1 juni naar 040-2660505.
Dit nummer vervangt het huidige 0900 nummer, waar extra
kosten voor bellers aan verbonden zijn.
Huisartsen uit de volgende woonplaatsen zijn aangesloten
bij SHoKo: Veldhoven, Wijk Meerhoven (Eindhoven), (OostWest) Middelbeers, Lage Mierde, Vessem, Eersel, Steensel,
Hapert, Bladel, Reusel, Valkenswaard, Riethoven,
Westerhoven, Bergeijk, Luyksgestel, Waalre en Aalst.
De huisartsenpost is voor spoedzorg bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot de volgende
ochtend 08.00 uur en op alle weekend- en feestdagen.
Patiënten worden geïnformeerd via flyers en posters bij de
huisarts en een huis aan huis verspreide brief met
bewaarkaartje. Ook worden gemeenten, wijk- en
ouderenorganisaties geïnformeerd.

WERKEN BIJ HOEVE DE NACHTEGAAL
Wil jij werken in een boer-gondische omgeving, met een
leuk en collegiaal team, dan zijn wij van ‘’Hoeve de
Nachtegaal’’ op zoek naar jou!
Wij zijn dagelijks geopend van 10:00 – 18:00 uur. Dagen
en uren in overleg te bepalen, maar weekenden horen er
wel bij. Lijkt je dit wat, neem dan contact met ons op
via: info@hoevedenachtegaal.nl of 040-2052536.
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DE "MERENTOCHT"
Helaas kampen we al een
hele tijd met de gevolgen
van de corona-pandemie.
In de lange periode zonder
muzikale activiteiten is
Fanfare/Drumband Sint
Willibrordus gestart met
het opzetten van een nieuw
initiatief: de "Merentocht":
een MTB-toertocht door de mooie bosrijke omgeving van
Wintelre. Deze tocht zou op 13 juni (de 2e zondag van juni)
worden gehouden. Op basis van de laatste persconferentie
komt dit helaas nog net te vroeg. We hebben dan ook
besloten om de eerste "Merentocht" te verplaatsen naar
zondag 27 juni. Dankzij de medewerking van
Voetbalvereniging Dees kan er gestart worden bij Sportpark
"De Meren" aan de Merenweg in Wintelre en u heeft de
keuze tussen 3 routes van 35, 45 of 50 kilometer. U kunt
starten tussen 8.30 en 10.30 uur. Mede dankzij de
medewerking van Coop Tholen is er halverwege de tocht
een pauzeplaats ingericht waar u wordt voorzien van een
natje en een droogje om wat energie bij te kunnen laden.
Uiteraard zien we erop toe dat de geldende
coronamaatregelen worden nageleefd. Wij staan hierbij in
nauw overleg met de gemeente.
Mochten de coronamaatregelen het op 27 juni nog niet
toegestaan om dergelijke activiteiten te organiseren, dan
hopen we u in 2022 te verwelkomen op de tweede zondag
van juni. Voor de laatste updates en informatie over
inschrijving verwijzen we u graag naar onze Facebook(MTB De Meren Tocht) en Instagrampagina
(@demerentocht).
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STICHTING HARAPAN: RIJSTACTIE
AFGESLOTEN, UW STEUN BLIJFT WELKOM
Onlangs organiseerde de stichting Harapan de rijstactie:
EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor.
Dankzij de verkoop van de pakken rijst en vooral ook door
de vele donaties is de opbrengst bijna € 3.000, -- De niet
verkochte pakken rijst werden geschonken aan de
Voedselbank Best e.o.
UW HULP BLIJFT WELKOM: Daarom wil Harapan de
slachtoffers van de ramp blijven helpen.
U kunt uw bijdrage storten op NL29RABO 01770 62 266
o.v.v. rijstactie.

DEELNEMERS BEDANKT
Wij willen alle deelnemers aan onze online quiz bedanken.
39 teams met ruim 200 deelnemers deden mee. Aan de
positieve reacties hebben we opgemaakt dat we het niet
voor niets georganiseerd hebben. De Winnaars van
Wildthing Akkers gefeliciteerd, en de Brouwershaven van
het Kreiels Genot bierpakket ook bedankt voor het
beschikbaar stellen van de hoofdprijs. Wellicht tot een
volgende keer?!
Quizmasters Wintelre

TE KOOP
Gebreide herensokken schoenmaat 43/45
T. v. Gestel
tel. 040-2051777
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DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE
KUNSTEXPOSITIE IN HET BUITENGEBIED
VAN WINTELRE ZIJN IN VOLLE GANG.
Zoals het er nu naar uitziet gaat de dertiende editie van
LandArtBrabant (LAB)door van 28 augustus t/m 19
september 2021. In 2020 moesten de voorbereidingen door
CVID-19 worden opgeschort.
LAB (Voorheen LandArtDiessen) organiseert de expositie op
verzoek van de gemeente Eersel met als thema “Duurzaam
Verbinden”. De verbinding tussen de dorpskernen wordt op
termijn gemaakt met herkenbare kunstwerken. De eerste in
deze reeks vindt plaats in Wintelre in het bosgebied bij het
Groot Meer.
Twintig kunstenaars, afkomstig uit geheel Nederland én de
regio presenteren LandArt kunstwerken in de natuur. De
nadruk in de werken ligt op natuurlijke materialen, die in de
loop van de tijd in de natuur zullen opgaan. Enkele werken
worden hiervoor geselecteerd.
Voor scholieren wordt een speciaal programma gemaakt, in
samenwerking met Cultuurplaza Eersel en De Bosschuur
Wintelre.
Een indruk van LandArt krijgt u op de
website:www.LandArtBrabant.nl, met een overzicht van de
werken en kunstenaars van de voorgaande edities.
Wij houden u op de hoogte!
Bestuur Stichting LandArtBrabant

’t Blaaike nr. 12

5 juni 2021

14

NIEUW WENTERSELS PEIL
"Een bandavond voor en door Wintelrese
muzikanten."
- Zaterdag 24 juli Zoals vaak op een verzamel-cd staat: Meewerkende
artiesten - Various Artists
Dit staat ook op het programma van onze bandavond.
Diverse enthousiaste artiesten die een afwisselend
programma ten gehore zullen brengen.
We zitten nu midden in de voorbereidingen. De naam is
bekend: Nieuw Wentersels Peil; de artiesten zijn aan het
oefenen geslagen; en de setlist is bekend (althans bij ons,
niet bij jullie!!).
Maar wat nog ontbreekt, zijn een aantal DJ's voor onze
after party.
Lijkt het je leuk om een setje van ongeveer een half uur in
elkaar te draaien, dan willen we ook jou de kans bieden dit
op deze avond te doen (de lengte van de setjes zal
afhangen van het aantal gegadigden).
Je hebt niet veel ervaring nodig, een computer zal tot je
beschikking staan.
Dus ben je, of ken je, een ervaren of iets minder ervaren
DJ; geef je dan op!
Opgeven kan tot en met 18 juni, te mailen naar:
hlunenburg@hotmail.com
We kijken er naar uit om jullie weer te zien op 24 juli in de
Rosdoek, om samen van de muziek en de artiesten te
genieten. Uiteraard houden we ons steeds aan de geldende
corona maatregelen. Het kan zijn dat Nieuw Wentersels Peil
daardoor verzet wordt naar een alternatieve datum. In de
volgende edities van 't Blaaike houden we jullie hiervan op
de hoogte en ook over de verdere ontwikkelingen rondom
deze muzikale avond.
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Natuurlijk is alle informatie ook beschikbaar via social
media en kun je teruglezen op de Facebook-pagina van de
Rosdoek, of stuur een mailtje naar bovenstaand mailadres.
Wij hebben er zin in!! Jullie ook?
Hanneke Lunenburg

Het doorgaande gemotoriseerd verkeer Oirschot-Eindhoven
v.v. maakt vanaf dan gebruik van een deel van de nieuw
aangelegde wegen in Eindhoven Noordwest.
Ook het doorgaande gemotoriseerd verkeer Wintelre-Best
v.v. maakt vanaf dan gebruik van een deel van de nieuw
aangelegde wegen in Eindhoven Noordwest.

Bieb Kempkeshof weer open vanaf dinsdag 8 juni.
Openingstijd zoals vanouds:
Elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur.

TE ZIEN BIJ KEMPENTV:
Dementie, mogelijkheden bij een veranderende
werkelijkheid:
Op Woensdag 2 juni kijken we naar aflevering 9: over hulp
gesproken…….
In de vorige afleveringen spraken we met familie en
vrienden over hun beleving rond het thema dementie.
Vlak na de diagnose hebben mensen vaak veel vragen.
Wat betekent dementie, wat gaat er veranderen, welke hulp
is er? Vooral die laatste vraag kost veel hoofdbrekens.
Dat gaan we in deze aflevering verder bekijken.

Nieuwe route voor gemotoriseerd verkeer:
De nieuwe route loopt via Landsardseweg - Spottersweg –
Landsard– Nieuwe Achtse Heide - Dirk Noordhoflaan –
Erica.
Fietsers
De fietsers kunnen gebruik blijven maken van
Eindhovensedijk en worden via een omleiding naar de
Oirschotsedijk geleid.
De routes zijn weergegeven op een kaartje op
www.wintelre.info.
Voor vragen neemt u contact op met Jerôme Verbruggen,
0643016065, email: jpfm.verbruggen@eindhoven.nl

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre


Dinsdag 22 juni om 20.00 uur is onze eerstvolgende
maandelijkse vergadering. (als corona het toestaat!
In het volgende Blaaike meer duidelijkheid hierover)
Iedereen is welkom. Wij zorgen dat koffie klaar staat.

Contact

Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan.
Kijken dus!!!
5 juni 2021

Definitieve afsluiting EindhovensedijkSpottersweg vanaf 4 juni 2021
Vanaf 4 juni 2021 – 17.00 uur sluiten de gemeente
Eindhoven de Eindhovensedijk definitief af voor het
doorgaande gemotoriseerd verkeer.

EINDELIJK WEER OPEN
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NIEUWSBRIEF#154

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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GRAAG WIL IK ME VOORSTELLEN,
Ik ben Monique Nouwens, 38 jaar, woonachtig in Wintelre
en een zogenoemde vakidioot als het op nagels aankomt.
Ik werk sinds 2014 in mijn eigen handzorgpraktijk/
nagelstudio waar de kwaliteit en behoud van de natuurlijke
nagel hoog in het vaandel staan. Ik heb dan ook veel
trainingen en opleidingen gevolgd om mijn kennis en skills
naar een hoger niveau te tillen om mijn klanten/patiënten
van de beste handzorg te kunnen voorzien. Sinds Oktober
2020 ben ik ook OHV-er wat staat voor Oncologische
Handzorg Verlener, ik sta ook vermeld op de website van
IKNL. Tijdens de behandeling van de ziekte kanker zien we
vaak bijwerkingen aan de haren/ huid en nagels. Een
haarwerker en medisch voetverzorger zijn inmiddels een
bekend begrip.
Voor de handzorg ligt dat helaas anders, maar daar komt
nu verandering in! Hoe mooi is het dat door de juiste, liefst
preventieve, handzorg een aantal problemen voorkomen of
beperkt kunnen worden? Mocht je zelf te maken hebben of
hebben gehad met de bijwerkingen van de behandeling
tegen kanker of binnenkort moeten starten met de
behandeling tegen kanker informeer dan naar de
mogelijkheden. Middels een uitgebreide intake zullen we de
beste behandeling voor u samenstellen.
Maar niet alleen voor oncologische handzorg kunt u bij mij
terecht, ook voor andere probleem nagels, een “gewone”
manicure, een IBX-behandeling (verbetering van de
natuurlijke nagel), gelpolish behandeling maar ook voor alle
kunstnagelstystemen.
Er wordt uitsluitend gewerkt met professionele producten
waarvoor ook de product- en techniektrainingen van worden
gevolgd. Ik vind het belangrijk dat iedere klant de beste
behandeling voor zijn of haar nagels krijgt.
’t Blaaike nr. 12
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Heb ik je interesse gewerkt? Neem dan vrijblijvend contact
met mij op via 06-46737266 of via
www.handzorgpraktijkmonique.nl om te kijken wat ik voor
u kan betekenen. Wie weet tot binnenkort!
Groetjes Monique

AGENDA
27 juni 2021
3 en 4 jul
6 t/m 9 juli
24 juli
31 juli
6-7-8 augustus
30 aug ,1 en 3 sept
11 september
1 oktober
18 december

2022
13
14
15
10

mei
mei
mei
/11 december
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MTB Toertocht: De Merentocht
Jeugdtoernooi D.E.E.S.
Avondwandelvierdaagse
Nieuw Wentersels Peil
Knoerttoernooi
Dorpszeskamp
Wivak
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz Den Babbel

Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Dickens Festijn.

5 juni 2021
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AFVALKALENDER
8 juni

PMD-GFT-tafval

22 juni

PMD-GFT-Restafval

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

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u.

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag 22 juni
Donderdag 23 september
Maandag 18 oktober
Dinsdag 16 november
Woensdag 22 december
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