47e jaargang nr. 13, week 25 (23 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 Zorg dat je er bij bent vrijdagavond
 Vakantie Zonnebloem
 Lieve mensen van Wintelre…….
De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt
in week 27 (7 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 28 juni voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 29 juni voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MISINTENTIES 23 en 24 JUNI

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: Sjaan Dieker T. 2052551

HOOGFEEST:
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

Zondag 9.30 uur Kindergezinsviering

Dagbesteding 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. Nadruk ligt op
handvaardigheid. CP: Mien Spanjers T. 2052265

m.m.v. KIWI met als thema “Maak het waar"
Antoon v. Kemenade [mnd] en Lies v. Kemenade –
v. Gerwen
Wilhelmina v. Gerwen
Ad v. Gerwen
Truus Straatman - v.d. Tol [mnd]
Jan Tops [jgt]
Koos en Erik v. Loon

De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133

MISINTENTIES 30 juni en 1 JULI
Zondag 9.30 uur

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Jan v.d. Ven [mnd]
Gerrie v. Hest - Schellekens
Piërre Reniers
Piet v. Gerwen

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
MEDEDELINGEN:
Misintenties kunt u doorgeven tot dondermorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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OPENINGSTIJDEN DE ROSDOEK
VAKANTIEPERIODE

CAMINO IN DE KEMPEN.
WANDELEN OP DE FEESTDAG VAN JACOBUS

In de schoolvakantie van 9 juli tot 20 aug zijn de tijden van
het bloedprikken vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Wij zijn dan ook op deze tijden aanwezig.
U kunt ons via email bereiken deze worden dan ook op deze
dagen/tijd beantwoord.
Ons emailadres is rosdoek@info.nl
Wij wensen U n fijne vakantie.
De beheerders.

LIEVE MENSEN VAN WINTELRE
Bij deze willen we iedereen ervan bewust maken dat we
regelmatig op de remmen moeten op de kruising SlikdijkKoemeersdijk.
Regelmatig komt het tot een bijna-ongeluk terwijl de
mensen die uit de Koemeersdijk komen wel degelijk
voorrang hebben op de mensen die over de Slikdijk richting
Wintelre gaan.
Ook zitten de mensen dan klaar met hun middelvinger of
tikken ze tegen hun hoofd zo van “wat een zot zeg” maar
wij hebben degelijk voorrang !!!!. Er staat op de Slikdijk ook
een bord wat “gevaarlijke kruising” aangeeft.
Dus bij deze willen we iedereen erop attent maken wat
beter op te letten voordat er echt een ongeluk gebeurd.
Over een tijdje wordt de weg aangepast dus graag nog
even geduld.
Alvast bedankt namens de bewoners van het nieuwe plan
Koemeerskuil.
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De Camino in de Kempen komt er alweer aan. Op 25 juli
a.s. wordt er gewandeld door de mooie natuur van Vessem,
Wintelre en Hoogeloon. We hebben dit jaar gekozen voor
twee nieuwe routes rondom Vessem. Het belangrijkste van
deze dag is het met elkaar wandelen. Als extra worden er
tijdens deze tocht herinneringen opgehaald van het
pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Ook plaatselijke
bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen. De
tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers van drie
organisaties: de Jacobushoeve, de Pelgrimshoeve
Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
(afdeling zuidoost). Zij zorgen dat de wandelaars niets te
kort komen. Tijdens de lunch is er koffie, thee en broodjes.
Aan het eindpunt, de Jacobushoeve, wordt voor de
deelnemers het bekende Jacobusbrood gebakken en wordt
er muziek gemaakt. De deelnemers kunnen bij het
inschrijven kiezen tussen een tocht van 8 of 16 km.
Op woensdag 25 juli gaan de deelnemers groepsgewijs van
start vanaf 9.00 uur. De start is bij de Pelgrimshoeve
Kafarnaüm (Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem). Er wordt
gelopen in groepen van 10 á 15 personen; de leiding van de
groep berust bij een Santiagoveteraan of –veterane.
Inschrijven voor de tocht kan tot 18 juli op de website van
de Jacobushoeve www.jacobushoeve.nl (“Camino in de
Kempen” aanklikken) en op de website van Pelgrimshoeve
Kafarnaüm www.pelgrimshoevekafarnaum.nl
(“Aanmeldformulieren” –“Jacobuswandeling” aanklikken) of
schriftelijk op beide Hoeve’s via een inschrijfformulier.
De kosten bedragen 7,50 Euro per persoon. Contante
betaling vindt plaats op 25 juli voor het vertrek van de
wandeling.
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LOURDES:
160 JAAR BEDEVAARTSPLAATS MET VELE
MILJOENEN PELGRIMS
Dit jaar is het 160 jaar geleden dat Maria voor het eerst aan
Bernadette Soubirous in Lourdes verscheen. Deze stadje in
het zuiden van Frankrijk is nu het grootste Maria
bedevaartsoord in Europa en wordt jaarlijks door vele
miljoenen pelgrims bezocht.
Hoe het begon: Lourdes, 11 februari 1858. Het arme 14jarige Franse meisje Bernadette Soubirous gaat met 2
andere meisjes houtsprokkelen, maar kan hen wegens
astmaproblemen niet bijbenen. Ter hoogte van de grot van
Massabielle hoort ze plots een vreemd geruis. Wanneer ze
opkijkt, ziet ze bovenin de grot "een dame in het wit" die
zich als "Maria, de onbevlekte ontvangene" voorstelt. In de
maanden die volgen zal Maria nog 17 keer aan Bernadette
verschijnen, zo beweert het meisje. Ze draagt haar op een
kerk op de plek van de eerste verschijning te bouwen en
van het water in de grot te drinken.
Op 16 juli 1858 heeft Bernadette de achttiende en laatste
ontmoeting. Het is op het feest van Onze Lieve-Vrouw van
de berg Karmel. De autoriteiten hebben intussen de grot
afgesloten en er een schutting rondom laten aanbrengen.
Bernadette knielt op de andere oever van de Gave.
De katholieke kerk startte een grondig onderzoek naar de
verschijningen. 4 jaar later luidde het oordeel dat ze als
waar beschouwd kunnen worden. Het betekende het begin
van Lourdes als pelgrimsoord.
"Wonderbaarlijke genezingen”: de voorbije 160 jaar heeft
de katholieke kerk 70 zogenoemde "wonderbaarlijke
genezingen" erkend die in Lourdes zouden hebben
plaatsgevonden.

Op 8 december 1933 verklaart paus Pius XI haar heilig.
Tegenwoordig zijn de grot en alle gebouwen, waaronder 22
kerken en kapellen, een informatiecentrum, bibliotheek en
het acceuil (verblijf voor zieken) op het 52 ha. groot terrein
in de organisatie Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes ondergebracht.
Er werken binnen dit Heiligdom ruim 300 mensen in vaste
dienst,100 seizoenarbeiders en vele duizenden vrijwilligers.
Al vanaf 1883 worden er vanuit Nederland bedevaarten
naar Lourdes georganiseerd. Ook in onze moderne tijd
willen nog steeds veel pelgrims op weg naar deze plaats
waar hemel en aarde elkaar raken. Vanuit het Huis voor de
Pelgrim in Maastricht zijn er in mei, september en oktober
(speciaal voor gezinnen) bedevaarten met het vliegtuig en
de bus. Er is speciale aandacht voor 160 jaar Lourdes als
bedevaartsplaats.
Er is nog de mogelijkheid om je aan te melden voor een van
deze reizen. Voor nadere informatie hierover kunt u contact
opnemen met Jos van der Heijden in Best 06 – 186 189 03
/ vwkn.lourdes@gmail.com, vrijwilliger bij de N.L.Z
bedevaart. Hij kan u informeren over data, prijzen en
kortingsmogelijkheden via de zorgverzekeraar CZ.

TE KOOP
Dichte aanhangwagen,
merk Hapert DL 2000,
afmetingen: l 2.80m, b 1.60m, h 1.30m,
laadvermogen 1.000kg
Kosten € 1.150,Contact opnemen met 06-13800937

Bernadette trad op 29 juli 1866 in het klooster van Nevers
Daar stierf ze op 16 april 1879, amper 35 jaar oud.
’t Blaaike nr. 13 23 juni 2018

6

’t Blaaike nr. 13 23 juni 2018

7

VAKANTIE ZONNEBLOEM 2018

VAKANTIE VAN DE ZONNEBLOEM

In de week van 4 tot 8 juni zijn wij met 16
gasten en heel veel vrijwilligers op vakantie
geweest in de Bottelroos te Moergestel.
Ze hebben enorm genoten, maar dat was
niet mogelijk zonder de steun van diverse
Wintelrese verenigingen/ bedrijven.
Daarom willen wij Lecoba bedanken, omdat
ze al jaren zorgen voor het vervoer van onze bagage en
natuurlijk Ad en Joke en Jan voor het laden en lossen van
de bagage.
Ook Hein en Cindy van Café “den Babbel” omdat we daar
onze bagage altijd op kunnen laten halen.
Verder hebben we genoten van drie avonden geweldig
Wintelrees entertainment.
De Huifnarren verzorgden voor ons de dinsdagavond met
een heleboel leuke play back acts en tussendoor een bingo
met voor alle gasten een unieke Huifnarren mok.
Een hele gezellige avond.
De woensdagavond werd muzikaal opgeluisterd door de
“Zorg da ge dr bij bent band”. Ze brachten een heleboel
bekende liedjes ten gehore en vertelden ook nog welke
instrumenten ze bespeelden.
Genoten hebben we.
Op donderdagavond verrasten de vrouwen van Wintelre ons
met een hele creatieve hoedenmodeshow en leuke
spelletjes met opdrachten.
Heel creatief gedaan en flink denkwerk voor ons.

Vorige week zijn we vanuit de Zonnebloem met 16 gasten
naar de Bottelroos in Moergestel geweest. We hadden een
lieve groep vrijwillige begeleiders mee van 20 personen.
Daaronder waren ook twee verpleegkundigen.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor de fantastische
invulling van deze avonden.
Iedereen heeft er enorm van genoten. Zeker voor herhaling
vatbaar.

Iedereen hartelijk bedankt voor de vele felicitaties en
kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 60-jarig
huwelijk.

In deze groepsaccommodatie hebben we heerlijk gegeten
en geslapen. Verder zijn we actief bezig geweest met
allerlei spelletjes waaraan iedereen met veel plezier mee
deed.
Daarnaast was er voldoende tijd om af en toe een terrasje
te doen. Dat vond iedereen ook erg gezellig. We hebben
zelfs in een hobbeltreintje gezeten waarbij we rondom
Moergestel allerlei leuke dingen hebben gezien. De gasten
die minder mobiel waren werden geholpen en verzorgd door
de begeleiders.
’s Avonds hebben we genoten van een lekker borreltje,
muziek en toneel.
Kortom het was een heel gezellige en leuke vakantie.
We hebben ervan genoten!
Bestuur bedankt namens alle gasten!

BEDANKT

Roel en To Spanjers

Zonnebloem
Werkgroep vakantie
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LEDEN VAN DE VvW

ZORG DAT JE ER BIJ BENT
VRIJDAGAVOND.

Maandag 25 juni tuinexcursie
Vertrek 13.00 uur bij de kerk met auto’s
Deze keer gaan we de parktuin " 'T POEIER " in Arendonk
bezichtigen. De tuin is meer dan 1 ha groot en er staan
meer dan 2500 verschillende planten. Bij aankomst kunnen
we tijdens de uitgebreide uitleg over de tuin in al zijn
aspecten, genieten van koffie/thee met iets lekkers.
Daarna kan ieder op eigen gelegenheid de tuin bezichtigen.
Voor we weer naar huis gaan, genieten we nog van een
drankje. Rond de klok van 17.30 uur hopen we weer thuis
te zijn. Kosten € 7,-.
Dit bedrag graag overmaken op rekeningnummer
NL89RABO0107122634
Dit is tevens de laatste activiteit voor de vakantie. We
hebben een mooi verenigingsjaar achter de rug. Heel veel
leden hebben deelgenomen aan de diverse activiteiten die
we hebben georganiseerd.
Ook hebben we een aantal nieuwe leden mogen begroeten.
Als er dames zijn in Wintelre die geen lid zijn van onze
vereniging maar ook willen genieten van onze activiteiten
kunnen informatie inwinnen bij:

Vrijdag 22 juni lopen de deelnemers aan de 50ste
avondwandelvierdaagse een gezamenlijke intochtroute door
Wintelre waarbij fanfare/drum Sint Willibrordus voor de
muzikale omlijsting zal zorg dragen.
Deze hopelijk kleurrijke intocht wordt door een groep
fanatieke filmers vastgelegd op beeld.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre hoopt dat de
talrijke deelnemers ook mogen genieten van een warme
belangstelling van de Wintelrese gemeenschap.
Na afloop is geheel Wintelre van harte welkom in MFA De
Rosdoek zodat we samen kunnen proosten op 50 jaar
Avondwandelvierdaagse Wintelre. Hang thuis de vlag uit en
zorg daarna dat je er bij bent bij de intochtroute en het
50ste blarenbal.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre.

Mieke Quirijnen 06-27456559.
Het bestuur

‘T BLAAIKE MET VAKANTIE
Houdt U er rekening mee dat de inleverdatum van kopij
voor ’t Blaaike dat verschijnt in de week van 4 aug. op
vrijdagavond 27 JULI voor 19.00u ingeleverd moet zijn.
Dit is de laatste uitgave voor de vakantie.
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NIEUWSBRIEF#107
Landelijke actiedag tegen de groei van de
luchtvaart
Landelijke krachtenbundeling
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waaraan onze
organisatie steun verleent, heeft zich vanuit Eindhoven
aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk
Bewonersberaad Luchtvaart).
Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart
vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Ook begint
de gedachte post te vatten dat de impact van de uitdijende
vliegactiviteiten zo groot is, dat economische voordelen
voor de omringende regio in hun tegendeel beginnen om te
slaan.
Dit is onder andere neergelegd in een brief aan de Tweede
kamer en het kabinet.
Het LBBL wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke
milieuorganisaties.
Actiedag op 23 juni
Het LBBL en Greenpeace organiseren op zaterdag 23 juni in
zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk
actiemoment.

en landelijke publiciteit.
Uiteraard is die rol des te groter, naarmate er meer mensen
aanwezig zijn!
BVM2 vraagt u dan ook om op genoemde plaats en
tijd aanwezig te zijn!
Om de foto mooier te maken, vraagt BVM2 u om van boven
iets roods aan te doen (rood petje, rood overhemd,
enzovoort).
De demonstratieve fotosessie duurt niet heel lang. Daarna
kan men naar eigen inzicht de middag verder vormgeven.
Wie nog geen ondersteuner is van BVM2, kan dat worden
op www.bvm2.nl (tab support/steunen). Het is goed om dat
te doen.
Tevens is op www.bvm2.nl vrijelijk een afbeelding te
downloaden, die als poster of flyer gebruikt kan worden.
Wie hiervan meer exemplaren wil ontvangen dan praktisch
is om af te drukken, kan contact opnemen met Bernard
Gerard op beraad@bvm2.nl , 040-2454879 .
De Dorpsraad Wintelre ondersteunt het Beraad
Vlieghinder Moet Minder (BVM2).
Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


woensdag 20 juni en donderdag 23 augustus om
20.00 uur zijn onze volgende reguliere maandelijkse
vergaderingen. U bent als toehoorder welkom tijdens
deze bijeenkomst.



De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

In Eindhoven zal dat plaatsvinden
Op zaterdag 23 juni
Om 13.00 uur
Op het Catharinaplein
Het actiemoment zal het karakter hebben van een
demonstratieve fotosessie. De bedoeling is dat er een groot
aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat,
met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een
rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan
wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog)
een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale
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Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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Agenda

AFVALKALENDER

JUNI
12 juni PMD GFT-afval

23
29 t/m 1 juli

30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.

20 t/m 22

Dorpszeskamp

26 juni PMD GFT en Restafval

JULI

AUGUSTUS
13-15-17
23

10 juli PMD GFT-afval
24 juli PMD GFT-en Restafval
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8
10
21
23
24
24
26
27
28
29

Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad

SEPTEMBER

Viering Nationale Ziekendag
Teerdag Gilde
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel
Bierfeest bij het Gilde
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21 oktober
23 oktober
28 oktober
3 november
17 november
21 november
14 dec
20 december

Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

2019
23 maart
5 april

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis

OUD PAPIER HIER…
9 Juni
14 Juli
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

ophalen
brengen
brengen
ophalen
brengen
ophalen
brengen

van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
25 mei
29 juni
27 juli
31 augustus
28 september
26 oktober
30 november
21 december
Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof.
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