51e jaargang nr. 7, week 14 (9 april)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Vriendenkring speelt weer toneel
¾ Koningsdag voor Basisschool leerlingen
¾ Hallo allemaal…
De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
in week 16 (23 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 15 april voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 9 EN 10 APRIL

MEDEDELINGEN

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering Palmpasenviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen m.m.v. Het kinderkoortje

De Goede Vrijdagviering op 15 april is voor de hele
parochie om 19.00 uur te Vessem

De Witte Donderdagviering op 14 april om 19.00 uur is voor
de hele parochie in Wintelre

Sjaan v. Loon - Jansen (verjaardag)
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Pastoor Verschure
Louis en Betsy v. Loon - Heijmans (verjaardagen)
Bertha v.d. Ven - Tholen
Frans Huijbregts (verjaardag)
Jo v.d. Sande - Snelders
Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdag
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorgangers Pastoor v. Lamoen en Diaken v. Olmen

Meer informatie van de parochie kunt u lezen in de Hint of
op de website van de parochie Eersel.
Met Goede Vrijdag is het een geboden Vasten en
Onthoudingsdag

We hebben allemaal van Pastoor v. Lamoen gehoord dat
Pastor Schevers voor langere tijd met ziekteverlof is. We
wensen Pastor Schevers sterkte, heel veel beterschap en
een voorspoedig herstel.

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 16 EN 17 APRIL

In onze parochie is op 89-jarige leeftijd overleden, Jo v.d.
Sande - Snelders. Weduwe van Piet v.d. Sande.
Jo woonde in de Engelenburg op nr. 15.

Zondag 11.00 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Pastoor van Lamoen
Sien v. Ham - v. Mol (namens Vrouwenvereniging Wintelre)
Janus en Jans v. Ham - v. Oort
Sjef Snelders (verjaardag)
Jo v.d. Sande - Snelders
9 april 2022

Meer informatie over de Palmpasenviering en de Kruisweg
in Wintelre vindt u elders in het Blaaike

We hopen met de vieringen in de Goede Week en Pasen
veel parochianen te mogen begroeten in onze kerk.

Vrijdag 15 april 15.00 uur Goede Vrijdag
Kruisweg voorganger Diaken v. Olmen
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Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-

’t Blaaike nr. 7

9 april 2022

3

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle
inwoners van Wintelre die daar een beroep
op willen doen. (CP=Contactpersoon):
De Antennegroep heeft een belangrijke
signalerings-functie op het gebied van Zorg
en Welzijn binnen het dorp.
CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689
Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur.
Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen
met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers.
CP: Hannie Vosters T. 2052526
De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
CP: Adrie Franken T. 2055205.
De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer
kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere
zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact
opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van
der Bruggen T. 2051521 of 0644934465
De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg.
Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven
hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000
boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en met
openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten.
CP: Ditty ten Boske T. 2055133.
Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig
niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen.
CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen
zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.nl
Contact: Werkgroep Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre:
email: marjageven@gmail.com
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ZATERDAGMEDEWERKERS GEZOCHT!
Ben of ken jij iemand van rond de 15 jaar of ouder die op
zoek is naar een leuke bijbaan op zaterdag?
Bij Hout- en schuttingbouw Vessem zijn we op zoek naar
een aantal zaterdagkrachten die met hout willen (leren)
werken en hiermee extra geld willen verdienen.
Je kunt bij ons in de werkplaats samen met gezellige
collega's aan de slag met de productie van schuttingen,
tuinhuizen en andere producten. Geleidelijk leer je
verschillende technieken voor het bewerken van hout en
hoe meer ervaring, hoe gevarieerder het werk.
De werktijden zijn van 7.30 tot 12.30 uur. Dus in de middag
heb je nog tijd voor het sporten of andere hobby's. Zit je in
je examenjaar en ben je bijna klaar met school? Dan ben je
door de week ook van harte welkom!
Interesse? Bel ons op 0497 – 59 17 20 of kom op
zaterdagochtend eens langs om kennis te maken.

OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!
Maandag t/m zaterdag, zijn wij geopend van 8.00 uur t/m
20.00 uur.
En elke zondag van 10.00 uur t/m 17.00 uur
Ook beide Paasdagen zijn we open, volop heerlijke verse
broodjes en Paas lekkernijen verkrijgbaar!
1e Paasdag, 17 april
2e Paasdag, 18 april
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SAMEN NAAR DE KRUISWEG
Op Goede Vrijdag (15 april) om 3 uur ’s middags vieren wij
de kruisweg in de H. Willibrorduskerk te Wintelre.
Voor deze kruisweg nodigen wij iedereen uit: kinderen,
ouders, grootouders en andere parochianen. Het is zinvol
om samen met je kinderen het lijden en sterven van Jezus
Christus te gedenken, en je kunt er later altijd nog een keer
op terugkomen.
We staan stil bij de veertien staties in de kerk. De staties
komen weer even tot leven en we worden er ons van
bewust dat Jezus nog elke dag, ook in de 21ste eeuw,
gekruisigd wordt. Elke dag dat er mensen zonder vorm van
proces vermoord worden en elke dag dat er mensen die
opkomen voor anderen monddood gemaakt worden, wordt
Jezus opnieuw gekruisigd. Jezus zegt immers: “Al wat je
voor een ander medemens doet of nalaat, dat heb je aan
mij gedaan of nagelaten”.
Dus kinderen, kom samen met je ouders, grootouders naar
de kruisweg. Heel speciaal verwachten wij de kinderen die
zich voorbereiden op de eerste communie en de kinderen
die dit jaar hun vormsel gedaan hebben. Kiezen voor Jezus
is ook stilstaan bij het leven van Jezus en ons voortdurend
laten inspireren door de levensvisie van die man uit
Nazareth.
Werkgroep Eerste Communie en Kindergezinsdiensten.
Werkgroep Vormsel, Werkgroep Liturgie.

"ZZZOOM IN OP SACHA DE BOER"
Op dinsdag 24 mei a.s. zoomt
fotoclub Zzzoom uit Eersel in
samenwerking met cultureel
centrum De Muzenval in op fotograaf Sacha de Boer met
een fotolezing binnen het thema: 7 Stappen naar Succes.
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Visueel verhalenverteller, fotograaf en communicatiewetenschapper Sacha de Boer geeft een geestige fotolezing
over wat volgens haar universele waarden zijn om in
werkelijk alles succesvol te worden.
Na onder andere 21 jaar op allerlei nieuwsredacties gewerkt
te hebben en bekroond te zijn als "onze koningin van het
acht uurjournaal" besloot Sacha haar droom na te streven
om als (inmiddels zeer succesvol) fotograaf haar carrière te
vervolgen. Sacha legt zich vooral toe op portretten,
documentatie- en foodfotografie.
Datum: 24 mei 2022, aanvang lezing 20.30 uur, zaal open
vanaf 20.00 uur
Ticketprijs 10,- pp (inclusief 1 consumptie), bestellen via
website https://www.muzenval.nl/agenda
Graag ontmoeten wij u op deze avond.
Piet Coppelmans,
Edith v.d. Berk,
Karin Klessens

KONINGSDAG VOOR DE BASISSCHOOL
Het is bijna koningsdag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren. Op woensdag 27
april beginnen we om 9.30u bij het gemeenschapshuis de
Rosdoek; groep 1 en 2 binnen, groep 3 t/m 8 buiten. Om
12.00u is het afgelopen. Allemaal graag verkleed in rood –
wit – blauw – oranje.
Dit jaar zijn er geen kosten verbonden aan deelname,
opgeven is wel verplicht i.v.m. inkopen. Opgeven kan dit
jaar via de mail: jnwintelre@gmail.com. Graag opgeven
vóór vrijdag 22 april. Tot ziens!
Jong Nederland Wintelre
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HALLO ALLEMAAL!

KOM KIJKEN NAAR "DOODGEWOON"

Op zaterdag 9 april vieren wij Palmpasen.
Er is dan een speciale gezinsdienst voor alle
kinderen,
deze dienst begint om 19.00 uur.
Wij zouden het erg leuk vinden, als jij dan ook komt met
een mooie versierde palmpasenstok.
Die mag je thuis maken en zaterdag meenemen naar de
kerk. Het is de bedoeling dat je achter in de kerk wacht
totdat de pastoor je afhaalt.
Hang er je naam aan zodat je hem in de kerk makkelijk
terug kunt vinden.

Een avondvullende klucht rondom enkele families.
Een vleugje begrafenisonderneming, een sprankje erotiek,
en een vleugje jaloezie.
Af en toe wat "zwarte" humor maar vooral een enorm
komisch en verrassend, ach nee, verrassend toneelstuk van
Gerben Pijl.
Geld hebben of niet, een baan hebben of niet, familie
hebben of liever niet. Dit zijn wat thema's die in het stuk
aan de orde komen en die door onze regisseur Henk van de
Ven zeer levendig op de planken worden neergezet.

Werkgroep kindergezinsdiensten
Beschrijving voor het maken van een Palmpasenstok:

-Pak twee takjes of latjes en maak daarvan een kruis
-Wikkel crêpepapier om het kruis en bevestig de uiteinden
met plakband.
-Maak 5 propjes van rood crêpepapier en plak deze op de
plaats van de kruiswonden van Jezus.
-Knip een hartje uit en plak dit op het snijpunt van de twee
kruisbalken. Jezus houdt van ieder mens en heeft uit liefde
voor ons zijn leven op het kruis gegeven.
-Neem een naald en draad en rijg daaraan 30 rozijnen.
Maak dit met een knoopje aan iedere zijkant van het kruis
vast.
-Neem naald en draad en rijg de pinda`s hieraan. Bevestig
ook deze aan het kruis.
-Timmer aan iedere kant van het kruis een spijkertje om de
sinaasappels of mandarijnen op te prikken. Je kunt ze ook
in een zakje doen en aan het kruis hangen.
-Neem een broodhaantje (kun je ook -tijdig- bestellen bij
een bakker) en bevestig dit boven op het kruis.
Versier de palmpasenstok met palmtakjes
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Spelers: Sientje Lunenburg, Karin van Genugten, Erik van
Gestel, Ria Roes, Mars v.d. Bruggen, Franka van Loon, Jelle
v.d. Ven, Monique Kox, Sanne van Gerwen en Peter
Stafleu.
Souffleur: Diny v.d. Bosch
In de Rosdoek op 30 april, 6 en 7 mei om 20.00uur.
Entree €8,Reserveer je kaarten
via: vriendenkringwintelre@gmail.com of 040-2053711
Like en volg ook onze sociale mediakanalen op Facebook
(toneel vereniging de vriendenkring wintelre) en Instagram
(toneel_devriendenkring) voor een leuke win actie!

BEDANKT
Bedankt lieve mensen voor de vele mooie kaarten.
Het versieren van onze voortuin en leuke attenties
bij ons 50-jarig huwelijk.
Jeannie & Gijs Donkers
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KOM JIJ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN?
We zijn bij Coop Tholen op zoek naar enthousiaste
hulpkrachten!
Voor de dinsdag/donderdagmiddag en avond en de
zaterdag ochtend/middag/avond.
Voor de vulploeg, kassa en de versafdelingen.
Wil jij veel leren? Doorgroeien?
De handen uit de mouwen steken?
En werken in een gezellig team?
Dan komen we graag met je in contact!
Vraag in de winkel naar Ron, of stuur je sollicitatie naar:
tholen.wintelre@coop.nl
Tot snel!

PASEN EN PASSIE
Het is jarenlang traditie geweest dat Het Kempisch
Kamerkoor op Goede Vrijdag een uitvoering gaf van de
Johannes Passion van Johan Sebastian Bach.
Na een gedwongen pauze van twee jaren wordt deze
traditie dit jaar voortgezet.
Op goede Vrijdag 15 april klinkt de schitterende muziek van
Bach weer als vanouds in de St.- Willibrorduskerk van
Eersel. Aanvang 20.15 uur
Kaarten zijn te bestellen via: www.kempischkamerkoor.nl of
info@passioneleprojecten.nl

VERLOREN
Rond 23 maart 2022 ben ik mijn gouden ketting met de drie
letters L, T en I eraan verloren. Heeft iemand deze
misschien gevonden?
Ik hoop dat ik hem via deze weg terugvind.

KAMERKOOR TOURDION ZINGT
PASSIECONCERT VOOR OEKRAÏNE
Op zondagmiddag 10 april om 13:30 uur organiseert
Kamerkoor Tourdion uit Eindhoven, samen met stichting
Behoud Lambertuskerk een bijzonder Passieconcert in de
Lambertuskerk in Vessem.
In verband met de oorlog in Oekraïne vinden op
dit moment acties en benefietconcerten plaats om hulp te
bieden aan de slachtoffers via Giro 555. Tegelijkertijd
werken gemeenten hard aan het vinden van geschikte
opvanglocaties voor vluchtelingen uit dit gebied.
Ook in Vessem wordt een locatie in gereedheid gebracht om
Oekraïense vluchtelingen te kunnen huisvesten.
Tourdion treedt deze zondagmiddag belangeloos op.
De stichting Behoud Lambertuskerk faciliteert het concert.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de
vluchtelingenlocatie in Vessem die binnenkort haar deuren
opent.
Iedereen is van harte welkom.
Na afloop van het concert is er gelegenheid om bij te
dragen.

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april organiseren we weer een
exclusieve bloemetjesmarkt.
Speciaal voor Pasen! Volop tulpen, boeketten, Paasstukken
en nog veel meer, bij de entree van uw Coop verkrijgbaar.
Beleef het voorjaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!

Groetjes Sanne, 06-13942172
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WENTERSEL VRUUGER

facebookpagina Wintelre zoals het was
In januari 1984 werd in samenwerking met de stichting
Dorpsfeesten en de Heemkundevereniging de Hooge Dorpen
mijn fotoboek Wentersel Vruuger uitgegeven. In het boek
780 foto’s uit de periode 1895 tot 1960, een selectie uit het
grote aantal foto’s van mijn verzameling. Na 1984 is deze
nog behoorlijk uitgebreid. Om ervoor te zorgen dat alle
foto’s in de toekomst voor iedereen beschikbaar zijn en
blijven, ben ik volop bezig met het digitaliseren. Vanaf
begin 2021 plaats ik regelmatig foto’s met zo mogelijk
uitgebreide informatie en/ of oude krantenberichten
(inmiddels al meer dan 1150 op de facebookpagina
WINTELRE ZOALS HET WAS
https://www.facebook.com/groups/297671357318029/about.

Daar kan iedereen ze zien en desgewenst downloaden.
Mocht je niets met facebook doen, dan zijn er altijd wel
(klein) kinderen, vrienden of buren die willen helpen. Ook
staan er films op uit de jaren 60/ 70 van de vorige eeuw.
OPROEP VOOR MEER FOTOS: Ik merk steeds meer dat er
nog veel foto’s ontbreken in de verzameling Wentersel
Vruuger. Foto’s blijven welkom!

TE KOOP DIVERSE PLANTEN

Het zou jammer zijn dat jouw interessante foto’s niet voor
de toekomst in deze verzameling bewaard worden.
Blader nog eens in de familiealbums, kijk in een oude
schoenendoos met foto’s. Je kunt ze scannen (bij voorkeur
in jpg), of er een foto van maken met je telefoon en sturen
naar:
jos-elyvanderheijden@onsmail.nl .

Rode bessen
Gele frambozen
Rode frambozen
Bramen zonder doornen.
Jan Klessens
Willibrordusstraat 14
5513ac Wintelre

Je kunt mij ook bellen 06-18618903.
Bij voorbaat dank
Jos van der Heijden
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PROGRAMMA TIJDENS GILDEFESTIJN
Vrijdag 13 mei

Feestavond

Aanvang 20:00 uur
met feestband KALIBER
verder optredens van Jan Biggel en Arjon Oostrom

Zaterdag 14 mei
Familiedag
Aanvang 13:30
optredens van:

Kinderspelen
Knutselen voor mini gilden
Optocht mini gilden
Barbeque
Disc jockey

Zondag 15 mei

Gildefeest

08:00 Samenkomst genodigde in de tent
09:00 Heilige Mis in de Kerk St Willibrordus
10:30 Erewijn bij cafe "den Babbel"
11:15 Koffietafel voor genodigde in de feesttent
12:15 Opstellen gilden voor de optocht
12:30 Vertrek optocht door Wintelre
14:45 Massale opmars
15:00 Aanvang alle wedstrijden
16:00 Aanvang koningsschieten
17:00 aanvang keizerschieten
18:00 Bekend maken uitslagen van onderdelen die bekend
zijn.
18:00 Trekking loterij
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4e BINGO-AVOND OP WOENSDAG 11 MEI

KINDERBINGO

TEN BATE VOOR DE ACTIEPAGINA VAN ANJA DAS
VOOR ALPE D'HUZES.

woensdag 20 april om 13.30u.
KOM JIJ OOK?

Bij gemeenschapshuis: de Rosdoek.
Op woensdag 11 mei. Om 20.00u.
Op dezelfde manier als de andere 3 bingo-avonden.
Dus 10 rondes en een loterij.
Voor een half boekje vraag ik 10 euro en voor een heel
boekje 15 euro.
Kom jij ook (weer)?
Geef je dan al vast op. Dan ben je verzekerd van een stoel.
Hopelijk tot dan,

Hallo beste kinderen van Wintelre en omliggende dorpen.
Ik heb zoveel prijzen gedoneerd gekregen die leuk zijn voor
kinderen, dat het mij heel leuk lijkt om ook voor jullie een
BINGO-MIDDAG te organiseren.

Anja Das
telnr.: 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com

Natuurlijk gaat de gehele opbrengst weer gestort worden op
mijn persoonlijke actiepagina van ALPE D'HUZES.
Hartstikke fijn dat ik ook nu weer bij gemeenschapshuis de
Rosdoek terecht kan.
En de hoofdprijs gaat weer geschonken worden door Ronnie
Tholen waar ik natuurlijk heel blij mee ben.
We gaan net als bij de grote-mensen bingo 10 rondes
spelen. Wat nu anders is, is dat ik ervoor ga zorgen
dat iedereen met een prijsje naar huis gaat.

WINTELRESE VLAG

Ik vraag voor de kinderbingo 5 euro. Dit is inclusief een
glaasje ranja met een verrassing in de pauze.

In de vorige editie van het
Blaaike brachten we de
Wintelrese vlag nog eens onder
uw aandacht.

Heel fijn als er iemand met je meekomt om te helpen, als
de bingo nog een beetje moeilijk is voor jou.

Dit heeft ertoe geleid dat vanaf
nu de oude voorraad geheel is uitverkocht en we binnenkort
weer nieuwe gaan laten maken.
Wij kunnen vanaf nu alleen de volgende maten aanbieden:
x Kleine vlag 100x150 cmÎ € 15,00
x Grote vlag 150x225 cmÎ € 40,00
Bestellingen graag plaatsen voor 15 april.

Opgeven is verplicht zodat ik weet hoeveel stoelen en tafels
ik klaar moet zetten.
Heel graag tot ziens.
Anja Das.
Telnr. : 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com

Op www.wintelre.info onder Stichting Dorpsfeesten vindt
u de bestelprocedure en informatie over de Wintelrese vlag.
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DOOR DEZE 3E BINGO-AVOND

MIJN PERSOONLIJK STREEFBEDRAG GEHAALD VOOR
ALPE D'HUZES
Wat een energie krijg ik hiervan...... Afgelopen woensdag
30 maart, kon eindelijk mijn 3e bingo-avond doorgaan.
Omdat er nog best veel mensen zijn die moeten wennen om
met een grote groep bij elkaar, in één zaal te kunnen zitten,
was de opkomst minder dan bij de eerste 2 bingo-avonden.
Maar dat was helemaal niet erg. Want de opkomst was ook
nu weer geweldig. Ongeveer 110 personen waren gekomen.
Wat is het toch fantastisch hoe ik gesteund word om zoveel
mogelijk geld op te halen voor Alpe d'HuZes.
Samen met een aantal lotgenoten en deelnemers
van kanker.nl ga ik van 28 mei tot en met 4 juni naar Alpe
d'Hues. Ons team heet natuurlijk: KANKER.NL. We proberen
zoals iedereen die zich ingeschreven heeft, met ons groepje
van kanker.nl zoveel mogelijk geld op te halen voor Alpe
d'HuZes.
Ruim 7800 euro had ik al op mijn persoonlijke actiepagina
staan, toen ik begon te lobbyen om nog meer prijzen
gedoneerd te krijgen. Ongelooflijk wat men toch nog, na 2
jaar financiële strop door corona, nog doet schenken. Daar
heb ik in de vorige Blaaikes volop over geschreven. Ik vroeg
voor drie bingo-boekjes (45 nummers) €10,-. En voor een
volle kaart (alle 90 nummers) €15,-. En ik had ook nog
prijzen voor een loterij.
Tijdens mijn ziek zijn in 2015 ben ik enorm gesteund
door Team Lekker Belangrijk. Zij hebben mij 3x
meegenomen de berg op. En na de behandelingen ben ik
ook 2x met Team Lekker Belangrijk mee geweest naar Alpe
d'HuZes om daar vrijwilligerswerk te doen, zodat iedereen
op een schoon toilet kon zitten.
Afgelopen 4 jaar hebben we steeds voor kerst een
kerstkringloopwinkel in Eindhoven gehad waarbij we met
leden en vrijwilligers van Team Lekker Belangrijk al bijna
€60.000,- opgehaald hebben voor verschillende hele goede
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doelen die met kanker te maken hebben. Natuurlijk ook
voor Alpe d'HuZes. Omdat ik daar ook mijn steentje in
bijdraag, vond de werkgroep dat ze ook een bedrag op mijn
persoonlijke actiepagina moesten storten. En daar werd ik
dus op deze bingo-avond mee verrast. Ik mocht de envelop
openen en bekend maken dat dit bedrag €1000,- is. Wouw.
Grandioos. Wat een verrassing. Met deze €1000,- erbij,
gaat het mij zeker lukken om nu al, mijn persoonlijke
streefbedrag van €10.000,- te gaan halen.
Ook een aantal deelnemers van mijn team: kanker.nl was
naar mijn bingo-avond gekomen. Wat was het gezellig
Toen ik weer thuis was, was ik natuurlijk heel erg benieuwd
hoeveel geld ik met deze bingo-avond opgehaald had. Door
deze 3e bingo-avond heb ik €2033,30 op mijn actiepagina
kunnen storten. Samen met de cheque van €1000,- van
Team Lekker Belangrijk staat er nu op mijn persoonlijke
actiepagina al €10.863,84.
Ik heb dus nu al mijn persoonlijk streefbedrag gehaald. En
het gaat nog veel meer worden omdat er nog een vierde
bingo-avond gaat komen op woensdag 11 mei, daar ik nog
zoveel prijzen over heb. En ik heb ook heel veel prijzen voor
kinderen gekregen. Waardoor ik ook nog een kinderbingo
ga organiseren op woensdag 20 april.
Ik ben dus nog niet klaar. Opgeven is ook geen optie toch?
Er is al heel veel bereikt. Gelukkig maar. Als ik mijn
diagnose 20 jaar geleden had gehad, was ik er
waarschijnlijk nu niet meer geweest. Maar dankzij het vele
onderzoek en het geluk dat de behandelingen bij mij zo
goed aangeslagen zijn, lijkt er nu alles op dat ik beter ben.
Dit is de allerbeste motivatie om zoveel mogelijk geld op te
halen voor Alpe d'HuZes, want dit gun ik iedereen.
Wil je meer lezen over mijn team, kijk dan op de site van
Alpe d'HuZes en zoek bij de deelnemers ons team op:
KANKER.NL of zoek mij op: Anja Das.
Hartelijke groetjes, Anja Das.
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AAN ALLE BILJARTLIEFHEBBERS

TEAM NAAM: ……………………………………

Hierbij maken wij bekend dat na 2 jaar weer ons jaarlijkse
mini-pentathlon toernooi zal worden gehouden in ons
clublokaal bij Café D’n Babbel in de periode van 22 april tot
eind juni 2022 op de maandagen, woensdagen en
vrijdagen.

Teamleden:

libre gem.

e-mail

1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………

…………
…………
…………
…………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

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 uiterlijk 13 april 2022 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

reserve
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………

…………
…………
…………

………………………………
………………………………
………………………………

Verhinderdata
April : ………………………………………………………………
Mei : ………………………………………………………………
Juni : ………………………………………………………………

HALLO DORPSGENOTEN
De Rosdoek is er voor iedereen en we willen ook allemaal
graag dat er dingen te doen zijn voor iedereen.
Om dit goed te kunnen organiseren zijn wij op zoek naar
mensen die ons willen helpen om de Rosdoek op sociaalcultureel gebied een boost te geven. Want we zijn er per
slot van rekening voor alle bewoners van Wintelre.
Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Neem dan
contact op via info@rosdoek.nl, ten aanzien van Marita
Reniers en Franka van Loon.
Hopelijk tot ziens!
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LENTEKRIEBELS
Het was lente maar ook de week van de tegelwippers. En
aan welk van de twee het lag weet ik niet maar het gaf me
een warm voorjaarsgevoel.
Die heerlijke zon deed me denken aan een van mijn
favoriete oude dichters, J. C. Bloem die zo’n tachtig jaren
geleden zoiets schreef als;
De lente is weer in het land gekomen,
de warme wind wringt zacht de knoppen los
het zonlicht vloeit door ’t levend bos,
en vult mijn hoofd met melig zoete dromen.
Ik droomde over mussen die met veel kabaal elkaar in onze
hof achterna zaten.
Over eksters die van boom tot boom vlogen op zoek naar
een plek om hun nest te bouwen.
En ik hoorde in de vroege ochtend merels en vinken hun
stem verheffen.
Maar vanmorgen waren ineens mijn voorjaarsgevoel en
lentekriebels verdwenen.
Ik zag ontelbare dunne sneeuwvlokjes dwarrelen en de
weidse wereld werd wit.
Mijn man zat rechtop in bed, keek me aan en zei; ‘Ik had
vannacht een lumineus idee.’
Dit moest ik, net als die witte wereld, even op me laten
inwerken.
Ik weet dat de mooiste woorden en gedachten op elk
moment kunnen binnenvallen.
Maar een lumineus idee, dat was nieuw, dat woord paste
niet in zijn vocabulaire.
Dus ik vroeg wat dat was; zijn lumineus idee.
Langzaam draaide hij zich naar mij toe, keek me langdurig
in de ogen en zei; ‘Wel, eerlijk gezegd weet ik het niet
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meer, het is me ineens ontschoten, ik ben het kwijt,
vergeten.’
En lachend rolden we in elkaars armen en het duurde nog
een hele tijd voordat we tevreden het bed uitstapten.
Het zijn momenten die zowel in de oude als in de moderne
literatuur met erotische teksten zijn omschreven. En ik weet
dat vele lezers hiervan smullen.
Maar ik wil in deze meer de realiteit en niet mijn fantasie
beschrijven.
Dus laat ik zeggen dat het liefdesleven van ons te
vergelijken is met voetballers die genieten van het spel.
Wij zijn geen stuiterballen die juichend het net inrollen.
Maar wij genieten van samenspel, schijnbewegingen, rushes
en dieptepasses.
Van tempowisselingen en lange terugspeelballen.
Wij zijn spelers waar het plezier van hun gezichten druipt
maar die het doel niet kunnen vinden. Dus geen juichkreet,
geen ultieme sprint waarna we hijgend in elkaars armen de
finishlijn over buitelen. Geen doelpunt maar een lange reeks
van zalige momenten.
Het is geen ramp als het lichaam niet meer precies doet wat
we graag zouden willen, als onze fantasie maar intact blijft.
Later volgen dan de geijkte rituelen als we elkaars rug
afdrogen na het douchen.
En als ik met de warme föhn de grijze haren van mijn man
door elkaar blaas dan geniet hij zichtbaar. En bij het
masseren van hals en schouders trilt zijn hele bovenlijf van
genot.
Maar het ultieme genot komt pas later, als ik me diep over
hem heen buig, hem achterover op de bank druk en met
een klein pincetje de haartjes uit zijn neus peuter.
Dan voelt hij elk sprietje haar op zijn lijf zich separaat
verheffen, strak, stil en stram als rietstengels in de luwte.
Och ja, geluk, het zit in kleine dingen, in onverwachte
momenten, geniet ervan.
Mien du Poes
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Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen zijn te lezen in
een vorige editie van het Blaaike of op www.wintelre.info

NIEUWSBRIEF#168

Tot ziens op 12 april
2de HERINNERING
Informatieavond 18+ over middelengebruik
i.s.m. Novadic-Kentron
Voor alle geïnteresseerde inwoners van 18+ van Wintelre is
er op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 uur een
informatieavond over middelengebruik. Deze avond wordt
georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn in
samenwerking met Novadic-Kentron. De bijeenkomst vindt
plaats in gemeenschapshuis De Rosdoek. De koffie en thee
staan vanaf 19.00 klaar.
Omdat de uitnodiging voor de informatieavond over
middelengebruik aan de leeftijd 18+ is gericht,
ontvingen we hierover enkele reacties.
De keuze voor 18+ is gebeurd in overleg met de
verslavingsdeskundigen. Als blijkt dat er na deze
avond behoefte is aan een extra informatieavond
voor 18- gaan we daar apart aandacht aan schenken.
Het blijkt namelijk dat de jongeren 18- beter anders
benaderd kunnen worden.
Het is echter niet zo dat we de toegang weigeren. Als
er dus een aantal jongeren graag wil komen worden
ze niet de toegang ontzegd.
Op deze avond zullen preventiewerker Floris Brocaar van
Novadic-Kentron en jeugdcoach Pim van Heesch van
gemeente Eersel jullie meenemen in de wereld van
verslavingsmiddelen zoals alcohol en drugs. Er wordt uitleg
gegeven over het alert zijn op signalen, problematiek,
valkuilen, hoe ermee om te gaan en het zoeken naar een
oplossing.
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Werkgroep Zorg en Welzijn

Start werkzaamheden Fase3 N395
Middelbeers-Oostelbeers
Van maandag 11 april 06:00 uur tot en met donderdag 2
juni 20:00 uur is de N395 tussen Middelbeers en
Oostelbeers afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt
dan gewerkt aan de hoofdrijbaan en het naastgelegen
fietspad aan de zuidzijde. BAM Infra werkt in de genoemde
periode aan het gedeelte van de N395 vanaf de
Margrietstraat in Middelbeers tot en met de kruising
Lindeakkers / Antoniusstraat in Oostelbeers. Het fietspad
aan de noordzijde blijft in twee richtingen beschikbaar voor
het (brom)fietsverkeer.
Om hinder van doorgaand verkeer tijdens de
werkzaamheden gedurende het gehele project te beperken,
is een grootschalige omleidingsroute ingesteld over de A58
tussen Tilburg en Oirschot. Lokaalverkeer wordt om
Middelbeers heen geleid.

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x
x

Donderdag 21 april om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
Dinsdag 12 april om 19.30u, informatieavond
middelengebruik

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
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AGENDA
9 april
12 april
20 april
22 april
23 april
23 april
30 april
1 mei

Kwisavond Wenterselse Kwis
Middelengebruik i.s.m. Novadic-Kentron
Kinderbingo t.b.v. Alpe d'HuZes
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Hollandse avond in d’n Babbel
Seizoenstuk De Vriendenkring
Bierproeverij/gin-tonic proeverij
(Hoeve de Nachtegaal)

6 en 7 mei
11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
21 mei
22 mei
28 mei

Seizoenstuk De Vriendenkring
Bingo-avond t.b.v. Alpe d'HuZes
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
ELE-rally
Eerste Heilige communie
Concert Fanfare/Drumband
"Greatest Hits"
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
5 t/m 8 juli
Avondwandelvierdaagse
25 t/m 30 juli
Kamp Jong Nederland
5, 6 en 7 augustus Dorpszeskamp
29-31 aug-2 sept Wivak Keetweek
1 en 2 oktober
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
10 /11 december Dickens Festijn.
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof
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OUD PAPIER HIER…
9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
27 april
25 mei
29 juni
27 juli

AFVALKALENDER
12 april

PMD-GFT-afval

26 april

PMD-GFT-Restafval

10 mei

PMD-GFT-afval
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