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51e jaargang nr. 11, week 22 (4 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Wintelre bedankt
¾ Dorpszeskamp Wintelre gaat er weer voor
¾ MTB de Meren tocht

De volgende uitgave (nr. 12) verschijnt
in week 24 (18 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 10 juni voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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Wij hebben er met z'n allen , koorleden, fanfare,
parochianen, belangstellenden er iets moois van gemaakt.
De pastoor heeft er zichtbaar van genoten, en nog
verschillende dagen er na heeft hij er nog zijn
dankbaarheid over uitgesproken. Allemaal bedankt.

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 4 EN 5 JUNI
Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastoor v. Lamoen
Hoogfeest van Pinksteren

We wensen de jongens en meisjes die hun eerste H.
Communie hebben gedaan samen met hun ouders, broers
en zusjes een mooie dankviering. Allen die voor de
voorbereiding hebben gezorgd ook heel hartelijk bedankt

Corrie v.d. Ven - Swaanen

Vrijwilligersavond parochie St. Willibrordus
MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 11 EN 12 JUNI

Vrijdag 24 juni 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur is de
vrijwilligersavond op landgoed "De Biestheuvel " in
Hoogeloon.
De aanmeldingen van 26 november zijn niet meer van
toepassing.
Je kunt je nog opgeven tot 10 juni bij Sjef Hems
tel: 0402051720 of email jphhems@gmail.com of email
Wintelre@parochieeersel.nl.
Wacht niet te lang.

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor v. Lamoen
Dankviering Eerste Communie
Anny v. Asten - Tholen (mnd en trouwdag)
Pastoor Verschure
Adrianus Rijnen
Vader, moeder, Annie, André, Zus en Mieke Smetsers
Corrie v.d. Ven - Swaanen

Corrie v.d. Ven - Swaanen is op 86-jarige leeftijd te
Hoogeloon overleden. Voorheen woonde Corrie in de
Groenstraat op nr. 10.
Misintenties kunt u opgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-

MEDEDELINGEN
Op maandag 23 mei hebben we als Wintelrese
gemeenschap een laatste groet gebracht aan emeritus
pastoor Vissers.
Met de wensambulance was de pastoor naar Wintelre
gekomen. Wij zijn blij dat de Wintelrese mensen in zo'n
grote getale gehoor hebben gegeven aan onze oproep om
naar het kerkplein van Wintelre te komen.
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BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken die van ons 60-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Bedankt voor alle felicitaties kaarten en bloemen.
Fam. van Kroonenburg- Heijmans
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EXPOSITIE

WINTELRE BEDANKT
Pastoor Vissers wil iedereen bedanken die ervoor gezorgd
hebben dat hij op maandag 23 mei met de Wensambulance
een hele mooie en fijne dag heeft mogen beleven.
Samen met de begeleidsters van de ambulance, Sjan en
Riny hebben ze een bezoek gebracht aan de St Jan in Den
Bosch. en heeft hij ook nog eventjes kunnen buurten met
Bisschop Gerard de Korte .
Hierna heeft hij een bezoek gebracht aan pastoor Leendert
Spijkers die op 29 mei zijn uitgestelde 50-jarig
Priesterfeest vierde.
Om 18.15 uur arriveerde de pastoor op het kerkplein van
"Zijn " parochie Wintelre.
De pastoor was erg verrast dat er zoveel mensen uit
Wintelre een erehaag vormden om hem te begroeten en te
ontvangen met een luid applaus.
In de prachtig versierde volle kerk werd hij naar voren
gereden en zo neergezet dat hij alles en iedereen kon zien.
In het kort werd er door Sjef en Tonnie verteld hoe hij hier
ruim 50 jaar geleden werd geïnstalleerd, en werd hij
nogmaals bedankt voor de 31 jaar dat hij hier was.

KOM KUNST OM MOLEN

Op 4, 5 en 6 juni 2022
(pinksterweekend)
Van 11.00 – 17.00 u.
Atelier
Hoogeind Keramiek
Jeske Snoeren
Hoogeind 24, Oerle

Pastoor Vissers wil iedereen bedanken, leden van het koor,
leden van de fanfare, hij heeft er zichtbaar van genoten.
Ook wil hij zijn dank overbrengen voor zoveel medeleven en
wil hij de mensen bedanken die dit voor hem hebben
geregeld.

Atelier
Le vent des forêts

Namens Pastoor Vissers

Riek en Guus Wouters Kerkheide 4, Wintelre

Tonnie v. Gestel.

Keramiek, schilderkunst, Sculpturen en objecten
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DORPSZESKAMP WINTELRE GAAT ER
WEER VOOR!
DE VOORBEREIDINGEN ZIJN BEGONNEN!
Wie wordt dit jaar de winnaar van de cup met de grote
oren?
De ideeën voor een sportieve zondag staan al op papier bij
de spelcommissie. De quizcommissie heeft de koppen weer
bij elkaar gestoken voor het organiseren van een geweldige
avond.
En de eerste oefenavond staat in de agenda bij de BBQcommissie.
Noteer alvast in je agenda!
5,6 en 7 augustus Dorpszeskamp Wintelre.
Met op vrijdag de overheerlijke Dorps BBQ, zaterdagavond
de quizavond en zondag overdag de zeskamp en ‘s avonds
de prijsuitreiking.
Het belooft een grandioze zeskamp te worden! Dus spreek
je buurtgenoten alvast aan. Is je team al compleet, geef je
op via dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
Mocht je het leuk vinden om mee te doen, maar niet weten
bij wie je in je buurt terecht kan, dan helpen je je graag.
Stuur even een mailtje aan het bovenstaande adres.
We hebben er weer zin in!
De zeskampcommissie
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WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar
die opgroeien met zorgen in het gezin. Het kan zijn dat je
mee moet helpen in het huishouden of een rol hebt in de
verzorging van een gezinslid.
De eerste week van juni is de week van de Jonge
mantelzorger. In deze week willen wij jonge mantelzorgers
in de Kempen daarom in het zonnetje zetten. Zodat zij ook
gezien en erkend worden voor wat zij doen.
Dat doen wij door alle jonge mantelzorgers een leuke
goodiebag aan te bieden. Ken jij iemand die ook zo’n
pakketje verdient? Laat het ons even weten en wij zorgen
ervoor dat er iets leuks bij deze persoon bezorgd wordt.
Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met
Eefje Heesterbeek.
T: 06-58797156 Mail: eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

IEDER KIND LID VAN EEN CLUB
Op maandag 16 mei jl. lanceerde het Jeugdfonds Sport &
Cultuur de campagne ‘Kies een club’. Want ieder kind wil
meedoen. Dansen, voetballen of kickboksen zijn leuk én
gezond. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke,
mentale en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Daarom betalen wij de contributie of het lesgeld als de
ouders dat niet kunnen.
Deze kinderen, die thuis te maken hebben met financiële
stress, hebben veel baat bij een uitlaatklep als sport of
cultuur. Via de website www.kieseenclub.nl brengen we
hen in contact met een intermediair, die een aanvraag voor
het gezin kan doen. Voor meer informatie:
peter.brabant@jeugdfondssport.nl,
monique.brabant@jeugdfondssport.nl
www.jeugdfondssport.nl/brabant
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GEVONDEN

Onze lunchkaart biedt een mooi scala aan gerechten.

Op het Kekkeneind heb ik een deel van een hoorapparaat
gevonden. Het deel wat achter het oor geplaatst wordt met
de draad.
Met de merknaam en nummer in het hoorapparaat heb ik
navraag gedaan bij de leverancier. Het is van het merk
Signia en is geleverd door Hoorcentrum Weert aan een
inwoner van Wintelre. Het kan bij mij opgehaald worden.

Van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u bij ons terecht voor uw
diner:
Wij bieden u de mogelijkheid van een drie-gangen-menu,
waarbij u de keuze heeft uit een smakelijk aanbod van
koude en warme gerechten.
Voor het samenstellen van uw drie-gangen-menu kunt u
telkens kiezen uit een viertal voor-, hoofd- en nagerechten,
die allen met zorg voor u zullen worden bereid.
Wat dacht u, bij voorbeeld, van Bruschetta Brie als
voorgerecht, gevolgd door Beenham in jus met frites en
salade, en als feestelijke afsluiter Warme kersen met
huisgemaakt kaneelijs?

Toon Mouws 0612574115

MOGEN WIJ ONS AAN U VOORSTELLEN?
Wij zijn Golf & Recreatiepark ’t Caves, gevestigd in het
buitengebied van het mooie Wintelre.
Het is onze passie, om goed voor onze gasten te zorgen, en
ze een ontspannen verblijf te bieden.
Voor diegenen, die van een sportieve twist houden: ’t Caves
beschikt over een tweetal fraai aangelegde golfbanen,
namelijk een grote 9-holes baan, en een PAR-3 baan.
Voor de wandelaar, fietser en natuurliefhebber: ’t Caves is
gesitueerd aan de rand van het pittoreske Wintelre, tegen
het bosgebied Buikheide, en op loopafstand van het
Grootmeer en het Kleinmeer, twee prachtige vennen.
Ongeacht of u uw dagen actief - al wandelend, fietsend of
golfend - doorbrengt, of op onze camping heerlijk van de
rust geniet bij uw tent, caravan of camper: ook de
inwendige mens heeft zo nu en dan behoefte aan aandacht!
Wij verwelkomen u daarom graag in ons restaurant, dat
geopend is van donderdag tot en met zondag.
Van 12.00 uur tot 17.00 uur serveren wij u de lekkerste
lunchgerechten:
Van een kop heerlijke soep tot een diversiteit aan broodjes
en tosti’s, maar ook een borrelplank voor 4 personen:
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In onze keuken worden alle gerechten vers voor u bereid,
waarbij wij gebruik maken van diverse streekproducten.
Graag ontvangen wij u in ons restaurant.
Onze koks staan te popelen, om voor u aan de slag te gaan!

VACATURE INTERIEURVERZORG(ST)ER
Hoeve de Nachtegaal is op zoek naar een
Interieurverzorg(st)er.
Circa 4-5 uur per week.
(Onze voorkeur gaat uit naar een maandagochtend, maar in
overleg is er veel mogelijk).
Voor meer info kun je bellen naar Marian Huijbers:
040-2052536
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VAARWEL MEI
Hoera de vakantietijd komt eraan, nog even en we trekken
er op uit, weg van hier.
We hebben genoten van het tromgeroffel van gilden, van
gezever en gezuip, van muziek bij het harmoniefeest en...
van de zon.
Maar nu nemen we afscheid van mei die wel een
feestmaand leek.
Wintelre heeft op een bijzondere manier afscheid genomen
van hun oude pastoor.
Toen ik op die regenachtige avond dacht dat pastoor Vissers
meer verdiende dan een paar stoere mannen die dit weer
trotseerden stiefelde ik traag onder een paraplu richting
kerk.
Nee, ik wil hier niet herhalen wat iedereen weet. Maar toen
ik die volle kerk zag, het koor hoorde zingen en de fanfare
spelen, werd ik ontroerd.
Ik keek rond in een volle kerk en genoot van al die mensen.
Ik genoot van ons koor, van de orgel-spelende dame die bij
afwezigheid van de dirigent met haar hoofd de zangers leek
te sturen.
En het was heerlijk om de harmonie een prachtig stuk ter
afscheid te horen spelen.
Mijn gedachten maakten sprongen door de tijd. Een tijd dat
kerken vol zaten en pastoors meenden iets te zeggen te
hebben en langdurig preekten.
Ik dacht aan die pastoor die slecht ter been was maar bij de
tijd wou blijven.
Een pastoor die niet kon preken maar geweldig kon zingen.
Zoals hij de prefatie zong zal immer in onze gedachten
blijven.

Ik zag een mens die dingen wilde doen die hij niet mocht,
maar zich schikte in het lot.
Sommigen onder ons waren er bij toen pastoor Vissers eens
samen met de toenmalige bisschop van Den Bosch een H.
mis mocht opdragen. En hoe onze pastoor had gehoopt om
in een st. Jan vol Gildebroeders de prefatie te mogen
zingen. Maar dat de als een kleuter zingende Monsieur dat
liever zelf deed.
Ik moest denken aan het verhaal dat Vissers aan een
boerenzoon vroeg of het geen tijd werd om eens aan
trouwen te denken. En dat die knul toen zei; “Ja, gij hed
goei praote meneer pestoor, gij hed un meid.’
Ik dacht aan een pastoor die met zijn mensen mee kon
feesten. De oude garde van de toneelclub kan daar nog wel
over meepraten.
En enkele jaren geleden ging hij nog in een volle bus met
ons mee op museumbezoek in Amstelveen.
We hebben afscheid genomen van een pastoor die met ons
meeleefde in een wereld van saamhorigheid en liefde. Die
mens wilde zijn onder de mensen.
Naar mijn gevoel hebben we ook afscheid genomen van een
tijd die niet meer wederkeert.
Een pastoor maakt geen deel meer uit in ons leven, ook niet
in een klein dorp. Een dorp dat verandert met de tijd.
Toen ik daar in de stille avond van plankenzondag,
Hemelvaartsdag, nog eens goed over
nadacht, stroomden mijn gedachten weer vol emoties.
Toen ik nog ins goed um he hènne kéék
en zag hoe het verleden is ondergesnuwd
Toen ik alles nog ins heel goed vergeléék
heb ik èfkes ouwerwets geschruwd.
Mien du Poes
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NIEUWS BOND VOOR OUDEREN

MTB DE MEREN TOCHT

Onlangs hebben alle leden weer de nieuwsbrief ontvangen.
Hierin is echter een storende fout opgeslopen. De datum
voor het Happen & Stappen is hierin verkeerd opgenomen;
de juiste datum is vrijdag 19 augustus 2022.
Graag dit in jullie agenda’s veranderen.
Op de dinsdagmiddag wordt er weer gefietst.
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 de
laatste dinsdag van de maand rijden we een extra lange
route. We vertrekken dan al om 10.00 uur bij de kapel. Op
deze dagen zelf voor een lunchpakketje zorgen!
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

TREKKINGSUITSLAG
LOTERIJ
GILDEFEEST
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Het borrelde binnen onze vereniging al langer om een
sportieve activiteit te organiseren in de prachtige bosrijke
omgeving in de achtertuin van
ons dorpje Wintelre.
Met een paar leden hebben we
de koppen bij elkaar gestoken,
met als eindresultaat…
MTB De Meren Tocht
Zondag 12 juni 2022
08.00/09.30u
Binnen de vereniging hebben
we een diversiteit aan
kwaliteiten aan boord die goed van pas komen bij de
organisatie hiervan. Enkele fanatieke bikers hebben zich
bereid gevonden om ons bij dit mooie initiatief te
ondersteunen. Met de Coop als hoofsponsor zit het
natuurlijk ook wel goed voor wat betreft de verzorging van
de bikers. Daarnaast is de voetbalclub VV Dees ons goed
gezind en helpt ons met het beschikbaar stellen van de
accommodatie. Vertrek en aankomst zullen vanaf sportpark
de Meren plaatsvinden.
Op 12 juni hebben we een gevarieerd aanbod van
parcoursen van 30, 40 en 50 km voor de geoefende
liefhebber in de Kempische, bosrijke omgeving van Wintelre
en een kidstoer van 10 km (onder begeleiding, inschrijving
om 10.15u). Ontdek een combinatie van single tracks,
cross- en landwegen met een 'healthy gevulde' pauzeplaats
en MTB-mecanicien. Kortom, alles wat een MTB’er maar
wenst. Bij terugkomst kan tot slot worden nagepraat onder
het genot van een speciale traktatie.
De Meren Tocht geeft een passende invulling aan de visie
rondom het gemeentelijk initiatief ‘Kern met Pit’, waarin
onze muziekvereniging partner is, samen met diverse
andere Wintelrese verenigingen.
’t Blaaike nr. 11

4 juni 2022

13

De bovengenoemde activiteit geeft een mooi antwoord op
de quotes “natuurlijk buiten spelen” en “meer reuring op
sportpark de Meren”.
De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen op een
hoge opkomst 12 juni.
Blijf op de hoogte via de speciale Facebookpagina ‘MTB De
Meren Tocht’.
Powered by Fanfare/Drumband Sint Willibrordus

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

AGENDA
4 , 5 en 6 juni
(pinksterweekend) Expositie K.O.M bij Guus en Riek
Wouters, Kerkheide 4 te Wintelre.
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
26 juni
Concert Fanfare/Drumband bij
de Bosschuur
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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EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
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…
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

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
29 juni
27 juli

AFVALKALENDER

7 juni
21 juni
5 juli
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