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51e jaargang nr. 13, week 26 (2 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 52ste Avondwandelvierdaagse
 Jeanne bedankt!
 Let op…’t Blaaike met vakantie….

De volgende uitgave (nr. 14) verschijnt
in week 28 (16 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 8 juli voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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Algemene Bisschoppensynode 2023

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 2 EN 3 JULI

In oktober 2023 wordt er een algemene Bisschoppensynode
gehouden in Rome met als thema: “Voor een synodale
kerk: communio, participatio, missio”. In oktober 2021
heeft paus Franciscus deze synode aangekondigd.

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor v. Lamoen
m.m.v. Herenkoor Duizel

De basisvraag die in de synode van de bisschoppen in 2023
beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken,
geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer
participatio en meer missie kunnen tonen. Paus Franciscus
heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier
materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal
leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over
zullen spreken tijdens de synode.

Jan Tholen (verjaardag)

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 9 EN 10 JULI

In het bisdom Den Bosch zijn in tal van geledingen ook
gesprekken gevoerd over dit thema.
Een samenvatting van deze gesprekken kunt u lezen in het
Diocesaan rapport: “Hoopvol luisterend naar Gods Geest”.
(uitgegeven 3 juni 2022)
U kunt dit rapport vinden op de website van ons bisdom
Den Bosch.

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor v. Lamoen
m.m.v. Gemengd Koor
Janus en Maria Adriaans-van Dooren
Pastoor Verschure
Ad van Gerwen

MEDEDELINGEN

BEDANKT

Op Zaterdag 11 juni hebben we in de eucharistieviering , als
geloofsgemeenschap Wintelre, Jeanne Leermakers bedankt
voor haar jarenlange inzet als dirigent van KIWI. Lees hier
meer over elders in dit Blaaike.
Op 16 juli verschijnt het laatste Blaaike voor de vakantie.
Hierin komen de misintenties voor 4 weken tot en met 7
augustus. Dus misintenties voor die weken graag inleveren
voor donderdag 7 juli 09.00uur.
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Wij willen iedereen bedanken die van ons 50-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Wij
hebben ervan genoten.
Ook bedankt voor alle felicitaties, kaarten en bloemen.
Sjaak & Jaan Kapteijns.
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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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LEVEN IN EEN KLEINE, GROTE WERELD
Bewegen, zegt de fysiotherapeut steeds. Dus lopend terwijl
je stilstaat, keek ik weer naar een binnenplaats waar
kinderen met allerlei steps of driewielers rondrijden en
spelen.
Nee ik hoor niet bij die ouderen die zeggen dat het zien van
kinderen hen blij maakt en een heerlijk gevoel door hun
lichaam laat stromen. Het gevoel dat mijn lijf binnenstroomt
is meer het besef dat mijn speeltijd voorbij is, de tijd dat er
een wereld voor me openging.
De tijd ook dat ik mezelf ontdekte, mijn lichaam dat zo raar
in elkaar zat.
Ik vond het wel fijn om overal aan te zitten.
Ik herinner die ontdekkingstochten nog door al die plooien
en vormen van mijn lijfje.
Om met mijn dunne vingertjes door die gleufjes en over
plooien en rondingen te gaan.
Ik weet nog als de dag van gisteren hoe fijn ik het vond om
aan die rare vormen te friemelen. Zo kon ik mijn oorschelp
buigen en dichtvouwen zodat het in het gat boven mijn
oorlel bleef vastzitten. En ik keek dan in de spiegel naar
mijn oren die als gesloten mosselen aan mijn kop hingen.
En spelend met mezelf en met alles en iedereen die ik
tegenkwam ontdekte ik het leven, de mensen en de wereld.
Hoe verschillend mensen zijn, maar ook hoeveel ze allemaal
op elkaar lijken.
Ik heb ontdekt dat er veel dingen zijn waar we weinig of
geen invloed op hebben.
En dat mensen geen machines zijn die alleen brandstof
nodig hebben om te functioneren. Maar dat ieder mens een
innerlijk heeft, een emotie die hij moet kunnen uiten,
kunnen delen.
In een lang leven heb ik geleerd en ondervonden dat er in
elke gemeenschap, groot of klein onenigheden zijn.
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Maar zolang er openlijk gepraat wordt over dingen zal de
echte ruzie wel uitblijven.
Zolang mensen met elkaar praten zullen ze zich niet met
elk zuchtje wind als een dood blad laten meevoeren.
Mensen moeten meer contact met de natuur maken, wordt
tegenwoordig gezegd.
Maar maak vooral contact met elkaar, met het leven, zou ik
willen roepen.
En dat geldt ook voor boeren die de laatste jaren schijnbaar
op en eiland hebben gewoond waar de tijd is stil blijven
staan.
Ik ben opgegroeid tussen mensen, leef tussen mensen en
zou niet anders willen.
Daarom wil ik wonen in een gemeenschap waar gevoetbald
wordt, muziek wordt gemaakt en toneel gespeld. Waar een
kerk is, een kroeg, een biljartclub en een Guld.
Ik wil leven in een dorp waar leven is. En waar leven is
wordt gepraat, gebuurt zeggen wij.
En da buurte da moete we oan zien te hauwe.
Ik wil in de winkel van koop kunnen vragen waar ik de
pindakaas kan vinden zonder toegesnauwd te worden dat je
daarvoor bij het personeel moet zijn. En ik wil afrekenen bij
een kassière die met een glimlach vraagt hoe het met mij
en onze Bassie gaat.
Daarom mensen, zeg wat als je elkaar tegenkomt, durf
dingen te vragen en help elkaar waar mogelijk, ook als je
mij rond ziet strompelen.
Mien du Poes

VAKANTIE BLAAIKE
I.v.m. de vakantie verschijnt er
30 juli (Week 30) geen Blaaike.
Laatste uitgave voor de vakantie
zaterdag 16 juli (Week 28)
Kopie inleveren vrijdag 8 juli
Eerste uitgave na de vakantie
zaterdag 13 augustus (Week 32)
Kopie inleveren vrijdag 5 augustus

GEVONDEN
Mooie kinderbeurs gevonden op straat bij de Kapel en Kerk.
Terug te halen bij:
Corrie Wilting
Past. v.d. Heijdenstraat 8
Tel. 040-2051398

GEVONDEN
Eind mei is er een Airpodcase met lilapaars hoesje van het
merk Apple gevonden in de Willibrordusstraat ter hoogte
van café d’n Babbel.
Is iemand deze kwijt?
Neem contact op met de vinder
Telnr. 06-22601185
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GRATIS AF TE HALEN

52STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 5 JULI TOT EN MET 8 JULI

2 cavia's (vrouwtjes)
met nachtkooi + buitenren
(+ hooi en voer)

Van 5 tot en met 8 juli organiseert Stichting
Avondwandelvierdaage Wintelre voor de 52ste keer de
vierdaagse van Wintelre. Vanwege corona hebben we het
afgelopen jaar helaas geen wandelvierdaagse kunnen
organiseren en daarom zijn we nu ontzettend blij en
enthousiast dat we jullie allemaal weer uit kunnen nodigen
om deel te nemen. We kunnen nu weer een vierdaagse
organiseren zoals we dat graag willen, een vierdaagse voor
jong en oud, zonder van bovenop gelegde beperkingen.

van de Sande
Slikdijk 3
06-46420737

BEDANKT
Wíj willen iedereen bedanken die van ons 50-jarig
huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Bedankt voor alle felicitaties kaarten en bloemen vooral de
buurt voor de mooie boog.
Fam. Wouters-Smolders.

JAARVERSLAG HARAPAN
Onlangs werd op onze website onder het hoofdstuk
Jaarverslagen de jaarrekening 2021 geplaatst. Dit verslag
geeft een goed overzicht van onze inkomsten, uitgaven en
reserves voor de diverse projecten.
In 2021 besteedden wij € 63.500, -- aan diverse projecten,
een heel mooi resultaat.
Bestuur stichting Harapan
Jos van der Heijden, voorzitter
Kim van den Bosch, secretaris
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In de vorige uitgave van ‘t Blaaike staat het vertrouwde
inschrijfformulier en hopelijk maken alle verenigingen,
buurtschappen, vrienden en bekenden van ons hiervan
gebruik om het formulier in te vullen en daardoor aan te
geven dat men graag wil deelnemen aan de vierdaagse van
Wintelre.
Stichting Avondwandelvierdaagse zet dagelijks twee
afstanden uit en wel 5 en 10 km.
Degenen die graag 15 km wandelen kunnen indien gewenst
zowel de 5 als de 10 km op dezelfde dag wandelen.
Voorinschrijving maandagavond 4 juli van 19.00 tot 20.30
uur in de Rosdoek.
Vertrek en aankomst van de 52ste Avondwandelvierdaagse
zijn bij de Rosdoek, behalve op woensdagavond 6 juli, dan
is de start en aankomst in de kantine van voetbalvereniging
DEES aan de Merenweg.
De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km( 5 en 10) tussen 17.30 en 18.00 uur.
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De muzikale omlijsting bij de intochtroute wordt zoals
vanouds verzorgd door fanfare/drumband Sint Willibrordus.
Tijdens het blarenbal in MFA De Rosdoek zal de
prijsuitreiking plaatsvinden en zullen er ook een drietal
optredens zijn van Young Energy uit Wintelre.
Tot ziens bij de 52ste avondwandelvierdaagse van Wintelre
en, mochten er nog vragen zijn bel dan gerust 0634921198.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre

Als participatiebedrijf van de Kempengemeenten is
KempenPlus er voor alle inwoners van De Kempen. En
daarom zet het bedrijf graag letterlijk de deuren open. Op
zaterdag 16 juli 2022 organiseert KempenPlus een open dag
zodat iedereen een kijkje achter de schermen kan nemen.
Meer dan alleen groenvoorziening Ontstaan vanuit de WVKgroep en ISD-de Kempen is KempenPlus verantwoordelijk
voor de begeleiding van inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt naar een (nieuwe) werkomgeving.
KempenPlus biedt aan enkele honderden medewerkers een
beschutte werkplek zodat ze hun specifieke talenten ten
volle kunnen benutten.
Praktische info: De open dag is op zaterdag 16 juli van
10:00 tot 15:00 uur. Het adres van KempenPlus is
Raambrug 8 in Bladel. Je hoeft je niet aan te melden.
Iedereen is van harte welkom.

2 juli 2022

Jeanne Leermakers, beter bekend als "Juffrouw Jeanne" bij
de kinderen, is al jaren betrokken bij de communiewerkgroep van Wintelre. Daarnaast is zij ook al jaren het vaste
gezicht als dirigente van het kinderkoor KIWI.
Omdat er geen nieuwe leden bij het kinderkoortje komen,
was het zaterdag 11 juni , waarschijnlijk de laatste keer dat
het koortje gezongen heeft......
Dit wilden wij, als ouders, kinderen en vanuit het
kerkbestuur niet zomaar voorbij laten gaan!!
We vonden allemaal dat ze daar wel eens voor bedankt
mocht worden met een prachtige bos bloemen!!

OPEN DAG KEMPENPLUS
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Jeanne, nogmaals bedankt voor al je inzet tijdens de
kindergezinsdiensten!!

HALLO WINTELRE!
Deelnemers en coaches hebben dit weekend allang geblokt,
maar heeft ons publiek de data al wel genoteerd??
Vrijdag 5 augustus: BBQ Voor iedereen! Dus ook voor
jou! Een avond met heel lekker eten. Je komt niks te kort!
Aansluitend feest in de tent, ook voor non-bbq-ers! Kaartjes
voor de BBQ á 10 euro reserveer je via
dorpszeskampwintelre@hotmail.com. Kids t/m 12 jaar
gratis!
Zaterdag 6 augustus: Quizavond! Publiek is natuurlijk
ook van harte welkom! Weet jij het antwoord op alle
vragen?
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Zondag 7 augustus: Zeskamp! Een dag vol spel, actie en
behendigheid! Er is zo gruwelijk veel te zien, te lachen en
met verbazing en trots te aanschouwen. Daar wil jij toch
ook over mee kunnen praten?
Nog maar efkes! Dan is het Zeskamp 2022. Dit wil je niet
missen!
En voor de teams die zich nog niet hebben ingeschreven dit
kan via dorpszeskampwintelre@hotmail.com of geef het
door aan één van de commissieleden.
Groeten,
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

DUO MISIA SPEELT IN DE
LAMBERTUSKERK
Op donderdag 7 juli om 20:00 uur speelt Duo Misia een
concert in de Lambertuskerk in Vessem. De Belgische
violiste Jiska Lambrecht en de Nederlandse celliste Iedje
van Wees ontmoetten elkaar aan de Hochschule für Musik
und Tanz Köln in 2018.
Het programma wordt een mooie reis van west naar oost,
beginnend in Frankrijk met Maurice Ravel en eindigend in
Rusland met duo's van Rheingold Glière.
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van het concert is
er gelegenheid om bij te dragen aan de concertkosten.
Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@gmail.com.
De kerkdeur is open om 19:30 uur.
Aanvang van het concert is 20:00 uur.
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GOEDE OPKOMST
TONEELVOORSTELLINGEN
Op 30 april was het dan zover, na 2 jaar niet kunnen
spelen, stonden onze spelers weer te popelen om hun stuk
"doodgewoon" aan het publiek te tonen.
We waren dan ook blij met de goede opkomst en om samen
met onze trouwe bezoekers te genieten en te lachen tijdens
en na alle drie de voorstellingen. Wat hebben we genoten
van deze dagen in de altijd gezellige Rosdoek!
We kijken nu alweer uit naar de stukken die we volgend
jaar kunnen opvoeren.
In maart zal dat een seizoen stuk zijn en in oktober 2023
een kinderstuk.
Allen bedankt voor het komen en graag tot de volgende
keer!

DONATEURSACTIE FANFARE/DRUMBAND
De fanfare en drumband van Wintelre is vaak present bij
evenementen en gebeurtenissen in ons dorp. Of het nu de
intocht is Sinterklaas, opening van de kermis, optocht
en kinderoptocht met carnaval, huldiging jubilarissen,
Dickens feesten, avondvierdaagse, feest op de basisschool,
huldiging kampioenen, een gouden bruiloft etc. etc. de
fanfare en drumband zijn present.
Om onze vereniging in stand te houden hebben we ook dit
jaar uw steun weer hard nodig.
Onze (bestuurs)leden en leden zullen rond de zomervakantie weer bij u langskomen voor de jaarlijkse
donateursactie.
Ook wordt de jaarlijkse bijdrage voor de vrienden van de
fanfare weer bij u opgehaald.
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Mocht u nog geen lid zijn van de vrienden van de
Fanfare/Drumband en wel interesse hebben om lid te
worden dan kunt u contact opnemen met onze secretaris
Jeroen van der Heijden
tel. 2051123 hij informeert u graag over deze vriendenclub.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en danken u
alvast voor uw bijdrage.
Bestuur Fanfare/Drumband St. Willibrordus

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

AGENDA
5 t/m 8 juli
25 t/m 30 juli
5, 6 en 7 augustus
29-31 aug-2 sept
6 september
14 september
1 en 2 oktober
3 oktober
29 oktober
12 oktober
9 november
13 november
10 /11 december
1 februari (2023)
1 juni (2023)

Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland
Dorpszeskamp
Wivak Keetweek
Levend tafelvoetbal (Kermis)
Kinder-baby reanimatietraining/AED
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
nieuwe’ Rosdoek.
EHBO – AED-/reanimatietraining
Halloween-activiteit Vriendenkring
Kinder-EHBO
Volwassenen reanimatietraining/AED
Intocht Sint
Dickens Festijn.
EHBO – AED-/reanimatietraining
EHBO – AED-/reanimatietraining

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
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

14 september: Kinder-baby reanimatietraining / AED
12 oktober: Kinder-EHBO
9 november: volwassenen reanimatiedtraining /AED
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OUD PAPIER HIER…
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

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 juli

AFVALKALENDER
5 juli
19 juli
2 aug
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