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Met in deze uitgave onder meer:
* Lezing Heemkundekring
* JOC maakt er een puinhoop van.
* Wie helpt Sterre Wibbens!

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonnie Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 22) verschijnt in week 46 ( 16 nov.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 8 november om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t Blaaike
heeft dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste inleverdatum
en -tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de brievenbus van het
gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl

2

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 2 EN 3
NOVEMBER
Zaterdag 2 nov.9.00 uur H. Mis voor de jagersvereniging W. V. K.
Zaterdag 19.00 uur [ gemengd koor ] ALLERZIELENVIERING
Frans v. Hoof [jgt]
Theo Kapteijns [jgt]
Hein v. Gerwen [jgt]
Voor alle overleden weldoeners
Tinus v. Mol [1e jgt]
Overleden ouders Bartholomeus - Snelders en Gerrit Swaanen
Anna en Hannes v. Asten en de kinderen Lies, Jo, Karel en Jan
Vader en moeder Hoppenbrouwers - v.d. Sande en familieleden
Willibrordus v. Gerwen
Toos Kapteijns [1e jgt]
Wim Oosterbosch en overleden ouders Oosterbosch- v. Dooren
Zuster Theresetta Oosterbosch
Zuster Materna v. Dooren
Overleden ouders Bartels - de Vooght, Sjaak en Toos
Familie v. Hout - Beerens, Gerard,Cor, Riek en Tim
Nel v.d. Aa - v.d. Ven
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 9 EN
10 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur H. mis te Knegsel
ZONDAG 11.00 UUR WILLIBRORDZONDAG [ M. M .V. VAN
FANFARE EN GILDE]
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Betsie en Harrie Oosterbosch [jgt]
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
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Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Henk v.d. Sande [jgt]
Harry v. Kroonenburg [jgt] en familie v. Kroonenburg- v.d. Ven
Graard v. d Sande [mnd]
Leden en overleden leden van O.L. Vrouw en St. Willibrordus gilde
Frans Spanjers
Christianus v.d. Ven [verjaardag]
Willy Wilting
Adriaan Klaasen [verjaardag] en ouders Jan en Ciska Klaasen
Harrie de Haas [verjaardag]
Nel v.d. Aa - v.d. Ven
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen, we gedenken dan de
overledenen van het laatste jaar. We nodigen iedereen uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Op zondag 10 november vieren we Willibrordzondag de patroon van
onze parochie het gilde en de fanfare. Deze verenigingen zullen de
viering verzorgen.
In onze parochiegemeenschap is op 51 jarige leeftijd overleden Leon
Senders. Leon woonde in de Willibrordusstraat op nr. 43b.
In Huize Groenendaal te Vessem is op 95 jarige leeftijd overleden
Petronella v.d. Aa - v.d. Ven, weduwe van Lambertus v.d. Aa.
Daarvoor woonde ze op de Roestenberg op nr. 7.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

GRATIS
Wie kan er een 2e hands Torresol vliegengordijn gebruiken?
Gemêleerd bruin met drie ruit figuren. Afmeting 90 x 210.
Bel 06-14853380
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LEZING HEEMKUNDEVERENGING
“DE HOOGE DORPEN”
Van harte nodig ik iedereen uit voor onze laatste lezing van dit jaar
met als titel:

“Katholiek voetbal in Brabant, tussen de beide
wereldoorlogen”
Datum: dinsdag 5 november 2013. Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Jacobushoeve, Vessem
Inleider: Dhr. Chris van den Besselaar.
Op deze avond laten we ons licht schijnen over de meest populaire
sport in Nederland, nl. het voetballen. Elk zich zelf respecterende
stad of dorp huisvest minstens één voetbalvereniging. Hoe heeft
deze ontwikkeling plaats gevonden en hoe zijn de voetbalclubs
ontstaan en hebben ze kunnen groeien naar hun huidige omvang en
status? De voetbalsport is ontstaan op de Engelse Public Schools en
is later door Britse textielarbeiders geëxporteerd naar Nederland. Zo
ontstaan aan het einde van de 19e eeuw ook in Brabant de eerste
voetbalclubs in de grote steden, waar vooral de beter gesitueerden
een balletje trapten. Na 1900 begint de sport aan zijn opmars onder
de gewone bevolking en gaat de kerk zich ook met het voetballen
bemoeien. Er wordt onder initiatief van de Bredase kapelaan Bink
een katholieke voetbalbond opgericht. Dit leidt tot veel rivaliteit
tussen de neutrale NVB en de Katholieke Voetbalbond, waarbij de
geestelijkheid zich niet onbetuigd laat om het chauvinisme op te
rakelen. Tijdens de 2e wereldoorlog is de Katholieke Voetbalbond
verdwenen en gingen ook alle Brabantse verenigingen over naar de
KNVB.
Binnen de voetbalsport was daardoor de bekende verzuiling
verdwenen, die op veel andere terreinen nog een aantal decennia
stevig is doorgegaan.
Ook de ontwikkeling van de voetbalsport in de Kempen zal tijdens de
lezing van Chris van den Besselaar aan de orde komen.
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Onze spreker is afkomstig uit Valkenswaard en is als journalist o.a.
verbonden geweest aan Omroep Brabant. Hij heeft zich verdiept in
de ontwikkeling van de voetballerij in Brabant en in de strijd tussen
de twee voetbalbonden in onze provincie.
Het belooft weer een interessante en boeiende avond
te worden, die we bij ieder van harte aanbevelen.
Marcel van Hest,
namens Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen”.

FOTOTENTOONSTELLING EN DIGITALE
PRESENTATIE 2013
Als lid van Fotoclub de Gender nodig ik u uit voor een bezoek aan
onze jaarlijkse clubtentoonstelling. Op de tentoonstelling zullen
ongeveer 130 foto's (zwart-wit en kleur) worden gepresenteerd en er
is dit jaar ook weer een digitale presentatie met beamer. Onze club
telt ca.30 amateurfotografen. Dit jaar is het thema van onze extra
tentoonstelling “onzichtbaar”.
Dit jaar doe ik mee met 2 digitale presentaties. De eerste is van het
WELONS festival en de tweede van de vissersvloot in Mar Del Plata
(Argentinië). De foto’s zijn van diverse locaties.
De tentoonstelling wordt gehouden op:
zaterdag 2 november van 13 tot 17 uur en
zondag 3 november van 11 tot 17 uur
De tentoonstelling wordt gehouden in wijkgebouw 't Slot aan het
Kastelenplein 167 te Eindhoven. Dicht bij de Harense Smid. Website
www.fcdegender.nl. De toegang is gratis.
Graag tot ziens op onze tentoonstelling.
Toon Mouws.
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ADMINISTRATIEVE HULP GEVRAAGD

MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK VESSEM

Op korte termijn gaan de parochies Duizel, Eersel, Knegsel,
Steensel, Vessem en Wintelre fuseren.
Vanaf 1-1-2014 gaat één centrale financiële administratie gevoerd
worden. Wij zoeken daarvoor:
Administratieve assistenten voor het voeren van deze financiële
administratie van de fusieparochie. Gewenst is enige administratieve
opleiding en ervaring.
De administratie wordt gevoerd met behulp van het online
boekhoudprogramma van Navision.
Kennis hiervan is niet vereist, bijscholing is desgewenst mogelijk.
De taken zullen zodanig over meerdere personen verdeeld worden
dat per persoon ten hoogste één halve dag per week gevraagd
wordt. Twee personen hebben zich reeds beschikbaar gesteld.

Apotheek vanaf 1 november de gehele dag geopend

Informatie in te winnen en contactpersoon
Pieter Castelijns
Telefoon 0497-514952 of 06-22945538
E-mail p.castelijns@acccastelijns.nl

Voortaan zij wij tussen 8.00 en 17.00 uur continue geopend. Dit
maakt het voor u nog gemakkelijker om uw medicijnen bij ons af te
halen. Ook als de recepten door een specialist in het ziekenhuis zijn
voorgeschreven. Wij doen ons uiterste best om uw medicatiegebruik zo goed mogelijk te begeleiden.
Uw medicijnen bij onze apotheek in Vessem afhalen is veiliger voor
u en duidelijker voor ons. Medicijnen afhalen op 1 plaats voorkomt
onduidelijkheden en is daarmee veiliger voor uw gezondheid.
Met het in dienst treden van een extra apothekers-assistente en de
door de verbouwing extra verkregen (opslag)ruimte denken we u
nog beter te kunnen helpen. We hebben nog meer medicatie op
voorraad. En mochten we het onverhoopt niet op voorraad hebben
dan is het er de volgende dag.
Nogmaals wijzen wij u op de mogelijkheid tot het bestellen van
medicatie via het inloggen op onze website
www.huisartsenpraktijkvessem.praktijkinfo.nl
Ook kunt u uw medicatie (of die van uw ouders) bijbestellen in de
avond of in het weekend via het inspreken van het
antwoordapparaat (0497-594064) onder vermelding van naam,
geboortedatum en welk medicijn het betreft.

BEDANKT
Stichting Streekomroep De Kempen
(KempenTV + radio KempenFM) behoudt
de komende 5 jaar de uitzendlicentie, mede
dankzij uw steun die wij op allerlei manieren van u mochten
ontvangen. Hartelijk dank namens alle medewerkers.
U was geweldig!
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EXPEDITIE UGANDA

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

Ik ben Sterre Wibbens en ik ga van 28
december tot 12 januari met Worldmapping
naar Uganda.
Hier ga ik ontwikkelingswerk doen en ervaren
hoe het is om in een ontwikkelingsland te wonen.
Worldmapping stimuleert jongeren om zich te ontwikkelen tot
betrokken wereldburgers. Zij organiseren leerzame reizen naar
ontwikkelingslanden. In Uganda zullen we aan de slag gaan bij
projecten waar we samen werken met de lokale bevolking en
ondernemen we avontuurlijke activiteiten. Kortom, een nuttige en
leerzame ervaring voor mezelf én anderen.

Er worden nog steeds twee deelnemers gezocht voor de
kookcursus voor mannen..
De cursus bestaat uit tien lessen. Na elke les kan men, samen met
de partner, genieten van het [zelf gemaakte] resultaat.
De kosten zijn vijftien euro per les. [geen geld dus]
Opgeven bij Annie Hoppenbrouwers 205-1567

Wij zullen meewerken bij organisaties die zich inzetten voor
weeskinderen en jongeren. We horen over hun problemen, maar we
zullen ook ervaren hoe zij met hun passie en kracht, veel betekenen
voor anderen. We gaan bijvoorbeeld een activiteitenmiddag
organiseren en voorlichting geven op school. Voor deze expeditie
zamel ik geld in.
Projecten zullen worden gesteund door donaties en mensen daar
krijgen een eerlijke prijs.
Wilt u ook helpen?
Stort dan een bijdrage op
1385.33.083 t.n.v. S.J.M Wibbens
o.v.v. Expeditie Uganda.
Of volg mijn avonturen via
blog.worldmapping.nl/sterrewibbens.
Ook kunt u mij steunen door uw
statiegeldbonnetje bij de Coop
in de doos te doen die daar staat.
Alvast bedankt!
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Op woensdagmiddag 20 november is onze Najaarsbijeenkomst.
Alle leden worden dan verwelkomt met koffie met snoepcakegebak
en mogelijk zit er nog een rondje wijnfrisbier aan.
Er is levende muziek, er kan [mag] gedanst worden en er is ruimte
om bij te kletsen.
En als we het toch over buurten hebben, onderwerpen genoeg; over
onze kerktorre die zijne jas weer [bekant] uthet en nog schonner is
geworre. Over de skon herfstkleuren die ge overal tegenkomt. Over
duzend verschillende zwammen die tegenworrdig as paddenstoelen
uit de grond komme. En zo kunnen we uren doorzwammen.
Dus; Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Rosdoek.
Woensdag 6 november om 10.30 uur in Kempkeshof;
Koffiemorgen voor iedereen die; van koffie houdt, om buurt
verlegen zit, of niks beters te doen heeft.
En dat zijn er best veel dus het kan druk worden.
Elke dinsdag gaan we fietsen. Om één uur bij de Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
langere route.
Elke donderdag van de oneven weken; Wandelen rondom
Wintelre. We vertrekken om 14.00 uur bij de Mariakapel. [dus
donderdag 7 nov.]
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst; Cees van de Sande 040 - 2051829
Piet Wilting 040 - 2051819 Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige klussendienst; Betsie Snelders 040 – 2051678
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KINDEREN GRAVEN POEL AAN GROTE AARD
Start uitvoering Wintelre-Oerle op 7 november
Op donderdag 7 november aanstaande vindt de start uitvoering van
bestek Wintelre-Oerle (een onderdeel van inrichtingsplan WintelreOerle) plaats. Een bijzonder moment, omdat het inrichtingsplan het
eerste is in Brabant dat wordt uitgevoerd onder de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (Wilg).
Geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Leerlingen van basisscholen de Disselboom uit Wintelre en St. Jan
Baptist uit Oerle verrichten op 7 november de openingshandeling bij
de Grote Aard (in Toterfout, gemeente Veldhoven).
Onder toeziend oog van gedeputeerde Yves de Boer en voorzitter
van de bestuurscommissie Will de Laat graven zij samen een poel.
Parkeren voor belangstellenden is mogelijk bij Gasterij ’t Dorpsgenot
in Oerle.
Achtergrond project
De afgelopen drie jaar hebben vertegenwoordigers van landbouw,
natuur, gemeenten, waterschap, Dienst Landelijk Gebied en
Kadaster intensief samengewerkt aan de uitwerking van de
maatregelen uit het inrichtingsplan Wintelre-Oerle.
Het gebied van zo’n 1500 hectare tussen Veldhoven en Eersel
ondergaat de komende tijd de nodige aanpassingen.
Zo vindt er een wettelijke herverkaveling plaats, wordt de
cultuurhistorische lijnbeplanting behouden en versterkt en worden er
poelen gegraven voor de natte EVZ van de Bruggenrijt.
Mede dankzij natuurcompensatie vanuit Defensie kunnen de
karakteristieke kampen een robuuster karakter krijgen. De
bestuurscommissie Wintelre-Oerle voert dit project uit in opdracht
van de provincie Noord-Brabant.
Meer informatie
Meer informatie over het project Wintelre-Oerle en de
openingshandeling op 7 november vindt u bij Dienst Landelijk
Gebied, Ad Mutsaers (secretaris), telefoon 013 595 05 95.
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DICKENSFESTIJN WINTELRE ZOEKT
STANDHOUDERS
Voor het Dickensfestijn op zaterdag 14 december a.s. van 14.00 –
19.00 uur en op zondag 15 december van 12.00 – 18.00 uur
zijn we weer op zoek naar standhouders.
We zoeken mensen (en natuurlijk
het liefst uit eigen dorp!) die producten
verkopen o.a. in relatie met
Kerst en Nieuwjaar, cadeauartikelen,
vintage of streekproducten.
De prijzen per kraam hebben we bewust
laag gehouden!
Kraam huur voor 1 dag bedraagt € 30,-,
huur voor 2 dagen kost € 50,- .
Alleen grondplaats € 20,- per dag.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de heer
H. van Gestel, tel. 06-24527191 of via info@dickensfestijnwintelre.nl
Voor inschrijfformulier zie onze site: www.dickensfestijnwintelre.nl->
standhouders.

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
In de week van 18 tot en met 22 november komen er weer
collectanten bij uw aan de deur voor het Sinterklaasfeest.
Graag rekenen wij op uw steun zodat we de Sint en z’n pieten
samen met de kinderen een mooi feest kunnen aanbieden.
Het Sinterklaas comité
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INFORMATIEAVOND FUSIE NIEUWE PAROCHIE
EERSEL
Beste Parochianen,
Fuseren.
Dat woord heeft de laatste tijd al veel stof doen opwaaien.
Sinds afgelopen zomer zijn ook onze kerkbesturen begonnen met
het fuseren op bestuurlijk niveau.
We zijn in zeer goede harmonie op weg om van 6 losse besturen, 1
nieuw bestuur te formeren voor de Nieuwe Parochie Eersel.
Onder leiding van Dhr. v. Oppen van het Bisdom van ‘s Hertogenbosch en beoogd fusiepastoor
van Delden zijn we sinds augustus hard bezig om deze zware klus
tot een goed einde te brengen.
Via nieuwsbrieven en voorgelezen stukjes in de diverse kerken
hebben wij u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de stand
van zaken.
We zijn al een aardig eindje op weg, maar we zijn er nog lang niet.
Toch hebben wij gemeend dat het goed is om u als parochiaan zo
goed mogelijk op de hoogte te houden. Vandaar dat wij nu in alle 6
de kerkdorpen afzonderlijk een informatieavond gaan organiseren.
Op deze avond zullen wij u presenteren hoe de stand van zaken is.
Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen.
De informatieavonden zijn als volgt gepland:
Dinsdag
5-11 20:00 uur
Eersel
Maandag
11-11 20:00 uur
Steensel
Maandag
18-11 20:00 uur
Duizel
Dinsdag
19-11 20:00 uur
Knegsel
Maandag
2-12 20:00 uur
Wintelre
Dinsdag
3-12 20:00 uur
Vessem

Kerk.
Höllekes.
De Smis.
De Leenhoef.
De Rosdoek.
D’n Boogerd.

Deze informatieavond is niet uitsluitend bedoeld voor de eigen
parochie.
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Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst in
uw eigen parochie bij te wonen, dan bent u van harte welkom op een
van de andere avonden.
Wij hopen u zoveel mogelijk te mogen begroeten op deze
informatieavonden.
De parochiebesturen van Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem
en Wintelre.

NIEUWS VAN UW RABOBANK
De handige weekkalender en agenda voor het nieuwe jaar is voor al
onze klanten weer af te halen op ons kantoor in Oerle. Dit kan van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag
ook van 17.00 tot 19.00 uur.
Omdat het kantoor in Wintelre niet meer bemand is zal de
brievenbus per 1 november 2013 niet meer worden leeggehaald.
Voor het inleveren van onder meer betaalopdrachten verwijzen wij u
naar ons kantoor in Oerle.
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Postbus 301
5600 AH Eindhoven
Tel: 040 – 293 60 00

TE KOOP
Mercedes ML270 uit 2005, diesel.
Voor meer informatie:
Bel 06 – 20 40 70 35
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS

28 MAART 2014: VORMSELVIERING

Jeugddorpentoss
Op zondag 10 november is er weer een jeugddorpentoss. Dit keer
gaan we naar de tennisvelden van TV Riethoven.
We vertrekken om 9.15 uur vanaf de Rosdoek.

Interne zomercompetitie
Als U dit leest is de interne zomercompetitie al weer voorbij. De
uitslagen en eindstanden worden naar alle leden gemaild en zijn
natuurlijk ook terug te vinden op onze website.

Interne wintercompetitie
Midden november willen we weer starten met de wintercompetitie.
Deze zal altijd op maandagavond plaatsvinden van 19.00 tot 22.00
uur. (Dames enkel en dubbels, heren enkel en dubbels plus mix).
Opgeven voor deze wintercompetitie is mogelijk tot zondag 3
november via het emailadres van de Meppers.

Wintercompetitie omliggende dorpen
We doen dit jaar weer met een team mee aan de wintercompetitie
met de omliggende dorpen. Kijk even op de website om te zien
wanneer het team thuis speelt, want dan zijn er twee tennisbanen
bezet. (Hierdoor kan een vast baanuur komen te vervallen wanneer
de is ingedeeld op baan 2).

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDEN
STICHTING
De collecte van de Brandwonden Stichting heeft dit jaar het mooie
bedrag van € 940,55 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.
Coördinator Riek Wouters
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De kinderen van groep 8 hebben onlangs een flyer ontvangen met
uitleg en een aanmeldingsformulier voor het vormsel.
Heeft U deze flyer gemist, maar zou U die ook graag ontvangen, dan
kunt U contact opnemen met iemand van de vormselwerkgroep en
wordt dit alsnog geregeld.
Groetjes,
Anne-Marie Geerts:
Ans v Esch:
Evelien v Esch:
Francien Coppelmans:
Anja Das:

tel: 2053055
tel: 2052304
tel: 2052522
tel:013-5141623
tel: 2052575

LEDEN VAN DE KV
Dinsdag 5 november: Hollandse avond.
Aanvang 20.00 uur.
Deze avond wordt ons aangeboden door het AB van de KVO.
Alle leden worden warm welkom geheten door Kaat, die de verdere
avond gaat verzorgen.
Woensdag 6 november: Uitstapje naar Helmond.
Vertrek om 9.00 uur bij de kerk, met de bus.
Kosten € 35,00. Willen degene die zich hebben opgegeven het geld
overmaken op reknr. 0107122634.
Donderdag 21 en 28 november: Workshop worstenbroodjes
maken
We gaan deze middagen worstenbroodjes maken bij de Molen in
Luyksgestel.
We krijgen allemaal 20 worstenbroodjes mee naar huis.
De rijschema’s zijn al doorgegeven. Kosten € 30,00.
Willen degene die zich hebben opgegeven het geld overmaken op
reknr. 0107122634.
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NIEUWS JOC DE FAKKEL

Zaterdag 2 november: Café de Puinhoop ‘De Verse Lichting’
Op zaterdag 2 november organiseert JOC de Fakkel in
samenwerking met TRSH Event “Café de Puinhoop: de Verse
Lichting”. Wat dit precies inhoudt is moeilijk uit te leggen, maar dat
het één groot feest gaat worden, dat is zeker! Via onze
Facebookpagina, Twitter en op jocdefakkel.nl zijn filmpjes te vinden,
waarin te zien is dat een avond met Café de Puinhoop garant staat
voor party die je niet snel vergeet! De verkoop van kaartjes is al
gestart, dus wees er snel bij en koop je kaartje in de voorverkoop
voor 4 euro bij Café ’t Dorpsplein in Oostelbeers, Oers Gezellig in
Oerle of bij de Rosdoek in Wintelre. Ook kun je voor 6 euro een
kaartje aan de deur kopen. We zien jullie 2 november!!
Zaterdag 9 november: Spooktocht…
Ben jij iemand die wel zin heeft in een avondje griezelen met je
vrienden in de bossen..? Dan moet je er zeker bij zijn op zaterdag 9
november! Want dan organiseert JOC de Fakkel i.s.m. het Tiener
Comité Oerle een super spannende spooktocht..! De avond begint
om 18.00u en eindigt rond half twaalf. Waar het spektakel ergens
plaats gaat vinden houden we nog even geheim. Geef je snel op via
jocdefakkel@hotmail.com!
Zaterdag 23 november: elfde van de elfde bal!
Nog een paar maandjes en dan barst het leukste feest van het jaar
weer los in Wintelre: Carnaval!! Hoogste tijd om alvast een
voorproefje te komen nemen op het elfde van de elfde bal van JOC
de Fakkel! Dus duik tegen die tijd een keer de verkleedkist in en zorg
dat je er zo carnavalesk mogelijk uit ziet, zodat we de 23e alvast een
paar polonaises kunnen oefenen.
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Uiteraard nemen we op die avond ook afscheid van de prins en
adjudant van 2013 en verwelkomen we onze nieuwe raad van elf.
Wie de prins en adjudant van 2014 worden, hoor en zie je uiteraard
pas de 23e!
Alaaf!!!
Wij zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com

JOC de Fakkel Wintelre

ZONDAG 3 NOVEMBER GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”
Vorige maand, is Bosschuur De Meren weer gestart met het
aanbieden van wandelen met een GPS- apparaat op de eerste
zondag van de maand. Met behulp van een GPS-toestel, dat je van
ons in bruikleen krijgt, kun je een bijzondere route lopen, zoals de
boswachter die zelf gelopen heeft. Je kunt net als hij genieten van
de natuur, paddenstoelen bekijken en misschien wel een konijn, ree
of vos spotten….
Keuze uit twee wandeltochten tussen 5 en 7 km en dus geschikt
voor groot en klein, jong en oud, vaders en moeders, opa’s en
oma’s. Vanwege de brand in het voorjaar van de Bosschuur zal het
vertrekpunt bij Hoeve de Nachtegaal zijn, waar u, indien gewenst, na
afloop van de tocht kan genieten van een heerlijk kopje koffie.
Starten kan op zondag 3 november a.s. vanaf 10.30 uur tot
uiterlijk 13.30 uur. Kosten per toestel zijn € 5,00, als borg vragen
wij om je legitimatiegegevens.
Bosschuur De Meren – Wintelre
www.bosschuur.nl:
Voor meer info: 040 – 205 31 14 / 06.20843172!
18

NIEUWSBRIEF#17

PRULLENBAK PLEINTJE PASTOOR VAN DER
HEIJDENSTRAAT

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste (lees)vrienden in Wintelre,
Helaas kan ik voor dit Blaaike nog geen verslag doen van de avond
met Johan Biemans in de bibliotheek op Kempkeshof. Dit vanwege
de tijd die er staat voor het inleveren van kopij. In het volgende
Blaaike zal ik er natuurlijk op terug komen.
We hebben gemerkt dat als we iets schrijven in ‘t Blaaike over een
bepaalde schrijver of over een bepaald thema, dat we dat meteen
merken in de bibliotheek.
Als bibliotheekcommissie vinden wij dit natuurlijk erg fijn. Het
betekent ook dat de stukjes over de bibliotheek in het Blaaike goed
gelezen worden.
We hebben uit een nalatenschap weer een aantal voortreffelijke
boeken gekregen o.a. van Godfried Bomans. Wie kent deze
markante persoonlijkheid en schrijver niet?
Een aantal titels die we nu in ons bezit hebben: Beminde gelovigen,
Trappistenleven, Op het vonkentouw, Pa Pinkelman en Tante
Pollewop, Pa Pinkelman in de politiek, e.a. Deze prachtige boeken
verdienen alle aandacht, of om het met Bomans te zeggen: “De
wereld bergt overal verrassing voor hen die weinig verwachten.
Want het avontuur is voor de geringe, daar alleen het kleine door het
grote verbaasd kan worden.”
Veel leesplezier.
De openingstijden van de Bibliotheek op Kempkeshof zijn:
Dinsdag van 15.00 – 16.30 uur en woensdag van 19.00 – 20.30
uur.
Contactpersoon voor de bibliotheek is:
Jan Kruit, tel. 2052132, e-mail: jan.kruit@hetnet.nl
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Afgelopen najaar is het pleintje op de hoek van Willibrordusstraat /
Pastoor van der Heijdenstraat gerenoveerd. Door verschillende
bewoners is er aan ons gevraagd of het mogelijk is om aan dit
pleintje een prullenbak te plaatsen. Na overleg tussen de gemeente
en Leefbaar Wintelre is er gekozen om één bestaande prullenbak
die aan de Kerkstraat staat, te verplaatsen naar het pleintje op de
hoek van de Willibrordusstraat / Pastoor van der Heijdenstraat. In de
toekomst kunnen bezoekers aan het pleintje hun afval dan
achterlaten in deze prullenbak.
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

AGENDA

AGENDA

November
3
5
10
12
16
19
24
24

GPS wandelingen
Hollandse avond KVO
Willibrordusdag
Herhaling Reanimatie/AED EHBO
DJ Jelle (D’n Babbel)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.
Intocht Sinterklaas

December
2
14/15
17
18
21
21
26

Infoavond fusie Nieuwe Parochie Eersel
Dickensfestijn
Kerstviering KVO
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
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29
31

Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
4
14
19
27

DEES indoor strafschoppentoernooi
DJ Kelly Pfaff en DJ Jelle (d'n Babbel)
Thema avond voet en houdingsklachten KVO
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari
14 & 15

Tonpraten

Maart
16 /18/28/29
28

Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vormsel

April
11/12 /13
22
Mei
18
25

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Voorjaarsbijeenkomst KVO

Eerste Communie
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.

Juni
14

ELErally

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.

Oud papier hier…
Zat 9 nov: papier ophalen met kraakperswagens
Het volledige schema "oud papier " 2013/2014 in de volgende
uitgave.
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