TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 22 – Week 46 (16 nov.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
*De Sint komt naar Wintelre
*Organisatie Dickens in volle gang
*Collecteweek MS fonds

-

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. 23) verschijnt in week 48 ( 30 nov.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 22 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
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 16 EN
17 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur [gemengd koor Ceciliafeest]
Jan en Martha v. Asten - Tholen
Adriana v.d. Sande - v. Loon [jgt]
Antoon, Leni en Richard Lunenburg
Bert v. d. Aa
Overleden ouders v.d. Heijden - Senders en Bert
Overleden ouders Basten - Vugts en Leo
H. Mis voor een bijzondere intentie
Vader en moeder Willems - v.d. Sande en familieleden
Jan en Maria Klessens - v.d. Ven; Antoon, Tinie, Mandus en Annie
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 23 EN
24 NOVEMBER
Zaterdag 19.00 uur Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
Overleden ouders v. Hout - Smits [mnd]]
Riek v. Mol - Beerens [verjaardag]
Harry Kuylaars [mnd]
Frans v.d. Ven [namens senioren biljartvereniging B.J.C.]
Maria Adriaans - v. Dooren [mnd]
Jo Senders - v. Asten [jgt]
Jan v.d. Heijden [verjaardag]
Piet v.d. Ven [ Roestenberg] verjaardag en jgt]
Sjaak en Mina Tholen - Aarts
Nel v.d. Aa- v.d. Ven [mnd]
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis.
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede.
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MEDEDELINGEN:
Op zaterdagavond 16 nov. zal ons gemengd koor de gezangen
verzorgen tijdens de eucharistieviering. Deze avond vieren ze het
Ceciliafeest, patrones van de koren.
We nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn en we wensen het koor
een gezellige avond.
Door het doopsel hebben we in onze parochie opgenomen:
Jurre zoontje van Mark v.d. Heijden en Inge de Leeuw. Jurre woont
in de Korenbloemlaan op nr. 17.
Amy v. Beers dochtertje van Bart v. Beers en Sanne Lunenburg.
Amy woont in het Heiveld op nr. 2
Misintenties kunnen worden ingeleverd tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten 10 euro.

DICKENSFESTIJN WINTELRE ZOEKT ERVAREN
GRIMEURS
Voor het aanstaande Dickensfestijn op 14 en 15 december zijn wij
nog op zoek naar ervaren grimeurs voor het
grimeren van vrijwilligers die meespelen in het
straattoneel. Denk hierbij aan het plakken van
snorren, baarden en bakkenbaarden.
Het grimeren van wonden en huidaandoeningen en
complete metamorfoses. Ben je zo iemand of ken je
zo iemand dan komen we graag met je in contact via
info@dickensfestijnwintelre.nl of met een van onze
bestuursleden.
Kijk eens op onze website www.dickensfestijnwintelre.nl of volg
ons op facebook.
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BESTE MENSEN IN WINTELRE

SPECULAASACTIE IN WINTELRE

Hoe is het met jullie?
Wij, Bernhard & Yvonne van Hoeve de Halve zolen zitten nu bijna
vijf jaar in Frankrijk.
Wij hebben in 2009 in het Blaaike aangegeven dat wij een paar jaar
noodgedwongen in Vessem gingen wonen nadat wij ons huis aan
het Kekkeneind hadden verkocht. De reden was dat wij al een paar
jaar een huis hadden in Milly sur Bradon in La France en ons daar
definitief wilden gaan vestigen.
Na enkele jaren zeer intensief verbouwd te hebben zitten wij nu al
een tijdje in onze eigen afdeling en wordt de Gîte met grote regelmaat verhuurd. Hier hebben ook al een aardig aantal mensen zowel
uit Wintelre als uit Vessem gehuurd.

Op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië, heeft de
Belgische ontwikkelingswerkster Mevr. Colson (Mama België) 6
kindertehuizen opgezet voor kansloze kinderen.

Wij zitten in de streek naast Verdun waar in de eerste wereldoorlog
het grootste slagveld tot nu toe is geweest. Jullie snappen dat er dan
ook heel veel te zien is vanuit deze tijd. Door de grondsoort is er veel
bewaard gebleven. Granaattrechters, loopgraven, munitie en ga zo
maar door. Ook de natuur is hier geweldig en je vindt er zowat in je
achtertuin reeën, zwijnen en herten en er lopen ook de nodige
dassen en vossen.
Voor een ieder wat wils. Ook vind je hier verschillende soorten
orchideeën en allerlei andere soorten wilde bloemen die in
Nederland niet meer voorkomen. Als je van vissen houdt dan kan je
hier in verschillende beken, afgravingen en de maas op allerlei
soorten vis vissen waaronder ook de forel.

Harapan werkt samen met de stichting Nativitas
uit Horst om de kindertehuizen op Flores te steunen.
Dit gebeurt o.a. door de SPECULAASACTIE.
De opbrengst hiervan wordt dit jaar volledig
bestemd voor: noodhulp aan kindertehuis
Maria Visitatie in Nebe.

Kijk eens op onze website en misschien heb je ook eens zin om een
keer een bezoekje te brengen bij ons en o.a. bij te praten over de
zaken in Wintelre en over de Hoeve de Halve Zolen.

In Nebe staat het kindertehuis Maria Visitatie. Vanaf december 2012
tot in juli 2013 regende het heel hard op Flores. Daardoor
ontstonden veel aardverschuivingen. Een daarvan kwam tot stilstand
tegen het kindertehuis in Nebe en veroorzaakte veel schade. Een
doorgebroken damwand moet worden opgeruimd en vernieuwd,
hetgeen een bijzonder zware klus is.
De keuken is beschadigd en moet vernieuwd worden. Totale kosten
ruim € 32.000,--

U kunt ook mee doen met deze actie!
Wilt u de kansloze kinderen op Flores steunen, koop dan een of meerdere
pakken speculaasbrok. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.
Informatie / bestellen bij:
Ellen van Aaken, Akkerweg 28, 040-2053114 of Jos van der Heijden tel.
0499 – 373779.
U kunt uw bestelling ook doorgeven via stharapan@hotmail.com
De actie voor de noodhulp kindertehuis Nebe wordt gesteund door Wilde
Ganzen. Deze organisatie vermeerdert de opbrengst met maar liefst 55%.

Vriendelijke groet,
Yvonne & Bernhard

U kunt ook een gift storten op 1770.62.266 o.v.v. Speculaasactie.
(Harapan is een ANBI, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek)

www.maisonlarouedelafortune.nl
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FANCY FAIR FANFARE EN DRUMBAND

TE KOOP

Op zondag 24 november houden wij dit jaar ons fancy fair. U kunt
weer diverse prijzen winnen bij het Rad van Avontuur, Barak en 21loterij. Bij het Rad kunt u goed gevulde vleespakketten winnen en
mooie mandjes tot aan de rand gevuld met diverse levensmiddelen.
Het intrigerende barakspel zal menig fancy fair bezoeker bezig
houden. De strijd om het hoogste aantal punten is spannend en
uitdagend. Natuurlijk is deze jaarlijks terugkerende activiteit gericht
op het verzamelen van inkomsten om fanfare en drumband in stand
te kunnen houden.
U bent bij Den Babbel van harte welkom na de intocht van
Sinterklaas tot middernacht. Graag tot dan.

Computerkast (koloniaal)
1,00 breed, 1,40 hoog, 0,58 diep
Salontafel Donker Eiken (Rechthoekig)
Lengte 1.30, Hoogte 0.52, Breedte 0.70
Rollator
Suede damesjasje (cognac-kleur) maat L/XL
Telefoon 06 28629060

Fanfare en drumband.

TE KOOP
Keuken U-vorm met onder- en boven kastjes 295 x 260 x 225 cm
·
Diverse kasten en laden (ook brede laden voor pannen)
·
Gaskookplaat ATAG 5-pits
·
Bijbehorende afzuigkap
·
Spoelbak en kraan
·
Keukenblad zwart marmer 60 cm diep
Als u interesse heeft of vragen: 06-10011074

PEDICURE PRAKTIJK ARRIANNE VAN DEN
OEVER OOK AMBULANT.
Bent U even moeilijk ter been, dan is dat voor medisch pedicure
Arrianne van den Oever geen probleem.
Ik kom dan voor uw voetbehandeling bij U thuis.
Tel.nr. 040-2053640
Tip voor december: Kadobon
7
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INTOCHT SINTERKLAAS
Sinterklaas en zijn pieten komen weer naar Nederland. De tijd van
pepernoten, taai taai en heerlijke chocoladeletters is weer
aangebroken.
Ook dit jaar heeft de Sint laten weten dat hij erg graag een bezoek
wil brengen aan Wintelre en wel op zondag 24 november om 14.30
uur. Hij wordt verwacht bij de Groenstraat. Van hieruit zal de Sint
met zijn pieten een optocht door ons dorp maken. De fanfare zorgt
weer voor gezellige sinterklaasliedjes en zal de Sint op zijn tocht
vergezellen.
Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn om de Sint en zijn
pieten opnieuw een warm welkom te geven in Wintelre.
De route is als volgt:
Groenstraat – Willibrordusstraat – Kloosterstraat – Kempkesveld –
De Biezenvelden – Akkerweg – Het Aangelag – Den Dries –
Akkerweg – MFA De Rosdoek.
Natuurlijk is het extra feestelijk als jullie allemaal met de Sint
meelopen of langs de kant van de weg staan om hem toe te zingen
of toe te juichen.
Rond 15.15 uur zal de optocht bij MFA De Rosdoek aankomen en
daar zal vervolgens een spetterende Sinterklaasmiddag beginnen.
Kom allemaal zingen, dansen en springen samen met de Sint en zijn
pieten en neem je ouders, opa’s en oma’s gerust mee! Tot dan!

STUDIE-, HUISWERKBEGELEIDING OF BIJLES
NODIG?
Mijn naam is Patrick Fonken. Heeft u voor uzelf, uw zoon of
dochter behoefte aan extra ondersteuning of bijles in de vakken
natuurkunde, wiskunde of scheikunde en wil je thuis geholpen
worden. Neem dan vrijblijvend contact met me op om de
mogelijkheden de bespreken.

COLLECTEWEEK MS FONDS VAN 18 T/M 23
NOVEMBER
Strijd mee tegen MS
Waarom? Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Deze
ziekte treft vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar oud, die in
de bloei van hun leven staan.
Ook in ons dorp zijn er meerdere jonge mensen die met deze ziekte
kampen. Mensen met dromen, mensen met een positieve toekomst
in het voorruitzicht. En dan valt de klap: MS.
Een ongeneeslijke ziekte die het hele gezin treft en hun toekomst
heel onzeker maakt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten om mensen met Multiple
Sclerose te ondersteunen en wetenschappelijk onderzoek te
financieren. Daarbij is het Fonds geheel afhankelijk van vrijwillige
financiële steun.
Wij hopen dat u de collectanten hartelijk zult ontvangen.
Tijdens de collecteweek zal er een tevens bij Coop een
statiegeldbox staan. Hierin kunt u uw statiegeldbonnetje doneren en
het totaalbedrag wordt overgemaakt aan het MS Fonds.
Namens het Nationaal MS Fonds, Afdeling Wintelre
Coördinatoren; Harrie Ansems en Ine Voerman

LIEVE MENSEN
Doordat jullie plactic doppen sparen kan ik vertellen dat er al 8
honden voor blinde kindjes geplaatst zijn: Super toch!!!
Heel hartelijk dank daarvoor. Maar hopelijk blijven we doorgaan, kan
ik op jullie rekenen? Ja toch!
Nogmaals bedankt!
Jos Strick

Patrick.fonken@gmail.com
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MAGAZINE NUMMEREEN KINDEROPVANG
Onlangs is de vijfde editie van DAG! verschenen. DAG! is de
halfjaarlijkse uitgave van Nummereen Kinderopvang. Nummereen
streeft ernaar om via dit magazine ouders, partners en andere
belangstellenden te informeren over de professionele kinderopvang
die haar organisatie biedt.
In deze editie is onder andere te lezen hoe het aanbod van
pakketten en prijzen er komend jaar uitziet. Verder vertellen een
medewerker en ouder over hun ervaringen met de kinderopvang en
is te lezen hoe voorschoolse educatie handen en voeten krijgt. En
natuurlijk staat het blad vol met aansprekende foto’s, grappige
uitspraken en nog meer interessante artikelen.
Alle ouders van Duimelot, De Paraplu en Clup Hasta la Pasta
ontvangen het magazine. Ook partners van Nummereen kunnen een
exemplaar tegemoet zien. Ook een exemplaar hebben?
Dat kan. U kunt een DAG! magazine ophalen op van de locaties van
Nummereen, een exemplaar per post aanvragen via
communicatie@nummereen.com of de digitale versie downloaden
op www.nummereen.com.

Dinsdag 26 november: Opheffingsvergadering
Aanvang: 20.00 uur in de Rosdoek.
We willen jullie vragen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Kun je niet
aanwezig zijn geef dan je machtigingsbriefje aan een van de andere
leden.
Dinsdag 17 december en Woensdag 18 december kerststukjes
maken bij Corrie van de Ven.
Dinsdag 17 december: kerstviering
Het bestuur

INFORMATIEAVOND TONEELSPELERS
DICKENSFESTIJN WINTELRE
Op 25 november om 20.00 uur
organiseren wij een avond voor alle
toneelspelers die meespelen tijdens
het aankomende Dickensfestijn op
14 en 15 december in MFA de Rosdoek.
Onder leiding van regisseur Jan van Hoof zullen alle sketches en
individuele personages worden doorgenomen en bekeken worden
hoe we meer interactie kunnen krijgen tussen alle spelers.

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.

Wij nodigen dan ook alle toneelspelers uit om op deze avond aanwezig te zijn om een geweldige sfeer te kunnen creëren tussen alle
spelers. Op deze avond zal ook Maria Klessens namens de toneelvereniging aanwezig zijn om te inventariseren welke kleding er
gehuurd zal moeten worden. Mocht je verhinderd zijn op deze avond
en toch kleding willen huren. Neem dan telefonisch contact op met
Maria Klessens tel. 040-2052259

Kosten € 30,00 Willen degene die zich hebben opgegeven het geld
overmaken op reknr. 0107122634

Kijk nog eens op onze website www.dickensfestijnwintelre.nl voor
inspiratie en vergeet ons zeker niet te volgen op facebook!

LEDEN VAN DE KV
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MELD EN HERSTELLIJN.

NIEUWSBRIEF#18
BIBLIOTHEEKNIEUWS
In het vorige Blaaike kon ik nog geen verslag doen van het optreden
van Johan Biemans op 25 oktober 2013 in de bibliotheek op
Kempkeshof. Het moet gezegd worden. Het optreden van Johan
Biemans was fantastisch!! Wat deze 80-jarige Kempenaar uit
Bergeijk ten tonele weet te voeren is grote klasse. Hij vertelt, in
dialect, heel amusante verhalen uit zijn eigen verleden, waarin hij
zichzelf, de kerk en zijn opvoeding flink op de hak neemt. Naast het
vertellen van komische anekdotes, kleedt hij zich even gemakkelijk
om om als een soort troubadour met gitaar zelf geschreven liedjes
ten gehore te brengen. Daarbij kreeg hij de zaal mee, door op
uitnodiging, volop mee te zingen. Eén van de leukste anekdotes
vond ik het verhaal over het ten grave dragen van het overleden
konijn. Johan, 12 jaar, had dit op een grootse ceremoniële manier
aangepakt met zijn vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen was
verkleed als heilige en Johan moest als Onze Lieve Heer in zijn
onderbroek het kruis dragen. Maar helaas bleef een spijker van het
kruis achter de band van zijn onderbroek haken, waardoor deze
knapte. Johan schrok zich rot en schaamde zich kapot omdat
iedereen nu zijn ‘watermerk’ had gezien.
De bibliotheek heeft vier van zijn boeken aangeschaft: ’t Schrijverke,
Deugenietjes en vergeet me nietjes, Kerstmis in Brabant en
Kruisweg. Stuk voor stuk boeken om van te genieten.
De bibliotheek was op die avond ook open en het was fijn dat er
weer een aantal nieuwe lezers genoteerd konden 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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Graag willen we de meld en herstellijn nog eens onder uw aandacht
brengen. Hebt u in uw omgeving iets te melden over de weg,
voetpad, verlichting, verkeersborden, struikgewas, speelveldjes,
bomen, een storing of andere zaken in de openbare ruimte waarvan
u denkt dat dit bij de gemeente thuis hoort:




Bel dan naar de balie van de gemeente 0497-531300.
Of doe de melding via de website van de gemeente Eersel:
www.eersel.nl Meld en herstellijn, of …
Voor de smartphone bezitters via de app van de gemeente.

In geval van verlichting vraagt men naar het nummer van de
lantaarnpaal. En bij de andere zaken vraagt men naar de straat en
huisnummer in de directe omgeving. Men vraagt dan ook meteen
naar de naam en adres van de beller zodat later nog verdere
informatie kan worden gevraagd. En men kan achteraf ook
steekproefsgewijs controleren of de melding ook snel heeft geleid tot
herstel.
VERSLAG BESLOTEN VERGADERING:
Recent is het verslag van de vergadering van donderdag 19
september, na goedkeuring op 21 oktober, op onze website
www.wintelre.info geplaatst.
KOMENDE BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
Dinsdag 19 november besloten bijeenkomst. Heeft u ideeën om een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wintelre? Dan kunt u
deze ideeën dus inbrengen in onze vergadering. Spreek een van
onze leden aan of bel met secretaris Jan Heuveling, 040-2052151.
De verdere vergaderdata voor 2013 zijn op www.wintelre.info te
vinden.
Leefbaar Wintelre Email: leefbaarwintelre@gmail.com ,
Website: www.wintelre.info
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NIEUWS JOC DE FAKKEL

11e van de 11e bal, 23 november 2013
Door de regen fietsen en je boekentas uit plassen trekken,
handschoenen aan, bevroren tenen, opstaan als het donker is,
november voorspelt weinig goeds. Toch is november een speciale
maand, want dan start het CaRnAvAlSsEiZoEn!!! Traditiegetrouw
trappen we af met het 11e van het 11e bal en dit jaar doen we dat op
zaterdag 23 november 2013. Dus stof je carnavalspakkie af, zet die
hippe pruik op, trek je clownsschoenen aan en kom naar het
Klepbroekenhol! Dan zorgen wij dat de zaal in carnavalssferen is
gedompeld en André van Duin weer uit de speakers klinkt! Naast dat
we onze spieren gaan los maken voor Carnaval, zullen prins Huijb
en Adjudant Buik op deze avond het stokje overdragen aan hun
opvolgers. Wil je weten wie dat zijn? Zorg dan dat je er de 23e bij
bent, want dan wordt op spectaculaire wijze bepaald wie in 2014 de
scepter zal gaan zwaaien.
7 december 2013, JOC avond
Zoals eerder in dit Blaaike aangekondigd gaan we vanaf dit jaar
iedere 1e zaterdag van de maand een JOC-avond organiseren. De
volgende ‘gewone’ JOC staat gepland op 7 december. Tijdens deze
avond beginnen gaan we door met de dartcompetitie. Wil je je
hiervoor opgeven? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar
jocdefakkel@hotmail.com. Je kunt dan niet alleen jouw dartkunsten
showen aan je vrienden, je kunt tevens leuke prijzen verdienen!
Zaterdag 4 januari, JOC thema-avond
Café de puinhoop ‘De verse lichting’ is nog maar net achter de rug,
maar wij zijn alweer druk bezig met de nieuwe thema-avond! Deze
zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari. Over onze grootse plannen
kunnen we nog even niets uit de doeken doen, maar het zal zeker
weer zo leuk worden als de schuimparty en Cafe de Puinhoop!
Mocht je zelf ook ideeën hebben voor een thema-avond en/of samen
met ons een JOC avond organiseren, dat kan! Stuur een mailtje naar
jocdefakkel@hotmail.com of spreek een van onze leiders eens aan.
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Wij zouden het erg leuk vinden als jullie met leuke ideeën komen,
want dan kunnen we de avonden voor jullie alleen nog maar
geslaagder maken!
Tot 23 november!
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

OPBRENGST COLLECTE VAN HET DIABETES
FONDS
Tijdens de collecteweek van 27 oktober tot en met 2 november werd
in Wintelre € 876,34 opgehaald voor het Diabetes Fonds, waarvoor
we u allen hartelijk danken. Ook aan alle collectanten dank je wel.
Het Diabetes Fonds

INFORMATIEAVOND VOOR ALLE DEELNEMERS
DICKENSFESTIJN WINTELRE
Op 10 december zal er een laatste bijeenkomst plaats vinden voor
alle deelnemers van het Dickensfestijn op 14 en 15
december. Tijdens deze bijeenkomst worden de
laatste puntjes op de i gezet, kunnen alle vragen
die nog onbeantwoord zijn worden gesteld en
zullen we aandacht vragen voor de veiligheid op
deze dagen. De bijeenkomst wordt gehouden in
MFA de Rosdoek en zal aanvangen om 20.00 uur.
Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk
deelnemers bij deze bijeenkomst aanwezig zijn
aangezien dit de laatste briefing zal zijn vanuit het bestuur naar alle
deelnemers. Mocht je verhinderd zijn zorg dan dat er voldoende
mensen vanuit de vereniging aanwezig zijn waarvoor je deelneemt.
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Er is nog plaats voor de mannenkookcursus.
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.
Opgeven bij Annie Hoppenbrouwers 2051567
Op woensdagmiddag 20 november is onze Najaarsbijeenkomst.
Er is levende muziek, er kan [mag] gedanst worden en er is ruimte
om te buurten.
En als we het toch over buurten hebben, onderwerpen genoeg al is
het over het weer.
Dus; Woensdagmiddag 20 nov. in de Rosdoek.
Vanaf 13.30 uur is de zaal open en om 14.00 is de koffie klaar.
Op zondag 24 november wordt er in Den Tref in Hapert een
Herfstconcert gegeven.
Het bekende Kempisch Senioren Orkest treedt dan op alsmede
het Reusels Muziekske.
Het concert begint om 13.30 uur en is rond 16.00 uur afgelopen.
Deze middag is geheel gratis. Tijdens de pauze wordt er een loterij
gehouden.

Net als een boer in de winter zijn koeien op stal houdt, houden wij
senioren de fiets binnen. [net als de koeien]
Dus nu de herfst binnenkort plaats maakt voor de winter, gaan we
niet fietsen. In plaats daarvan gaan we wandelen. De tijden blijven
hetzelfde. Dus nu elke dinsdag wandelen in plaats van fietsen. Om
één uur bij de Mariakapel.
De wandelingen elke donderdag van de oneven weken blijven
voorlopig.
Dus donderdag 21 okt.; Wandelen rondom Wintelre.
We vertrekken om 14.00 uur bij de Mariakapel.
Iedere maandag in de Rosdoek;
9.30 uur koersbal
13.45 uur volksdansen
15.00 uur ouderen gym
Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer?
Bel de vervoersdienst;
Cees van de Sande 040 - 2051829 of 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

Op woensdag 18 december houden wij onze Kerstviering.
[uitnodiging volgt]
Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan het
programma met een mooi verhaal, gedicht of schets, laat het ons
weten. Je hoeft het niet zelf uit te werken en voor te dragen maar
mag uiteraard wel. Bel voor ideeen naar 2052869 [jan v.d. Ven]
Op zondagmiddag 22 dec. Geeft het bekende mannenkoor ‘La
Bonne Esperance’ in de Catharinakerk in Eindhoven tussen 14.30
en 17.30 uur een kerstconcert.
Alle KBO-leden kunnen dit concert voor slechts vier euro bijwonen.
Kaarten bestellen via; www.kbo-brabant.nl/kerstconcert
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Gezellige avond m.m.v.
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NA HOLLAND’S GOT TALENT, BRITAIN’S GOT
TALENT, AUSTRALIA’S GOT TALENT, VINDEN
WIJ HET TIJD VOOR:

Bij Fanfare Drumband St. Willibrordus hebben wij vele muzikale
talenten en bij N-Joy hebben ze vele danstalenten.
Daarom organiseren wij samen op vrijdag 24 januari 2014 een
grandioze avond waarop de jongeren van Wintelre hun talenten
kunnen laten zien.
We hebben al een hele groep muzikanten, zangers en dansers van
binnen en buiten de verenigingen bereid gevonden om mee te doen.
Maar wij zouden het leuk vinden om nog enkele deelnemers meer te
hebben.
Dus heb jij talent, ben je jonger dan 20 jaar en wil je meedoen,
alleen of in een groepje, dan kun je jezelf nog tot 1 december
opgeven bij de jeugdcommissie van Fanfare Drumband St.
Willibrordus. We hopen op een prachtige showavond.
Het is geen wedstrijd, voor ons zijn alle deelnemers winnaars!
N-Joy dance company en Jeugdcommissie Fanfare Drumband St.
Willibrordus Wintelre
Daniëlle van de Ven, Alfons van de Sande 2053149,
Carola Kouwenberg en Lia Lemmens 2042484,
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WINTELRESE VLAG WEER TE BESTELLEN
Vele Wintelrese gezinnen en bedrijven zijn het afgelopen jaar in het
bezit gekomen van de schitterende Wintelrese vlag. Tijdens diverse
evenementen in het dorp heeft de vlag ook al volop gewapperd. We
zijn daar best blij mee.
Met het a.s. Dickensfestijn op 14 en 15 december in het
vooruitzicht zou het weer leuk zijn indien de vlag dan ook weer volop
wappert in Wintelre.
Omdat mogelijk diverse mensen nog niet in het bezit zijn van deze
bijzondere vlag willen we opnieuw de mogelijkheid openstellen om
bestellingen te plaatsen. Ook nodigen we de Sint uit om zijn
Pieten eens te laten rondneuzen in Wintelre waar de vlag nog
ontbreekt.
Vlaggenbestelformulier
Aantal

Afmeting
(cm)

Prijs/st

75 x 122

7.50

150 x 225

25,00

Totaal

Naam/organisatie:
Adres:

Vul het hierboven afgedrukte
formulier in en deponeer dit in de
brievenbus van de Rosdoek,
Kerkstraat 10, t.a.v. Stichting
Dorpsfeesten.
Ook op Wintelre.info kunt u
een formulier invullen.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
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RABOBANK VERENIGINGSPRIJS 2013
Begin volgende jaar, tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2014, zal er
wederom de Rabobank Verenigingsprijs worden
uitgereikt.
Deze in 2006 in het leven geroepen prijs, zal dan alweer voor de
achtste keer worden toegekend aan een door u verkozen vereniging,
stichting of comité.
In de komende edities van het Blaaike zullen we nog diverse malen
op de Rabobank Verenigingsprijs terugkomen, zoals de te winnen
prijzen, het reglement, manier van aanmelden, etc.
Echter via dit eerste artikel in deze reeks willen we u reeds nu al aan
het denken zetten, welke verenigingen, stichtingen of comités
volgens u in aanmerking dienen te komen voor het winnen van deze
bijzondere prijs.
Men kan zich op eigen initiatief aanmelden, maar ook derden
kunnen een of meerdere verenigingen, stichtingen of comités
aandragen.

De mogelijkheid voor aanmelden zal open staan tot en met
31 december 2013.
U kan echter niet te vroeg beginnen met het vormen van uw mening,
over uw of andere verdienstelijke organisaties uit Wintelre.
Stichting Dorpsfeesten en
Rabobank Oerle-Wintelre

ZWARTE PIETEN OP BEZOEK?
Kan geregeld worden.
Mail: annemiek@digi4.nl
Of bel: 040 2052834
21
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WERK LANDINRICHTING WINTELRE-OERLE VAN
START
Het werk in het Noord-Brabantse landinrichtingsgebied WintelreOerle is van start gegaan.
Leerlingen van basisscholen uit Wintelre en Oerle hebben samen
met vertegenwoordigers van betrokken partijen op 7 november de
eerste paddenpoel uitgegraven.
De kinderen van nu genieten immers in de toekomst van het vele
duurzame werk dat de komende tijd wordt uitgevoerd.
In de afgelopen drie jaar heeft de bestuurcommissie Wintelre-Oerle,
met ondersteuning van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het
Kadaster, hard gewerkt om samen met vertegenwoordigers van
landbouw, natuur, gemeenten en waterschap de maatregelen in het
inrichtingsplan uit te werken.
Het inrichtingsplan Wintelre-Oerle is het eerste in Noord-Brabant dat
wordt uitgevoerd onder de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).
Gedeputeerde Yves de Boer dankte afgelopen donderdag in zijn rol
als opdrachtgever voorzitter Will de Laat van de bestuurscommissie
voor de werkzaamheden die tot op heden zijn verricht.
Het ruim 1500 hectare grote gebied tussen Veldhoven en Eersel
ondergaat de komende tijd de nodige veranderingen. Voor de
gronden is er een wettelijke herverkaveling.
De cultuurhistorische lijnbeplanting blijft behouden en wordt
versterkt. Ook komen er poelen voor de natte ecologische
verbindingszone van de beek de Bruggenrijt.
Mede dankzij natuurcompensatie van Defensie kan het
oorspronkelijke kleinschalige kampenlandschap bij Wintelre worden
versterkt.
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AGENDA

AGENDA

November
16
19
24
24

DJ Jelle (D’n Babbel)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.
Intocht Sinterklaas

December
1
2
14/15
17
18
21
21
26
29
31

GPS-wandeling
Infoavond fusie Nieuwe Parochie Eersel
Dickensfestijn
Kerstviering KVO
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
5
4
12
14
19
27

DEES indoor strafschoppentoernooi
GPS-wandeling
DJ Kelly Pfaff en DJ Rob (d'n Babbel)
Nieuwjaarsbijeenkomst Rabobank
Thema avond voet en houdingsklachten KVO
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari
2
14 & 15

GPS-wandeling
Tonpraten
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Maart
14-16-28-29
28
April
6
11/12 /13
22
Mei
18
25

Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vormsel

GPS-wandeling
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 14 dec
papier brengen van 9.00-11.00
Zat 11 jan
ophalen met kraakperswagens
Zat 8 feb
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 8 mrt
ophalen met kraakperswagens
Zat 12 apr
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 10 mei
ophalen met kraakperswagens
Zat 14 jun
ophalen met kraakperswagens (ivm zomervak geruild)
Zat 12 jul
papier brengen (ivm zomervak geruild)
Zat 9 aug
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 13 sep
ophalen met kraakperswagens
Zat 11 okt
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
Zat 8 nov
ophalen met kraakperswagens
Zat 13 dec
papier brengen van 9.00 – 11.00 uur
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