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42e jaargang nr. 23 – Week 48 (30 nov.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Informatieavond fusie nieuwe parochie Eersel.
* E.H.B.O. start nieuwe cursus
* Rabobank Verenigingsprijs 2013

-

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. 24) verschijnt in week 50 ( 14 dec.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 6 december 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 30
NOV. EN 1 DECEMBER
Zaterdag 19.00 uur kindergezinsviering [KIWI]
1e weekend van de Advent
Jan en Cato v.d. Ven - Soetens
Overleden familie v.d. Ven - Soetens
Ouders v. Gerwen - v.d. Sande , Wim en Harry
Nellie v.d. Berk - Beerens [jgt]
Christianus v.d. Ven [jgt]
Mandus en Annie Klessens
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Net v.d. Heijden - Klessens [verjaardag]
Graard v.d. Sande [verjaardag]
Mien Klessens - Olislagers
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 7 EN 8
DECEMBER
2e weekend van de Advent [Ouderenkoor]
Ad v. Gerwen [jgt]
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Graard v.d. Sande [mnd]
Lies v. Kemenade - v. Gerwen
Piet Snelders [jgt]
Maria en Toon v.d. Heijden - Schennink
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [namens KVO]
Sjef, Miet en Anneke v.d. Ven
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Adrianus v.d. Ven, Josina v.d. Ven - Renders en
Annie v.d. Oetelaar - v.d. Ven
Harrie, Willie en Tim v.d. Ven
Mien Klessens - Olislagers
13.15 uur Doopviering Isa v.d. Bosch
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
De Wereldmissiedag voor de kinderen heeft het mooie bedrag van
€ 111,55 opgebracht.
De collecte tijdens de Wereldmissiedag voor volwassenen heeft
€ 106,- opgebracht.
In totaal € 217,55 waarvoor we de kinderen, de ouders en alle die
deze actie hebben gesteund hartelijk danken.
Op zaterdag 30 november is er weer een kindergezinsviering met als
thema Advent.
We nodigen alle kinderen hun broertjes en zusjes, de vaders en
moeders, opa's en oma's uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het kinderkoortje zal weer zingen tijdens de viering.
In onze parochiegemeenschap is op 88 jarige leeftijd overleden
Mien Klessens - Olislagers, weduwe van Mandus Klessens.
Mien woonde in de Willibrordusstraat op nr. 49
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10,-.

4

DRIEBANDEN OP DE GROTE TAFEL
Biljart vereniging ’t Caves organiseert een driebanden toernooi op de
Match tafel op 27 en 28 december 2013
Inschrijven tot 20 december 2013
Aanvang: 10.00 uur
Inschrijfgeld € 10,00
Het inschrijfgeld wordt in de prijzen pot gedaan.
Heb je interesse voor dit toernooi meld je aan bij

Golf & Recreatiepark ’t Caves
Veneind 5, 5513 NE Wintelre
info@hetcaves.nl
040 2051805

KKW (KUNST KIJKEN WINTELRE) 2014
Wie heeft er interesse om mee te doen aan KKW 2014, we zijn op
zoek naar mensen die in Wintelre wonen en hun creatieve werk en
kunst op eigen locatie willen tonen tijdens KKW 2014.
KKW 2014 zal plaatsvinden tijdens het laatste weekeind van juni of
het eerste weekeind van juli 2014.
Graag uw reactie naar:
guusriek@hotmail.com

TE KOOP

GEZELLIG UITJE! / INFO EHBO CURSUS
START 21 JANUARI 2014!
Stelt u zich eens voor: U bent gezellig aan het fietsen samen met uw
partner, (klein)kinderen of vrienden. Op een druk punt in de route
haken per ongeluk de fietssturen elkaar en uw fietspartner komt
hierbij ongelukkig ten val. Deze klaagt over hevige pijn in het
bovenbeen en kan deze niet bewegen.
Wat doet u?
U belt 112 en geeft een beschrijving van wat er gebeurd is en vraagt
een ambulance.
Door samenloop van omstandigheden duurt het even voor deze op
de plaats van het onheil is. U weet niet wat u ondertussen zou kunnen doen.
Er zijn nog veel levenbedreigendere scenario’s te bedenken wat er
allemaal kan gebeuren.
EHBO-vereniging Vessem, Knegsel en Wintelre wil een basiscursus
EHBO aanbieden, inclusief AED-bediening en verbandleer.
Deze wordt op een dinsdagavond gegeven en start 21 januari 2014.
Tijdens deze cursus leert u hoe u moet handelen in bijvoorbeeld
bovenvermelde situatie. Tevens leert u reanimeren en de AED
bedienen.
De cursuskosten zijn slechts € 130, - per persoon en de cursus
wordt gegeven in ca. 8 avonden van 19.00 tot 22.00 uur.
Tevens is uw contributie betaald voor één jaar lidmaatschap van de
vereniging.
Het EHBO-diploma is twee jaar geldig. Om het langer geldig te
houden is het verplicht om herhalingslessen te volgen die de
vereniging gratis aanbiedt bij leden.

Kerststukjes en anderen decoratie van
allerlei natuurlijke materiaal-soorten.
Kom vrijblijvend kijken.
Op=Op

Als Embolie wordt u verzocht ca. 2 à 3 keer per jaar samen met
andere leden van de EHBO-vereniging gedurende ca. 4-5 uren een
activiteit te bemannen (bv. een zeskamp).

Kloosterstraat 40 of bel even 2052071

Dus geef u snel op zodat u het beste weet te handelen als het er op
aan komt.
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Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de
cursuskosten. Gelieve dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar
indien u belangstelling hebt voor deze cursus.
Vragen betreft de cursus bij:
Eric Oosterbosch tel.; 0497-336755, Vessem
Liesbeth Bartels tel.; 0402052393, Wintelre
Wilco van Veen tel.; 040-8429759, Knegsel
Opgeven kunt u bij:
Rian van Gestel, secretariaat: r.van.gestel@ggdbzo.nl
Let op: opgeven kan tot 14 december 2013.

DART TOERNOOI IN CAFE D’N BABBEL
Wij, als dart organisatie “the Big Match”, organiseren een dart toernooi in café d’n Babbel.
Het toernooi vindt plaats zondag 12 januari, we willen rond de klok
van13.00 uur beginnen. Inschrijven kan op het mailadres
dartorganisatiethebigmatch@outlook.com, even bellen of een
berichtje naar 0681023822, of loop even binnen bij d’n Babbel en
geef je naam op aan de bar. Bellen voor meer informatie kan altijd.

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.

Inschrijfgeld bedraagt € 10,- en de minimale leeftijd is 16 jaar.
Wij hopen jullie op 12 januari te zien.

Op deze avond zullen wij u presenteren hoe de stand van zaken is.
Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

The Big Match

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

GEVONDEN
Woensdag 13 november in de Korenbloemlaan, een paar zwarte
handschoenen. Terug te halen bij:

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

Deze informatieavond is niet uitsluitend bedoeld voor de eigen
parochie.

W. van Loon, Margrietlaan 5
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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.

TE HUUR
Appartement in het city centrum Veldhoven
Voorzien van alle luxe
*Woonkamer/ keuken
*Slaapkamer
*Badkamer met bad en voorzien van wasmachine en droger
*Werk/ opbergkast
En ook voorzien van airco.
Verdere inlichtingen 06-22893447

NIEUWS VAN UW RABOBANK
Omdat het kantoor in Wintelre niet meer bemand is, is de brievenbus
per 1 november 2013 buiten gebruik gesteld. Voor het inleveren van
onder meer betaalopdrachten verwijzen wij u naar onze kantoren in
Oerle en aan de Meent. Omdat dit voor de groep senioren lastig kan
zijn, kunnen zij ook gebruikmaken van onze portvrije
antwoordenveloppen. Deze zijn af te halen op onze kantoren in
Oerle, de Meent en De Schimmerik. Ze zijn ook telefonisch te
bestellen via (040) 293 60 00.
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Postbus 301
5600 AH Eindhoven
Tel: 040 – 293 60 00

BEDANKT
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, een
bezoekje, kaartje of bloemetje tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en thuis. Het heeft mij goed gedaan.
Groet,
Ton van der Heijden

HUIS TE KOOP
Willibrordusstraat 47 j Wintelre
Meer info op:

funda.nl
dehuizenbemiddelaar.nl

TE KOOP
Trampoline 2,44 meter doorsnee
en nog nieuw in doos
Prijs € 60,00.
Martien Roosen tel.2052096.

Jos en Geertje van Heerebeek
06-14163917
9
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RABOBANK VERENIGINGSPRIJS 2013
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds
moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. Toch
zetten verenigingen, stichtingen en organisaties
ondanks dit tekort nog steeds veel verenigingsactiviteiten op.
Om blijk van waardering te uiten heeft Rabobank Oerle-Wintelre in
2006 de Rabobank Verenigings Prijs in het leven geroepen. Deze
prijs wordt door de fusiebank Rabobank Eindhoven-Veldhoven
voortgezet.
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of comité die zich
bijzonder heeft ingezet voor de lokale samenleving. Er is een 1e prijs
van € 1.000,- voor Wintelre en een 1e prijs van € 1.000,- voor Oerle.
Aanvullend hierop wordt in beide gemeenschappen een 2e en 3e
prijs toegekend van respectievelijk Є 250,- en € 100,-.
Organisaties kunnen zich op eigen initiatief aanmelden maar ook
derden kunnen een vereniging, stichting of comité aandragen om in
aanmerking te komen voor deze prijs.
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het bestuur
van Rabobank Eindhoven-Veldhoven benoemde autonome jury, die
vervolgens het bestuur van de Rabobank zal adviseren.
Voor Wintelre is dat de Stichting Dorpsfeesten. Indien een van de
juryleden op een of andere wijze betrokken is bij een voorgedragen
stichting, vereniging of comité zal deze persoon bij de beoordeling
van het betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid
betrachten.
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn:
1) De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied van de
bank gevestigd.
2) De stichting, vereniging of comité heeft zich bijzonder ingezet
voor de leefbaarheid van de lokale samenleving.
3) De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers.
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4) Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden.
5) De stichting, vereniging of comité houdt een rekening aan bij
Rabobank Eindhoven-Veldhoven of wordt klant bij Rabobank
Eindhoven-Veldhoven.
6) Geen aanvragen van politieke partijen.
Iedereen die het verenigingsleven in Wintelre een warm hart
toedraagt en van mening is dat een bepaalde vereniging, stichting of
comité zich bijzonder heeft ingezet voor de Wintelrese gemeenschap, wordt van harte uitgenodigd het aanmeldingsformulier in te
vullen. Elders in dit Blaaike treft u het formulier aan, maar is ook te
downloaden via www.wintelre.info of online in te vullen.
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan, vul dan snel het formulier in
en deponeer het in gesloten envelop in de brievenbus van
gemeenschapshuis de Rosdoek of in de brievenbus van Rabobank
Eindhoven-Veldhoven in Oerle o.v.v. Stichting Dorpsfeesten
Wintelre.

De inschrijving staat open tot 31 december 2013.
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, stichtingen of
comités nomineren voor de Rabobank Verenigingsprijs. De drie
genomineerden worden bekendgemaakt tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari. Vervolgens gaat u, als
inwoner zelf beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs
in ontvangst mag nemen, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Let op!
Alle inwoners van Wintelre kunnen dus een stichting,
verenging of comité aanmelden d.m.v. het invullen van het
aanmeldingsformulier.
Dit mag dus ook je eigen clubje zijn!!
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
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TE KOOP
Kerstbomen, ook Nordman

PUBQUIZ BIJ D’N BABBEL

T. van Eeten
Roestenberg 4

Na het geweldige succes van vorige keer organiseert
Café d’n Babbel weer een pubquiz op zondagmiddag 29 december
2013 vanaf 13:30 uur.

NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Jeugddorpentoss
De laatste jeugddorpentoss van dit jaar is op zondag 8 december te
Steensel. Begin maart was deze in Steensel komen te vervallen
vanwege sneeuw op de banen, maar we hopen dat we nu goed
weer hebben om de uitdagingen aan te gaan met jeugdspelers van
de omliggende dorpen. We vertrekken om 9.30 uur vanaf het
gemeenschapshuis.
Snerttoernooi
Op zaterdagavond 21 december van 19.00 tot 22.00 uur zal ons
jaarlijks snerttoernooi plaatsvinden voor senioren op onze
tennisbanen. Aanmelden voor 14 december via:
demeppers@hotmail.com.
Algemene ledenvergadering
Op maandag 27 januari zal om 20.30 uur onze algemene
ledenvergadering plaatsvinden in het gemeenschapshuis. We zijn
nog op zoek naar een bestuurslid en een jeugdcommissielid die ons
komen versterken. Informatie en/of aanmelding via het bestuur.
Sint tip
Er zijn nog steeds T-shirt te koop voor € 20,-. Even contact
opnemen met Hans Vrijsen.
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Wat is een Pub Quiz?
Het is een algemene kennis quiz voor een team van 4 personen, die
bestaat uit een aantal ronden met vragen, foto’s en
muziekfragmenten. Je kan als vrienden, kennissen, familie of
collega’s een team vormen.
Hoe werkt het precies?
De vragen worden per ronde gesteld en elk team ontvangt een set
antwoordformulieren waarop men de antwoorden kan invullen. Na
iedere ronde dient het antwoordformulier van de desbetreffende
ronde te worden ingeleverd, zodat deze gecontroleerd kunnen
worden.
Wat kan je winnen?
Naast de roem op de dag zelf, ontvangt het winnende team een hele
mooie prijs die door d’n Babbel beschikbaar wordt gesteld.
Hoe kan je meedoen?
Vorm een team van 4 personen en geef je op aan de bar of door te
mailen naar
H.vandenhurk4@chello.nl
Bellen kan natuurlijk ook 040-2051712. De inschrijfkosten bedragen
€ 10,- per team. Let op er kunnen maximaal 25 teams mee doen dus
wie het eerst komt….
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NIEUWSBRIEF#19

BIBLIOTHEEKNIEUWS

WATERPEIL VAN HET
GROOTMEER

Toon Kortooms is een van onze meest geliefde Brabantse schrijvers.
Zijn boeken over het Brabantse volksleven spreken sterk tot de
verbeelding.
‘Mijn kinderen eten turf’ is zo’n aansprekend boek. Het beschrijft de
lotgevallen van het gezin van Wouter en Marie Lange, dat bestaat uit
vader, moeder, zeven zonen en zeven dochters; door vader Lange
ook wel gekscherend ‘Circus Lange’ genoemd. De belevenissen in
het gezin Lange zijn zo talrijk en dolkomisch, dat zij zich in dit korte
bestek nauwelijks laten beschrijven. In het veen kijkt men niet op
een turfje; schuif dus aan, eet, schrei, en lach mee met de veertien
turfeters van Wouter en Marie Lange.
Naast ‘Mijn kinderen eten turf’ hebben we in de bibliotheek nog heel
veel andere boeken van Toon Kortooms, zoals: ‘Liefde in Peelland’,
‘Beekman en Beekman’, ‘Help, de dokter verzuipt’, ‘Ga jij maar
schaatsen opa’, ‘Turf in mijn ransel’, etc.
In totaal hebben we bijna 25 boeken van Toon Kortooms in de
boekenkast staan.
Genoeg dus om te lenen en te lezen.

In januari van dit jaar is er watercrassula aangetroffen in het
Grootmeer. De bestrijding van watercrassula is lastig. De enige
methoden die kunnen helpen zijn verdroging of verstikking. Daarom
is afgelopen zomer en najaar geen water toegevoegd aan het
Grootmeer. Als gevolg daarvan is het Grootmeer grotendeels droog
komen te staan, in de hoop dat de watercrassula zou verdrogen.
Helaas is de watercrassula nog niet helemaal verdwenen, waardoor
ook de komende winter geen water toegevoegd wordt aan het
Grootmeer. Daarnaast zijn de aangetroffen groeiplaatsen afgedekt
met folie waardoor de planten verstikken en geen wortel kunnen
schieten. Dit geeft tijdelijk een minder fraai beeld, maar is helaas
nodig om dit lastige plantje te laten verdwijnen.
Wat is watercrassula?
Watercrassula, ook wel waternaaldkruid genoemd, komt
oorspronkelijk uit Australië en gedraagt zich in Nederland als een
invasieve soort. Dit betekent dat watercrassula door menselijk
handelen in een nieuw gebied is terechtgekomen en zich explosief
uitbreidt. Waarschijnlijk heeft een inwoner een aquarium met plantje
geleegd in het Grootmeer. Dit plantje vormt dikke pakketten op het
water en de oevers met als gevolg zuurstofloosheid in het water
eronder, waardoor de zeldzame vegetaties van het Grootmeer
verdwijnen. Het is dan ook belangrijk dat de watercrassula zo snel
mogelijk en volledig wordt verwijderd. Er mag niets overblijven, want
een klein stukje kan al uitgroeien tot een nieuwe plant.
In het geval u nieuwe groeiplaatsen van watercrassula aantreft bij
het Groot- of Kleinmeer of ergens anders, vragen wij u dit direct te
melden bij de gemeente via telefoonnummer (0497) 531 300. Wij
kunnen dan deze nieuwe groeiplaatsen zo snel mogelijk bestrijden.
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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
BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
De laatste bijeenkomst van 2013 is op woensdag 18 december.
Het verslag van maandag 21 oktober staat op www.wintelre.info
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com,
Website: www.wintelre.info
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KERSTVIERING JONG NEDERLAND
17 DECEMBER

LEDEN VAN DE KV

Hallo lieve kindjes van de jeugd!

Dinsdag 17 december middag en woensdag 18 december
avond:
Kerststukjes maken bij Corrie van de Ven.
We beginnen ’s middags om 13.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.
Je komt op die dag die je zelf aangegeven hebt op het
opgavenstrookje.
Corrie zorgt voor bloemen. Als je echt niet kunt komen tijdig
afmelden bij Corrie of een van de bestuursleden.

Als Sinterklaas het land uit is, komt de kerst er alweer snel aan. Op
dinsdag 17 december hebben wij daarom kerstviering op de jeugd.
Voor de kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 is het van 18.00 tot 19.30
uur.
We hebben dan een talentenshow en daarom willen we iedereen
vragen om een optreden te doen van maximaal 5 minuten, denk dan
bijvoorbeeld aan dansen, zingen of goochelen. Je mag een groepje
maken van maximaal 5 kinderen en je moet zelf voor de muziek
zorgen. En kom allemaal in je mooiste kerstmannen-, kerstvrouwenof rendierenpak want voor degene die het mooist verkleed is,
hebben we een lekkere prijs!
Geef voor 13 december even door met wie en welk optreden je doet
via sandratimmermans8@hotmail.com.
Voor de kinderen van groep 7, 8 en de oudste groep is het van 19.30
tot 21.00 uur. Vergeet allemaal niet je kerstmuts op te zetten en zorg
ook dat je warm aangekleed bent!
Tot dan!
De leiding van Jong Nederland

KOM PROEVEN & COOP
Op vrijdag 13 december 2013, kan U tussen 13.00 uur en 20.00 uur,
komen proeven van ons speciale kerstassortiment.
Wij hebben die middag en avond, een mysterieuze dame in onze
supermarkt, die U graag van dienst wil zijn.
Tevens is er een kok aanwezig om allerlei recepten te demonstreren
en te laten proeven.
Let op de folder in uw brievenbus, voor onze speciale aanbiedingen
deze middag.

Dinsdag 17 december: kerstviering aanvang 18.00 uur de
Rosdoek
Dit jaar hebben we een speciale kerstviering met kerstdiner.
Omdat we een diner hebben willen we graag deze avond om 18.00
uur beginnen i.p.v. 20.00 uur zoals in het boekje staat.
Het bestuur

BEDANKT
Zoveel kaarten, bloemen, warme woorden, het doet je goed
Wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven, na het overlijden van ons mam.
Nel van der Aa- van de Ven
Familie van der Aa

Graag tot dan!
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STICHTING DORPSFEESTEN
WINTELRE
Aanmeldingsformulier Rabobank
Verenigings Prijs.

Naam:
Adres:
Woonplaats

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ik wens de navolgende vereniging aan te melden voor de Rabobank
Verenigings Prijs 2013
_____________________________________________
Ik vind dat bovenstaande vereniging, stichting of comité zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Wintelrese
gemeenschap, omdat:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________

Inleveradressen:
(in gesloten enveloppe o.v.v. Stichting Dorpsfeesten Wintelre)
Brievenbus:
Gemeenschapshuis ‘de Rosdoek”, Kerkstraat 10, Wintelre.
Coöperatieve Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Zandoerleseweg 10,
5507 NJ Veldhoven
19

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Zoals je weet kun je elk jaar overstappen van zorgverzekering.
[voorheen ziekenfonds]
De laatste tijd worden we overspoeld met reclamefolders hierover.
Sommige winkelketens, banken en zelfs dagbladen bieden
tegenwoordig een zorgverzekering aan. En natuurlijk geeft iedereen
een flinke korting.
Probeer al die aanbiedingen maar eens met elkaar te vergelijken;
men ziet door de bomen het bos niet meer.
Als KBO-lid kan men bij verschillende verzekeraars korting krijgen,
de zgn. collectiviteitkorting. Vraag hierna bij uw [opnieuw] af te
sluiten zorgverzekering. Het is niet de bedoeling dat wij iemand een
zorgverzekering aansmeren. Wel vinden wij dat iedereen moet
kunnen profiteren van een collectiviteitkorting.
Wil je gebruik maken van collectiviteitkorting moet dat wel bij de
betreffende organisatie gemeld worden.
Van onze tweehonderd en vijftig leden waren er maar liefst
tweehonderd niet op onze
najaarsbijeenkomst op 20 nov. Welliswaar een tegenvaller.
Gelukkig kunnen degenen die wel aanwezig waren terugzien op een
ontspannen middag.
Er werd gezongen, gedanst, zelfs een heuse volksdans werd
gepromoot, en aan het slot slingerde de polonaise zich door de hele
zaal. Tegen de wegblijvers willen we zeggen; Laat jou voorkeur en
wensen ook eens horen.
Op woensdag 18 december houden wij onze Kerstviering.
[ uitnodiging is onderweg ]
Als er mensen zijn die een bijdrage willen leveren aan het
programma met een mooi verhaal, gedicht of schets, laat het ons
snel weten. Bel voor ideeën 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.
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Alle KBO-leden kunnen dit concert voor slechts vier euro bijwonen.
Kaarten bestellen via; www.kbo-brabant.nl/kerstconcert
Zoals een boer in de winter zijn koeien op stal houdt, zo houden wij
senioren de fiets binnen. Dus voorlopig gaan we op de
dinsdagmiddag niet fietsen.
In plaats daarvan gaan we wandelen. De tijden blijven hetzelfde.
Dus nu elke dinsdagmiddag wandelen. Om één uur bij de
Mariakapel.
De wandelingen elke donderdag van de oneven gaan, bij redelijk
weer, gewoon door.
Dus donderdag 5 dec.; Wandelen rondom Wintelre.
We vertrekken om 14.00 uur bij de Mariakapel.
Maandag 2 december is het kaarten. [rikken en jokeren]
Om 13.30 uur in Kempkeshof.
Woensdagmorgen 4 dec. is het weer gezamenlijk koffiedrinken.
Vanaf 11.00 uur in Kempkeshof. Iedereen is welkom.
[een schoen zullen we dan niet zetten, maar misschien een
sinterklaasliedje zingen?]
Iedere maandag in de Rosdoek;
[ook al staat er boven de ingang Welkom Sint en Piet; iedereen is
van harte welkom]
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
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ZONDAG 1 DECEMBER GPS-WANDELINGEN
“IN HET SPOOR VAN DE BOSWACHTER…..”
Zondag 1 december is het weer 1ste zondag van de maand.
Bosschuur De Meren biedt dan weer, zoals gebruikelijk, wandelen
met een GPS- apparaat aan. Met behulp van een GPS, welke 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….
Momenteel hebben we 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. We hebben plannen om nog dit jaar 1 of 2
nieuwe wandelingen toe te voegen.
Vanwege de eerdere brand van de Bosschuur zal het vertrekpunt
tijdelijk bij Hoeve de Nachtegaal zijn, waar u ook indien gewenst, na
afloop van de tocht kan genieten van een heerlijk kopje koffie.
Starten kan op zondag 1 december 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 – 2053114 / 0620843172

OPENINGSTIJDEN & COOP
Ook in december is onze supermarkt elke zondag geopend van
16.00 uur t/m 19.00 uur.
Zoals U gewend bent, zijn wij ook op de verjaardag van de
Goedheiligman, normaal geopend t/m 19.00 uur.
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DICKENSFESTIJN WINTELRE
14 EN 15 DECEMBER A.S.
Nog enkele dagen en dan gaat het Dickensfestijn 2013 weer van
start!De laatste voorbereidingen worden getroffen, indien iemand
nog mee wil helpen met de opbouw op 13 of de afbraak op 16
december dan is men van harte welkom, vanaf 10.00 uur.
Het festijn zal op 14 december starten om 14.00 uur en eindigen om
19.00 uur met aansluitend een optreden van het Veldhovens koor
Amice in de feesttent. Om 20.30 uur zal de band Paris Texas
www.paris-texas.nl het podium betreden. Hiervoor nodigen we alle
inwoners van harte uit!
Op zondag is er om 11.00 uur een Heilige Mis in Dickensstijl
waarna na afloop de markt geopend zal worden en toegankelijk zal
zijn tot 18.00 uur.
Voor de kleinste onder ons komt er beide dagen een levende
poppenkast in de tent ook is daar een knutselhoek voor hen
ingericht.
De entree bedraagt € 3,- aan de kassa. Kinderen tot 3 jaar gratis en
kinderen tussen 3 en 12 jaar de helft van de prijs. Let op, in het
ledenblad van de Rabobank staat een kortingsbon van € 1,- p.p.
vergeet deze niet in te leveren!
Mochten er nog inwoners zijn van Wintelre die spullen hebben die
passen bij de stijl van dit weekend en als decoratie dienst mogen
doen? Of misschien zijn er nog mensen die gedurende deze dagen
schooljuffrouw/meester of wasstraat hulp willen zijn?Wilt u dan
contact opnemen met Harrie van Gestel tel. 2052578
Op 10 december wordt er voor de deelnemende verenigingen nog
een vergadering belegd om 20.00 uur in de Rosdoek, om de laatste
zaken door te nemen.
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We hopen dat we weer, evenals de vorige keren, een geweldig
weekend tegemoet mogen gaan.
En nadien op een geslaagd evenement mogen terugkijken.

We wensen iedereen heel veel succes en plezier toe!
Namens Bestuur Stichting Dickensfestijn Wintelre
Tamara van Gerwen
Harrie van Gestel
Elsbeth Harting
Arie van Loon
Jos Tholen
Lizet Verblackt
Hans de Vooght
www.dickenfestijnwintelre.nl

TE KOOP
2-zits leren bankstel (Groen) In goede staat
Prijs: € 25,Slikdijk 3
Tel: 2053270
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PRIJSWINNAARS & COOP

CAKE POPS MAKEN & COOP

Coca Cola, Zitzak
Mevr. N. Verheggen
Distelveld

Op woensdag 11 december, van 14.30 uur t/m 17.00 uur, hebben
we een leuke activiteit voor de kids:
We gaan in samenwerking met Dr. Oetker, cake pops versieren!
Een cake pop is een klein cakeje op een stokje.
Deze wordt meestal versierd met glazuur en verschillende soorten
decoraties.
Heb jij zin om mee te doen?
Meld je dan snel aan, door onderstaand strookje, in te leveren bij de
kassa!

Dubbelfriss, bioscoopkaarten pathe, voor 2 personen
Mevr. C. v.d. Hurk
Willibrordusstraat
Mevr. M. v.d. Broek
Kloosterstraat

====================================================
JA, IK / WIJ DOE MEE, AAN DE CAKE POP VERSIERMIDDAG!

Mevr. E. Tholen
Akkerweg

NAAM: .................................................................................

BESTE VETERANENSPORTSTERS.
Vanuit Eersel is er de vraag of we mee willen doen met de
Veteranensportdag in 2014.
Deze is op 15 juni in Baarle Nassau.
De oefenavonden zijn in Eersel en beginnen op woensdag 4
december.
Het zou leuk zijn als we hier met een groepje aan deel kunnen
nemen. Enkele dames hebben al laten weten hier wel zin in te
hebben.
Wil je ook mee doen laat het dan voor 4 december weten bij Mien
Leermakers tel: 2052307.
Jeanne Roosen.
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TELNR: .................................................................................
====================================================

NIEUWS JOC DE FAKKEL
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!

26

23 december, Schaatsen!

AGENDA

Traditiegetrouw organiseren we ook deze kerstvakantie weer een
activiteit voor in de avonduren. Op maandag 23 december gaan we
met z’n allen schaatsen! Een beetje de Sven Kramer en Ireen Wüst
uithangen. We verzamelen deze avond om 19:00u bij de Rosdoek
om vanuit daar gezamenlijk richting de ijsbaan te gaan. De kosten
van deze avond zijn € 3,00. Vergeet niet om je eigen schaatsen mee
te nemen als je die hebt. Kun je je ijzers niet uit het vet halen, geen
probleem, dan kun je de schaatsen zelf huren. Neem daarvoor wel
€ 4,00 extra en je ID-kaart mee.
Heb je zin om mee te gaan? Geef je dan voor 1 december 2013 op,
door een mailtje te sturen naar jocdefakkel@hotmail.com.

December
1
2
9
14/15
17
18
21
21
22 t/m 1 jan.

Zaterdag 4 januari, JOC thema-avond

26
29
31

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 Café 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.
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 7 december!

AGENDA
GPS-wandeling
Infoavond fusie Nieuwe Parochie Eersel
1e ouderavond vormsel in de Rosdoek.
Dickensfestijn
Kerstviering KVO
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
K.O.M (kunst om Molen) Kunstwandeling
Kerkheide, Hoogeind en Vliet, Wintelre/Oerle
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

2014
Januari
3 en 4
5
4
12
14
19
24
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
Wintelre's got talent
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari

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
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3 en 4
2
14 en 15

Voorverkoop Tonproaten
GPS-wandeling
Tonpraten

Maart
2

Grote optocht
28

3
4
11
14-16-28-29
28
April
6
11/12 /13
22
Mei
18
25

Ouderenmiddag
Kinderoptocht
2e ouderavond Vormsel in Parochiecentrum.
Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vormsel
GPS-wandeling
Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Voorjaarsbijeenkomst KVO

29 /31 en 1 juni

Eerste Communie
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.
Hemelvaarttoernooi VV DEES Wintelre.

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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