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42e jaargang nr. 24 – Week 50 (14 dec.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Kerstwandeling vol kunst: KOM!
* KVO wordt Vrouwenvereniging Wintelre
* Jong Nederland bakt Oliebollen

-

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. 25) verschijnt in week 52 ( 28 dec.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 20 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 14 EN
15 DECEMBER
Zondag 11.00 uur gemengd koor Dickensfeest
3e Weekend van de Advent
Piet Hoppenbrouwers [ 1e jgt]
Gerardus en Toon Beerens [namens kinderen familie v. Hest]
Overleden familie v.d. Bosch - v.d. Sande
Mien Klessens - Olislagers
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede in het parochiecentrum

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 21 EN
22 DECEMBER
Zaterdag 19.00 uur [deze viering staat in het teken van schuld en
boete]
4e weekend van de Advent
Piet v. Gerwen en Piërre Reniers [jgt]
Hans Wagemakers [namens buurtvereniging " Bijsterveld "]
Frans v.d. Ven [ namens Broerderschap Stille Omgang]
Frans v. Gerwen
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Nel v.d. Aa - v.d. Ven [mnd]
Harrie der Kinderen [jgt]
Maandag en vrijdag geen H. mis
Dinsdag Kerstavond 21.00 uur m.m.v. Gemengd koor
Woensdag 1e Kerstdag 9.30 uur Kindergezinsviering thema Kerst
m.m.v. KIWI
Woensdag 1e Kerstdag 11.00 uur Kindje wiegen
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Donderdag 2e Kerstdag 9.30 uur Woord en Communieviering m.m.v.
fanfare
Fina Schennink
Harrie Snelders
Overleden ouders Janus en Riek v. Mol
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Henk v. d. Sande
Ouders v. Gerwen - v.d. Sande en Wim en Harry
Leon Senders [namens Gilde van O.L. Vrouw en de H. Willibrordus]
Anna en Frans v. Dooren en Jan
Jan en Toos Kapteijns - Bartels
Nelis Leermakers Antoon en Els
Sjef Snelders
Mien Klessens - Olislagers [namens vriendin Cato]
Jan Swaans
Bertha v.d. Ven - Tholen

MEDEDELINGEN:
Op zondag 15 december is de H. mis om 11.00 uur i.v.m. het
Dickensfeest.
Op zaterdagvond is er dan geen H. mis.
In het weekend van 21 en 22 december staan de vieringen in het
teken van schuld en boete.
We wensen alle werkgroepen die er voor zorgen dat de kerk en de
kerststal er met de Kerstdagen weer mooi uitziet heel veel succes.
Ook wensen we iedereen veel succes die er aan mee werken dat de
vieringen tijdens de kerstdagen mooi en goed verzorgd zijn. We
denken aan de pastores en voorgangers, koren, fanfare, lektoren,
acolieten en de koster, en allen die achter de schermen hieraan
hebben meegewerkt.
We nodigen iedereen uit om tijdens de kerstdagen of daarna een
bezoek te brengen aan onze mooie kerststal. U kunt dit doen na de
vieringen, de kindergezinsviering of het Kindje wiegen.
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Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen Isa dochtertje van Hubert v.d. Bosch en Henrieke
Lunenburg. Isa woont aan het Distelveld op nr. 34.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,- .

KERSTMIS 2013 EN NIEUWJAAR 2014
Beste parochianen,
De voorbereidingen voor Kerst en Nieuwjaar zijn overal weer in volle
gang. We willen er alles aan doen om het voor iedereen zo goed en
gezellig mogelijk te maken. Het jaar 2013 ligt weer bijna achter ons
en we bereiden ons voor op het nieuwe jaar. Maar voor het zover is
vieren we eerst nog Kerstmis: de geboorte van Christus, zijn
menswording ruim tweeduizend jaar geleden.
Onze voorbereiding op het feest van Christus’ geboorte houdt ook
in: ons bezinnen, nadenken over onze relatie met elkaar en met
God. Daarom willen we de woorddienst van de eucharistieviering op
zaterdag 21december om 19.00 uur en zondag 22 december om
9.30 uur en 11.00 uur in het teken stellen van boete en vergeving.
Gaarne nodig ik voor deze vieringen alle parochianen van Knegsel,
Wintelre en Vessem uit om zich te bezinnen op hun levenshouding,
op hun manier van leven, ten opzichte van God, onze Vader en
Schepper, ten opzichte van onze medemensen en ten opzichte van
de vraag: hoe staan wijzelf in het leven; hoe weten we daar zelf
inhoud en diepte aan te geven. Zo willen we ons ook innerlijk
voorbereiden op het feest van Gods menswording onder ons, dat we
met Kerstmis vieren.
Kerstmis: het feest van Christus ‘geboorte; het komen van Christus
in onze tijd. Maar ook, als het goed is, de geboorte van Christus in
ons. Zijn manier van leven zullen we ons steeds meer eigen moeten
maken. Met kerstmis denken we aan dat kind in de kribbe.
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Een kind roept altijd vertedering op, een kind is zo onschuldig,
spontaan en onbevangen. Een kind vraagt en geeft dikwijls alleen
maar liefde en aanhankelijkheid en heeft nog geen weet van haat en
kwaad, dat ons mensen dikwijls omringt. In deze tijd van het jaar
proberen we ons nog meer dan anders van de beste kant te laten
zien en denken we aan de ontvankelijkheid van een kind. Meer dan
anders nodigt de kerstviering en het kerstfeest uit tot een gevoel van
vrede, geluk en verbondenheid met elkaar. Daarom is het nog meer
dan anders jammer dat mensen zich juist in deze dagen alleen en
eenzaam voelen. Laten we proberen daar samen wat aan te doen.
Graag wens ik u allen, mede namens het parochiebestuur een
vredig en zalig kerstfeest toe.
Vieringen in de drie parochies
Graag wijs ik u op de tijden van de eucharistievieringen met de
kerstdagen in de verschillende parochies.
In het weekeinde van 21en 22 december is het zoals gebruikelijk.
Op dinsdag 24 december, kerstavond, zijn de tijden van de
eucharistievieringen
Wintelre dinsdag 21.00 uur: plechtige eucharistieviering mmv. par.
koor
Vessem dinsdag 19.00 uur: gezinsviering mmv. Con Brio
Knegsel dinsdag 21.00 uur: plechtige eucharistieviering mmv. par.
koor
Woensdag 25 december, eerste kerstdag, is er in elke parochie een
eucharistieviering
Wintelre om 11,00 uur: gezinsviering mmv. KIWI
Knegsel om 11.00 uur: eucharistieviering mmv. gelegenheidskoor
Vessem om 9,30 uur: plechtig gezongen eucharistieviering mmv.
par. gemengd koor
Knegsel om 9.30 uur: ‘kindje wiegen’ voor peuters en kleuters en
hun ouders
Op donderdag 26 december, tweede kerstdag, zijn er de volgende
vieringen Wintelre 9.30 u: woord en communiedienst o.l.v. Sjef
Hems mmv. fanfare
Vessem 9.30 u: plechtige eucharistieviering mmv. het herenkoor
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Knegsel 11.00 u: gezinsviering mmv werkgroep en jeugdorkest
Heide-Echo
In het komend jaar 2014 zijn de tijden van de eucharistievieringen in
de verschillende kerken van Wintelre, Vessem en Knegsel:
zaterdagavond 19.00 u: Vessem
zondag 9.30 uur: Knegsel
zondag 11.00 uur: Wintelre. Deze tijden gelden vanaf 4 en 5 januari
2014
Mochten er zieken in de parochies zijn die niet als zodanig bij mij
bekend zijn en graag rond Kerstmis of Nieuwjaar de H. Communie
thuis ontvangen, dan wil ik dat graag van u vernemen. Ik kom
voordat ik de h. communie breng nog wel even afspreken wanneer ik
dat zal doen. Laat rustig even iets weten.
U kunt daarvoor de pastorie bellen: tel 040 – 2051575
Met vriendelijke groeten pastoor A. J. Verschure

KVO WORDT VROUWENVERENIGING WINTELRE
Het landelijk bestuur van de KVO gaat fuseren met een andere
vrouwenvereniging en wel ,Vrouwen van Nu. Dit feit heeft er toe
geleid dat de leden van afdeling KVO Wintelre heeft besloten niet
verder te gaan met een overkoepelende organisatie. Wel willen we
graag doorgaan met onze vrouwenvereniging, en vanaf 01-01-2014
is de KVO een zelfstandige club en heet voortaan
Vrouwenvereniging Wintelre.
Onze activiteiten en doelstelling blijven hetzelfde als voorheen. We
blijven een gezellige club voor vrouwen en organiseren vele leuke
dingen. Van bloemschikken tot kerstviering een dagje uit in
Helmond, eten bij de Vuurhaard, fietstocht en zelfs een kindermiddag voor de kinderen en kleinkinderen van de leden enz. enz…..
Het bestuur.
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OPBRENGST COLLECTE MS FONDS 2013
De collecte t.b.v. het Nationaal MS Fonds heeft dit jaar € 766,77
opgebracht. Een prachtig bedrag waarvoor wij de collectanten en de
gevers van harte bedanken!
Wilt u ons volgend jaar helpen met de collecte? Dan kunt u zich nu
al aanmelden op het e-mail adres: ibogaerts@online.nl of op de site
www.nationaalmsfonds.nl.
Harrie Ansems & Ine Voerman
Nationaal MS Fonds, afdeling Wintelre

GEZOCHT: WATERRATJES!!!
Oftewel kinderen onder de 4 jaar die graag met hun mama, papa,
oma, opa, tante of oom komen vrij- zwemmen. Op de woensdag
ochtend van 9 tot 10 uur in Vessem. De kosten voor de huur worden
onder het aantal gezinnen verdeeld. Dus hoe meer gezinnen hoe
goedkoper. We streven naar een bedrag van € 40,- per half jaar.
Heb je interesse kom gerust een keer proefzwemmen. Voor meer
informatie: wendyluun@hotmail.com of ellenklaasen@gmail.com

KERSTWANDELING BIJ V.V. DEES
Donderdag 26 december nodigt DEES alle inwoners van Wintelre,
vrienden en bekenden van harte uit voor een winterse wandeltocht
langs de meren en door de prachtige bossen rondom sportpark “De
Meren”.
Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur kun je zowel individueel als in
groepsverband de routebeschrijvingen in de kantine van v.v. DEES
ophalen. Zowel de 5 als de 8 km zijn daarnaast ook met pijlen van
de Avondwandelvierdaagse Wintelre aangegeven. Tijdens de route
zorgt de Kerstman er, zoals u dat van voetbalvereniging DEES
gewend bent, voor een klein hapje en een drankje.
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Bij terugkomst in de kantine staat er voor iedereen ook nog eens een
kop overheerlijke snert en een lekker glas glühwein klaar.
Kom en trek er met z’n allen op uit op Tweede Kerstdag en neem
deel aan de traditionele kerstwandeling van voetbalvereniging
DEES. Door Eendracht en Samenspel maken we er een mooie en
gezellige middag van.

TONPROATEN 2014
Nog 76 dagen staan tussen het moment van schrijven van dit artikel
en de tonpratrersavonden van 2014.
Dat lijkt nog ver weg, maar als we de kadootjes van Sint Nicolaas
hebben uitgepakt, het kerstdiner hebben laten smaken en de
champagne hebben laten vloeien, dan staan we toch al echt met èèn
been in het carnavalsfeest !
De artiesten zijn bekend en we zijn erg trots dat we dit jaar een
rijkelijk gevuld programma met een prachtig pallet van artiesten
mogen presenteren! 14 en 15 Februari a.s. zijn de data wanneer dit
spektakel wederom gaat plaatsvinden in MFA "De Rosdoek".
Noteer deze data dus in Uw agenda, alsook de data van de
voorverkoop; deze vinden plaats op maandag 3 en dinsdag
4 februari a.s., eveneens in MFA "De Rosdoek" van 19.00u. tot
20.00u. Kaarten kosten € 8,00 per persoon en max. 10 kaarten per
persoon, OP=OP !
De namen van de artiesten houden we nog even geheim voor U...
Alaaf !

OPTREDEN PARIS TEXAS IN FEESTTENT OP
14 DECEMBER
Noteer allemaal (dus zowel jong en oud) in je agenda zaterdagavond
vanaf 20.30 uur een live optreden van de Pop/Folk/Rock band Paris
Texas www. www.paris-texas.nl) De toegang is gratis, neem even
een kijkje op hun site. Het is zeker de moeite waard om naar de
feesttent te komen!

KAARTEN RABONEDERPOP 2014
De kaarten voor RaboNederpop 2014 zijn gedrukt en u kunt de met
de Rabobankactie bestelde kaarten nog voor de feestdagen in huis
hebben!Afhalen van de kaarten is mogelijk in de foyer van de
Rosdoek op dinsdag 17 december tussen 18.30 en 20.00 uur en op
woensdag 18 december tussen 20.00 en 21.30 uur.
Het is op beide avonden mogelijk om (extra) kaarten te kopen.
Organisatie RaboNederpop 2014

K.O.K. Wintelre

GRATIS AF TE HALEN
Matrassen met de afmeting van 80 bij 190
In totaal 56 stuks. Op=op.
’t Caves, Veneind 5
0402051805
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JONGEREN VERSUS ALCOHOL EN ANDERE
GENOTMIDDELEN: EEN INFORMATIEAVOND
Begin december was het volop in het nieuws, van de jongeren
tussen 20 en 24 jaar die regelmatig naar party's en clubs gaan,
gebruikte 60 procent het afgelopen jaar ten minste één keer xtc. Dit
blijkt uit 'Het grote uitgaansonderzoek 2013' van het Trimbos
Instituut. Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Vooral als kinderen
in de puberteit zitten, willen ze nog al eens experimenteren met
alcohol en/of drugs. U zult zich afvragen of dat het kwaad kan om te
experimenteren met deze genotmiddelen. Wanneer wordt
experimenteren een probleem? Wat is verslaving en kun je het
voorkomen?
Tijdens een informatieve avond op woensdag 15 januari 2014 neemt
de heer De Croon van Novadic-Kentron ons mee in zijn verhaal en
zijn ervaringen met genotmiddelen. Hij zal ons een beeld schetsen
van de situatie in Nederland, maar nog specifieker zal hij ingaan op
onze lokale situatie. Drinken jongeren nu echt zoveel? Gedurende
de avond zal hij onder meer stil staan wat de verschillen zijn tussen
hasj en wiet en zal hij door middel van voorbeelden laten zien hoe
drugs eruit zien. Maar ook hoe u kunt zien of iemand gebruikt.
U of uw (klein)kinderen zullen zich in deze situaties geconfronteerd
voelen en vragen gaan stellen, bent u dan een goede gesprekspartner (voor uw (klein)kind)? Gedurende de avond kunt ook u
vragen stellen en onderling ervaringen uitwisselen.
Op woensdag 15 januari 2014 organiseert EHBO-vereniging
Vessem ca. in samenwerking met KVO Vessem deze bijeenkomst in
gemeenschapshuis D’n Boogerd te Vessem. De toegang is gratis.
Graag heten wij u van harte welkom op deze informatieve avond
welke is van 19.30-21.30 uur.
Vanaf 19.00 uur kunt U binnenlopen voor een kopje koffie/thee.
Gelieve U hiervoor aan te melden vóór 31 december via:
r.van.gestel@ggdbzo.nl of via onze website www.ehbovessem.nl
(via het contactformulier).
Kea Aalders (KVO) en Eric Oosterbosch (EHBO)
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U kunt de tarieven binnenkort inzien via de afvalwijzer op
www.eersel.nl.

NIEUWSBRIEF#20
WIJZIGINGEN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL PER 2014
IN GEMEENTE EERSEL
Metalen verpakkingen en drankkartons in gele zak
Vanaf januari 2014 starten we in de hele gemeente Eersel met de
GRATIS huis-aan-huis inzameling van metalen verpakkingen en
drankkartons. Denk aan metalen blikjes van dranken,
conservenblikjes, spuitbussen, drankkartons van fruitsap en zuivel.
U ontvangt eind van dit jaar twee exemplaren van de gele zak. Vanaf
half januari 2014 kunt u de zakken afhalen bij de punten die u
gewend bent van de oranje zakken (plastic verpakkingen):
gemeentehuis, milieustraat, supermarkten en dorpshuizen.
Inzameldata
De inzameling van het restafval brengen we in 2014 terug naar 13
keer per jaar. Het ophalen van het GFT-afval en plastic
verpakkingen blijft ongewijzigd (26 keer per jaar). Inzameling vindt
plaats op dezelfde dagen als in 2013. Concreet betekent dit voor
Wintelre vanaf begin 2014 (oneven weken):

Week 3
Week 5
Week 7
Week 9

GFT
afval

Plastic
verpakkingen

Metalen
verpakkingen en
drankkartons

Restafval

Groene
container

Oranje zak

Gele zak

Grijze
container

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

De gemeente Eersel past daarnaast de tarieven aan voor inzameling
van huishoudelijk afval. De lediging van de grijze container wordt
fors duurder en die van de groene container wordt goedkoper.
De inzameling van plastic verpakkingen blijft gratis.

13

Digitale afvalkalender
Vanaf 1 januari 2014 vindt u de afvalkalender en
achtergrondinformatie over de afvalinzameling in de afvalwijzer op
www.eersel.nl of in de app van de gemeente Eersel. De app is te
verkrijgen in de app store (iPhone) of android store (overige
smartphones).
U kunt in de digitale afvalkalender door middel van het invoeren van
uw postcode en huisnummer zien, welke afvalstroom u wanneer
kunt aanbieden. In de afvalwijzer is daarnaast uitgebreide informatie
te vinden over de inzameling, scheiding en tarieven van alle
afvalstromen. De papieren versie van de afvalkalender en het milieuinformatiebulletin die alle huishoudens ontvingen komen hiermee te
vervallen.
Startpakket
Vanwege het nieuwe systeem ontvangt u nog éénmaal een print van
de afvalkalender 2014 van de gemeente. Deze ontvangt u eind
december 2013 samen met een informatiepakket ‘nieuwe
afvalinzameling’ thuis in de bus. In dit pakket zitten ook twee gele
zakken waarmee u de metalen verpakkingen en drankkartons kunt
scheiden en aanvullende informatie over de veranderingen.
Meer informatie
Op de site van de gemeente Eersel www.eersel.nl, is meer
informatie te vinden over de wijzigingen, kijk op de afvalwijzer of bij
nieuwsberichten, raadpleeg de Eersel-app of neem contact op met
het Milieu-informatiecentrum op telefoonnummer 0800-0230336.
De gemeente organiseert samen met Leefbaar Wintelre in januari
2014 een informatiebijeenkomsten in de MFA. U krijgt dan uitleg
over en demonstraties van de wijzigingen en u kunt vragen stellen
aan betrokken medewerkers van de gemeente. U wordt hier
binnenkort verder over geïnformeerd.
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BIBLIOTHEEKNIEUWS

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN

Beste leesvrienden in Wintelre,
We merken in de bibliotheek dat er bijna net zoveel detectives en/of
thrillers gelezen worden als gewone romans. Spannende boeken zijn
dus erg in trek, zeker in deze tijd van het jaar waarin het allemaal
wat donkerder en onheilspellender wordt. Wat is er niet gezelliger
dan lekker bij de kachel weg te duiken in een meeslepende
misdaadroman.
Naast een aantal erkende Nederlandse auteurs als Simone van der
Vlugt, Ester Verhoeff, Havank, Charles den Tex, van wie we
allemaal boeken hebben staan in de bibliotheek, is er één die heel
sterk tot de verbeelding spreekt: Appie Baantjer. Albert Cornelis
Baantjer (1923 -2010) heeft meer dan 70 boeken geschreven.
Daarnaast zijn er over zijn hoofdfiguur De Cock “met ceeooceekaa”
en zijn assistent Vledder meer dan 100 televisieafleveringen
gemaakt. Baantjer heeft meer dan 5 miljoen boeken verkocht in
Nederland. Indrukwekkende cijfers dus. Over zijn ‘formule’ is
Baantjer heel eenduidig: ‘Ik leg gewoon ergens een lijk neer en dan
zie ik wel wat ermee gebeurt’.
In de bibliotheek hebben we een zestal boeken staan van Baantjer
die het van ganser harte verdienen om gelezen te worden.
Veel leesplezier.

Iedereen heeft inmiddels de uitnodiging binnen voor onze
kerstviering op woendag 18 dec.
We gaan voor een leuke middag vol huiselijke gezelligheid en een
smaakvolle maaltijd.
Ons ledenbestand ligt momenteel boven de tweehonderd en vijftig,
en er zijn maar tweehonderd stoelen beschikbaar, dus wees op tijd
met aanmelden.

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:
Anny van Asten, tel. 2051454, e-mail: annyvanasten@planet.nl
BIJEENKOMSTEN LEEFBAAR WINTELRE:
De laatste bijeenkomst van 2013 is op woensdag 18 december.
Leefbaar Wintelre
Email: leefbaarwintelre@gmail.com,
Website: www.wintelre.info
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Op zondagmiddag 22 dec. geeft het bekende mannenkoor ‘La
Bonne Esperance’ in de Catharinakerk in Eindhoven tussen
14.30 uur 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
Elke dinsdagmiddag gaan we wandelen.
Om één uur bij de Mariakapel.
Op elke donderdagmiddag van de oneven weken;
Wandelen rondom Wintelre.
Dus; donderdag 19 dec. 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
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
KBO
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NIEUWS JOC DE FAKKEL

23 december 2013, Schaatsen!

jongeren uit De Kempen. Wij hopen daarom dat we hen ook in 2014
in grote getalen en veelvuldig mogen begroeten!
Wij gaan in ieder geval voorlopig nog wel even door en kijken nu al
uit naar ons 50 jarig jubileum in het seizoen 2014-2015!!
Tot 23 december!

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. Ow en 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? De inschrijftermijn is verlengd tot 20 december 2013,
dus je kunt je nog steeds opgeven door een mailtje te sturen naar
jocdefakkel@hotmail.com.

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

VERSE OLIEBOLLEN TE KOOP

Ook dit seizoen kan een Hardstyle-party niet ontbreken! En daarom
dachten we, laten we 2014 meteen goed beginnen! Op zaterdag 4
januari 2014 knallen de kneiters uit de speakers en gaan we met z’n
allen stuiteren!!! Uiteraard kunnen gastdj’s hierbij niet ontbreken.
Vorig jaar was het de overbekende DJ Paul Elstak die de meute
kwam opzwepen en ook voor dit jaar staan weer een aantal mooie
DJ namen op het programma. Wie dat zijn, dat houden we nog even
geheim. Jullie zijn er allemaal bij, toch?! Zet het in je agenda en
twitter, facebook en app je vrienden dat ze hetzelfde doen!!!

Na jaren van heerlijke oliebollen van de KVO en een korte pauze,
kan heel Wintelre dit jaar weer genieten van een huisgemaakte
verse bol om het oude jaar uit te luiden. Naast deze delicatesse voor
jezelf steun je hiermee ook Jong Nederland Wintelre!
Op dinsdag 31 december kun je van 10.00 tot 16.00uur terecht bij
jeugdhuis de klink op Bremveld 10 (hetzelfde adres als voorgaande
jaren met de KVO) om de verse oliebollen af te halen aan onze
sfeervolle kraam. Om teleurstelling te voorkomen kun je bestellingen
vóór 29 december doorgeven via mail: oliebollenwintelre@gmail.com
of eventueel telefonisch: 06 22320065. Op deze manier ben je
verzekerd van je verse oliebollen, maar aan de kraam kopen mag
natuurlijk ook. Per stuk kosten ze €0,75 maar 10 stuks zijn er al voor
slechts €5,-.

Fijne feestdagen en een knallend 2014 gewenst

Tot ziens de 31e bij het jeugdhuis!

JOC de Fakkel wenst iedereen vast fijne feestdagen en een knallend
2014! Wij hopen ook in 2014 weer mooie JOC-avonden te kunnen
neerzetten. Dat kan uiteraard alleen maar met behulp van alle

PS
Bestel je tijdens de feestdagen (of welk ander moment dan ook)
gourmet (of barbecue) bij AZ Barbecue (www.azbarbecue.nl),
gebruik dan actiecode “Wintelre”.
Het kost u niets en helpt ons enorm!

Zaterdag 4 januari, Hardstyle-party
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LEDEN VAN DE KV

NIEUWJAARSBIJEENKOMST en UITREIKING
RABOBANK VERENIGINGS PRIJS

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.
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.
Dinsdag 14 januari 2014: Thema avond voet- en
houdingsklachten
Aanvang 20.00 uur in de Rosdoek
Dit is een open avond ook niet leden van vrouwenvereniging
Wintelre zijn welkom.
Podotherapeut Annemiek Daas gaat deze avond verzorgen en ons
alles vertellen over Voet- en houdingsklachten.
Het bestuur

EINDHOVEN AIRPORT
TEKEN de petitie van

actiegroep Geen Vluchten na Elven
http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven
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In de afgelopen edities van ’t Blaaike heeft U reeds kennis kunnen
nemen van de inschrijfmogelijkheden voor de achtste jaargang van
de “Rabobank Verenigingsprijs” door de Rabobank.
In deze publicaties zijn reglement, voorwaarden en spelregels
uitvoerig uiteengezet, welke uiteraard ook nog zijn na te lezen op
www.wintelre.info onder Stichting Dorpsfeesten. Ook heeft u in het
vorige Blaaike een aanmeldingsformulier kunnen vinden, welke ook
op de site is te downloaden. Hier vind u ook een digitaal web
formulier, zodat u zelfs niet meer van huis hoeft om een aanmelding
te doen.
Om de uiteindelijke keuze door de Wintelrese bevolking mogelijk te
maken, hebben de Stichting Dorpsfeesten Wintelre samen met de
Fanfare-Drumband Sint Willibrordus op zondagmiddag 12 januari
in de Rosdoek een zeer interessant programma voor U samengesteld, waarbij uiteraard de gehele Wintelrese bevolking is
uitgenodigd. Deze middag zal een mix zijn van een
nieuwjaarsreceptie, concert van de Fanfare-Drumband Sint
Willibrordus, bekendmaking van het drietal genomineerde
vereniging, stichting of comité en de uiteindelijke uitverkiezing van
de Rabo Verenigingsprijs 2013.
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom. Omstreeks 12.30 wordt eerst
de drie winnaars van 2012 de gelegenheid geboden om aan te
geven hoe zij hun prijs hebben besteed. Na een half uurtje muziek
zullen dan de drie genomineerde organisaties door de jury bekend
worden gemaakt, waarna deze zich in max. 5 minuten nog wat extra
kunnen profileren. Aan alle aanwezigen wordt een stembiljet
uitgereikt. Na telling van de stembiljetten zal dan vervolgens door
een Rabobank vertegenwoordiger de Rabobank Verenigingsprijs
2013 worden uitgereikt. Een en ander zal afwisselend muzikaal
worden opgeluisterd door Fanfare-Drumband Sint Willibrordus.
Stichting Dorpsfeesten Wintelre
Fanfare-Drumband Sint Willibrordus
Rabobank Oerle-Wintelre
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GILIA BLOEMEN & NOVY - WINTELRE:
EEN SPRANKELEND NAJAAR!
Ook in deze herst- en wintermaanden staan de medewerkers van
Gilia Bloemen en Novy voor u klaar. Een ruim en verrassend
assortiment.
Bloemen, planten, woondecoraties, cadeauartikelen, maar ook bijna
alle dagelijkse (huishoudelijke) producten. De unieke combinatie van
Novy en Gilia staat ook voor “mix & match”: cadeau en bloemwerk in
één.
De sfeerdagen naar de decembermaand geven ook dit jaar weer
mogelijkheden unieke, zelfgemaakte, bloemwerken te kopen of
bestellen. Er worden uiteraard voornamelijk natuurlijke materialen
gebruikt wat garant staat voor duurzaamheid.
Novy kan ook voor u – geheel door u zelf te bepalen - pakketten
verzorgen.
Wat bieden wij u:
‐ de najaarskriebels: mooie producten voor een plezierig interieur
‐ vanaf tweede helft november: sfeerdagen (waaronder Kerst‐
bloemwerk) in de winkel
‐ cadeauartikelen, ook voor Kerst
‐ dagelijks boeketten groot en klein
‐ bloemenabonnementen
‐ trouw‐ en rouwwerk
‐ mooi en aantrekkelijk inpakken van uw aankoop

Het team van Gilia en Novy staat voor u klaar en heet u
van harte welkom!
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur (geen koopavond)
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
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KERSTWANDELING VOL KUNST: KOM!
Kunst Om Molen in Veldhoven en Wintelre van 22-12-2013 t/m
1-01-2014
KOM! Kunst Om Molen organiseert dit jaar wederom een
kerstwandeling vol kunst. Aan het wandeltraject in Oerle en Wintelre
liggen drie locaties waar in totaal 21 kunstenaars hun werk
exposeren. De Oerse molen fungeert als baken, spil en rustpunt in
deze wandeling vol verwondering. Het is een mooie traditie: samen
genieten van kunst en natuur in het prille winterlandschap.
Drie locaties vol kunst
KOM! is een initiatief van Vaaggrond, Atelier Le Vent des Forêts en
Atelier Hoogeind Keramiek. Ze schotelt een zeer uiteenlopend palet
aan kunst voor.
Vaaggrond presenteert dit jaar ‘Overgang’. Een expositie van 18
kunstenaars in de buitenlucht die inspeelt op de context van het
buitengebied. Kunstenaars gebruiken de natuur, vergankelijkheid,
herinnering en verbeelding als inspiratiebronnen. Zij laten zien dat
het op beloop laten van natuurlijke processen, het controleren en
cultiveren ervan, leiden tot bloei maar ook tot ontworteling. Meer
informatie: Vaaggrond.nl. Adres: Kleine Vliet 1d, Veldhoven (Oerle).
De toegang bedraagt 2,50. Kinderen gratis. Dagelijks rondleiding om
11.30/13.00/15.00 uur.
Atelier Le Vent des Forêts biedt sculpturen en schilderijen van Guus
en Riek Wouters. De werken worden geëxposeerd in het atelier en in
het omliggende bos met mooie waterpartijen. Hier gaan het
opsnuiven van kunst en frisse lucht hand in hand. Gratis toegang.
Voor meer informatie: Riekenguus.nl. Adres: Kerkheide 4, Wintelre.
Atelier Hoogeind Keramiek, met keramisch werk van Jeske Snoeren.
Langzaam wordt het duidelijk dat het abstraheren haar voorkeur
geniet. De werken ontstaan door observatie van de wereld om haar
heen, of te experimenteren met klei. De ontdekkingsreis is nog niet
ten einde. De zomer van 2013 eindigde tot haar vreugde met een
uitnodiging tot deelname aan een internationale expositie in
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Bologna. Informatie: Hoogeindkeramiek.webklik.nl. Het werk is te
bezichtigen aan Hoogeind 24, Veldhoven (Oerle). Toegang gratis.
Informatie
KOM! Kunst Om Molen is open van 22 december 2013 t/m 1 januari
2014. Iedere dag tussen 11.00 en 17.00 uur. Let op, de openingstijden van de verschillende locaties sluiten niet volledig op elkaar
aan. Bij alle locaties is de wandeling KOM! gratis verkrijgbaar of te
downloaden via Oerle.info.

BEDANKT
Eetpunt bedankt de COOP voor het lekkere toetje.
Stichting Kempkeshof

AGENDA

AGENDA

December
14/15
17
18
18
21
21
22 t/m 1 jan.
26
29
31

Dickensfestijn
Kerstviering KVO
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Kerstviering KBO
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

DEES indoor strafschoppentoernooi
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5
4
7 en 21
12
14
19
24
27

GPS-wandeling
DJ Kelly Pfaff en DJ Rob (d'n Babbel)
Kienen KBO en alle inwoners
Nieuwjaarsbijeenkomst
Thema avond voet en houdingsklachten KVO
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Wintelre's got talent
Algemene ledenvergadering TV De Meppers

Februari
3 en 4
4 en 18
2
14 en 15

Voorverkoop Tonproaten
Kienen KBO en alle inwoners
GPS-wandeling
Tonpraten

Maart
2
3
4
11
14-16-21-22
28

Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht
2e ouderavond Vormsel in Parochiecentrum.
Toneeluitvoering: Paniek om een pyjama.
Vormsel

April
6
11/12 /13
22
Mei
18
25

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
20 /21/22

ELErally
Welons
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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
Eetpunt Kempkeshof om 12.00 uur op:
31 januari
28 februari
30 mei
27 juni
26 september 31 oktober

28 maart
25 april
25 juli
29 augustus
28 november 19 december

Graag vooraf aanmelden

De redactie wenst
iedereen
prettige kerstdagen
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