47e jaargang nr. 8, week 15 (14 april)
Met in deze uitgave onder meer:
 Continurooster op Basisschool de Disselboom
 Cursussen reanimatie en AED bediening
 Koningsdag voor de basisschool
De volgende uitgave (nr. 9) verschijnt
in week 17 (28 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 20 april voor 19.00 uur (E-mail)
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De dames van de siergroep hebben er weer voor gezorgd
dat de kerk weer heel mooi versierd was.

MISINTENTIES 14 en 15 APRIL

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

Zondag 9.30 uur
Jozef Couwenberg (mnd)
Domien v. Oeffelen (mnd)
Louis v. Loon (mnd)
Overleden ouders Swaans - v. Hout

CURSUSSEN REANIMATIE EN
AED BEDIENING

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES 21 en 22 APRIL
Zondag 9.30 uur
Pieta v.d. Ven - v. Hoof (jgt)
Antoon v. Kemenade (mnd) en Lies v. Kemenade
- v. Gerwen
Frans Vrijsen (namens buurtver. "Kat en Hondstraat ")
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN
Namens de parochie willen we iedereen bedanken die er
aan mee heeft gewerkt dat de vieringen in de Goede Week
en met de Paasdagen zo goed zijn verlopen.
Zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn er veel
voorbereidingen geweest.
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Omdat een AED op zich niet levensreddend is
organiseert
EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en Knegsel weer
een
4-tal cursussen voor de reanimatie en het bedienen
van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar. En
staan gepland voor:
21-09 Wintelre vrijdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur
24-09 Vessem maandag avond van 19.00 tot 22.00 uur
26-09 Knegsel woensdag ochtend van 9.00 tot 12.00 uur
27-09 Wintelre donderdag avond van 19.00 tot 22.00 uur
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten.
De kosten voor de cursus zijn 15.00 euro.
Het maximale aantal personen per cursus is 10.
AANMELDING KAN VIA DE SITE VAN DE
EHBO VERENIGING:
“http://www.ehbovessem.nl/node/25”
Graag vooraf betalen onder vermelding van je naam en de
datum van de cursus.
De betaling gaat via de EHBO Vessem naar bankrekening
nr. NL20 RABO 0126 1020 23
Bij onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd, de
cursisten zo spoedig mogelijk geïnformeerd en het
cursusgeld teruggestort.
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KONINGSDAG VOOR DE BASISSCHOOL
Het is bijna koningsdag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren. Op vrijdag 27
april worden de kinderen om 9.30u verwacht bij het
gemeenschapshuis de Rosdoek; groep 1 en 2 binnen, groep
3 t/m 8 buiten.
Allemaal graag verkleed in rood – wit – blauw – oranje. Om
12.00u is het afgelopen. Opgeven kan bij Esmee Wilting
(Kloosterstraat 1) middels een briefje met naam en
basisschool groep in een envelop inclusief €1,50
deelnemerskosten per kind in de brievenbus te doen.
Graag opgeven vóór vrijdag 20 april. Tot ziens!
Jong Nederland Wintelre

OPBRENGST VASTENACTIE 2018
De collecte voor de vastenactie 2018 heeft een prachtig
eindbedrag gehaald van maar liefst € 1273,70 waarvan de
kinderen van de Basisschool € 95,59 hebben opgehaald.
Dit bedrag komt geheel ten goede voor het
campagneproject in Mbala in het uiterste noorden van
Zambia. Alle gevers, collectanten én de kinderen van de
basschool: DANK JE WEL

Ook dit jaar organiseert OMTT weer de bekende motor
toertocht voor alle motorrijders uit Oerle en andere bikers
die verbonden zijn met Oerle. Dit jaar leidt de route naar de
omgeving Nijmegen en het rivierenlandschap daaromheen.
Onderweg zal er uiteraard voldoende gelegenheid zijn om
gezellig samen te pauzeren onder genot van een hapje en
een drankje. We vertrekken weer vanaf Gasterij
’t Dorpsgenot te Zandoerle (’t Geitenboerke).
We verwachten iedereen op zondag 27 mei a.s. tussen
8.30u en 9.30u.
Jullie worden natuurlijk weer met koffie en gebak
ontvangen.
’s Avonds sluiten we weer af met de bekende gezellige
barbecue.
Meld je vast aan (on-line via http://omtt.oerle.net) en tot
binnenkort bij onze 15e rit, de Betuweroute!
O.M.T.T.
Martijn van Balen, Egbert Daal

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
FANFARE/DRUMBAND
Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre neemt deel
aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Tijdens de stemwerken van 5 t/m 30 april is het mogelijk je
stem uit te brengen op één van de deelnemende
vereniging.

Namens uw contactpersoon,
Riny Reniers

GRATIS AF TE HALEN

Geef ook Fanfare/Drumband Sint Willibrordus een stem.
Mede dankzij uw stem kunnen wij ons instrumentarium op
niveau houden en ook de jaarlijkse nieuwe aanwas van een
instrument voorzien.

Paardenmest
Zandstraat 2 Tel 0654711240
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“DE BETUWE ROUTE”
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COLLECTE VAN ZONNEBLOEM
Voorgaande jaren collecteerden we in juni,
dit viel meestal samen met de collecteweek
van het Rode Kruis. Daarom hebben wij
besloten om onze collecte te verzetten naar april.
In de week van 22 t/m 28 april komen we bij u aan de deur
voor een bijdrage voor Zonnebloem Wintelre.
Ons doel is om onze gasten iedere maand een gezellige
middag te bezorgen.
De activiteiten van de afgelopen maanden waren;
In januari:
Een nieuwjaarsreceptie en een bezoek aan de Schalm in
Veldhoven voor een toneeluitvoering van “Meer Vreugde
Kern”
In februari:
Een bezoek aan het Orgelmuseum in Hilvarenbeek
In maart:
We zijn naar het toneel van de Vriendenkring geweest.
Tevens hebben we een gezellige middag gehad in de
schuilhut van het Gilde.
Waarvoor onze dank aan het Gilde!
In april:
Een picknick met kienen in de kantine van DEES.
Waarvoor onze dank aan DEES!
Ook hebben we een met een groepje het toneel in Vessem
bezocht, “Ja Zuster, Nee, Zuster”
In mei:
Gaan we een bezoek brengen aan de H. Eik in Oirschot en
aansluitend een lunch.
In juni:
Gaan we 5 dagen op vakantie.
Zo ziet u, uw bijdrage wordt goed besteed!

Als u nog niet gestemd heeft voor de Rabo Club Kas
Campagne, kunt u ons nog extra steunen met uw stem.
Namens ons en onze gasten,
Dank je wel!
Zonnebloem Wintelre.

STATIEGELD-ACTIE COOP WINTELRE &
CLUBKAS CAMPAGNE RABOBANK
De JOC de Fakkel is al jaren bij uitstek de plek voor de
jeugd uit de Kempen om elkaar te ontmoeten en gezellig
kennis te maken met het stapleven. Om dit de komende
jaren nog lang vol te kunnen houden, maken wij natuurlijk
van elke mogelijkheid graag gebruik om wat extra middelen
op te halen. Nu zijn er de komende tijd twee leuke acties
waar wij als JOC de Fakkel aan meedoen!
Als eerste zijn wij harstikke blij om mee te mogen delen dat
we zijn uitgekozen door Coop Wintelre om mee te doen aan
de statiegeld-actie. U zult binnenkort de inleverautomaat bij
Coop Tholen in een leuk JOC-tintje aantreffen, waar elk
gedoneerd bedrag aan de JOC verdubbeld zal gaan worden
door de Coop!
Daarnaast doen wij ook mee aan de Clubkas campagne van
de Rabobank. De JOC zou ontzettend geholpen zijn met uw
stem tussen 5 en 30 april! Alle stemmen tellen dus we
stellen elke steun heel erg op prijs.
14 April opent de JOC haar deuren weer voor een knalfeest
voor alle jeugd vanaf groep 8 tot en met 16 jaar. We kijken
ernaar uit weer een topfeestje neer te zetten!
Tot dan!

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN”
Stichting JOC de Fakkel
’t Blaaike nr. 8 14 april 2018
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Uitnodiging
.
Graag nodig ik jullie alle belangstellenden uit voor onze
derde lezing, met als titel

Zuidelijke Patavia-route op de Peutingerkaart
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Inleider:

dinsdag 17 april 2018.
20.00 uur.
Jacobushoeve, Vessem.
Dhr. Joep Rozemeyer, Breda.

Het wordt een interessante avond, waarbij Vessem
letterlijk op de kaart gezet zal worden.
We rekenen op een goede opkomst.
Marcel van Hest,
namens Heemkundevereniging “De Hooge Dorpen”.

Tijdens deze lezing duiken we in Romeinse geschiedenis,
waarbij de Peutingerkaart als leidraad zal dienen. Deze
kaart was een soort routekaart voor de Romeinse
garnizoenen en andere reizigers, zoals handelslieden. De
Peutingerkaart zou in de 4e eeuw zijn ontstaan en de
gegevens op de kaart zijn niet altijd even betrouwbaar.
Twee belangrijke routes op de kaart in onze streken (het
huidige midden en zuiden van Nederland) waren de
noordelijke en zuidelijke Patavia-route. Beide hadden als
vertrekpunt Noviomagus (Nijmegen). De noordelijke weg
volgde de Rijn richting Katwijk aan de Noordzeekust, terwijl
de zuidelijk variant in de richting van Gent en verder naar
de Noord Franse kust zou hebben gelopen. Over de
zuidelijke variant zijn de meningen onder de historici erg
verdeeld. Onze spreker denkt de ligging van deze weg te
kunnen duiden middels archeologische vondsten van
Romeinse aanwezigheid o.a. bij Dreumel en onder
Hoogeloon. Daardoor zou de route door Noord-Brabant
hebben gelopen en heeft Vessem mogelijk als halteplaats
gefungeerd.
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Dit wordt door hem verder ondersteunt met gegevens, die
hij op de kaart heeft aangetroffen. Dhr. Rozemeyer was in
zijn arbeidzaam leven oogarts in Breda, maar had altijd al
een passie voor geschiedenis. Na zijn pensionering is hij
begonnen met historisch onderzoek van de Nederlanden in
de Romeinse en Middeleeuwse tijd. Hij publiceerde boeken
over Dorestad en Trajectum en is ook een gewaardeerd lid
van SEM (Studieclub Eerste Millennium), waarvoor hij ook
geregeld spreekbeurten houdt.
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DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in
oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Met dit jaar als centraal thema ‘Verzet’.
Vanaf 2018 zal tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking in
onze gemeente ook aandacht zijn voor de herdenking van
de militaire acties die hebben plaatsgevonden in
Nederlands-Indië. Deze herdenking vond tot nu toe steeds
plaats op 15 augustus.
Wij nodigen u uit om op vrijdag 4 mei 2018 om
18.45 uur aanwezig te zijn in de kerk van St. Jan
Geboorte, Smitseind 38 te Duizel.
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CONTINUROOSTER OP
BASISSCHOOL DE DISSELBOOM

REUMAFONDS HAALT 1224,62 EURO
OP IN WINTELRE

Dit schooljaar is er op verzoek van de schoolraad op
basisschool Disselboom onderzoek gedaan naar de
wenselijkheid en haalbaarheid van een continurooster. In
oktober is een werkgroep bestaande uit ouders en
teamleden geformeerd. Er is een informatieavond voor
ouders gehouden en er is een enquête onder ouders en
team uitgezet. Uiteindelijk heeft zowel de ouder- als
teamgeleding van de medezeggenschapsraad hun
instemming verleend aan de invoering van een
continurooster.
Dit betekent dat de schooltijden met ingang van maandag
20 augustus 2018 veranderen:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag 8.30-12.30 uur.
Alle leerlingen lunchen op school. De TSO vervalt. Wel
kunnen vrijwilligers die het leuk vinden om te ondersteunen
tijdens de lunchpauze in de onderbouw, zich melden op
school.
Mogelijk betekent de invoering van het continurooster ook
iets voor de planning van les- of sporttijden voor
verenigingen. Vandaar dit berichtje in het Blaaike. Mocht u
verenigingen of organisaties buiten Wintelre kennen voor
wie deze informatie ook belangrijk is, wilt u dit dan
doorgeven of hen verwijzen naar school voor extra
informatie?
Het telefoonnummer van de school is: 040-2051580.
Een mail sturen kan ook: disselboom@veldvest.nl
Met vriendelijke groet,
Team basisschool de Disselboom
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Het Reumafonds bedankt alle collectanten en inwoners van
Wintelre voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke
collecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24
maart 2018 hebben zij met elkaar in totaal €1224,62
opgehaald.
Met
deze
donaties
kunnen
onderzoeken
worden
gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen
en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren.
Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te
verbeteren.
Coördinator- Jeanne Roosen-Bartels

STEM OP DE BABBELLAARSJES
Ben jij lid van Rabobank Eindhoven-Veldhoven? Het zou
fantastisch zijn als jij en jouw familie, vrienden en
kennissen hun stem geven aan De Babbellaarsjes tijdens
Rabobank Clubkas Campagne.
De babbellaarsjes zijn een dansmarietjes vereniging in
Wintelre die ernaar streven om elk meisje een kans geven
om te dansen.
Wij hebben dit jaar een nieuwe show groep erbij die we ook
weer leuk aan willen kleden.
Hierbij hebben we jouw hulp hard nodig! Dus laat je stem
niet verloren gaan en stem van 5 t/m 30 april op de
Babbellaarsjes!
Meer informatie over Rabobank Clubkas Campagne vind je
op www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven #raboclubkas
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NIEUWSBRIEF#103

LENTEKRIEBELS

Natuurfilm in Kempkeshof

Op maandag 16 april 2018 om 19.30 uur organiseert de
bibliotheek Wintelre weer haar halfjaarlijkse thema-avond in
Kempkeshof. Deze keer komt Cor Speek uit Geldrop ons
zijn bijzonder fraaie film ‘De Groote Peel’ laten zien.
Cor zelf daarover:
‘Het waren de kraanvogels die mij naar de Peel lokten. In
1997 zag ik ze voor het eerst. Een groep van 32
kraanvogels streek neer op een pas geoogste maïsakker.
Hun majestueuze vlucht en adembenemende roep waren
een openbaring voor mij. Sindsdien bezoek ik de Peel
meerdere malen per jaar om er te filmen. En uiteraard
komen er dan niet alleen kraanvogels in beeld.
Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten
restant hoogveen en dat is best zeldzaam in Nederland.
Deze bijzondere natuur kent een grote verscheidenheid aan
flora en fauna. In de film ziet u behalve veel voorkomende
planten, ook specifieke hoogveenplanten zoals diverse
soorten veenmos, zonnedauw en lavendelheide. Daarnaast
bijzondere broedvogels zoals de geoorde fuut, de
nachtzwaluw en de roerdomp. Ook zeldzame vlinders en
libellen komen voorbij. Deze film is bewerkt met
beeldmateriaal uit verschillende jaren en toont beelden uit
de vier seizoenen. Ieder jaar worden er nieuwe filmbeelden
aan de film toegevoegd. De film duurt 46 minuten en is
volledig ondersteund met live geluiden en tekst, wat een
bijzondere beleving biedt’. De film is tijdens de filmavond
ook te koop op dvd. Komt allen!

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


Maandag 23 april om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering.

Contact

Dorpsraad Wintelre, Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 8 14 april 2018
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In de vroege voorjaarszon
liepen vijftien kalveren op een rij
jong, maar keurig zij aan zij
op weg naar de grote groene wei
met slechts één jonge stier erbij
voor wie het echte leven pas begon dat niet langer wachten
kon.
Vanuit een puberale dartelheid
sprak de jonge stier een pink daar aan;
“Wat staan wij hier toch braaf te staan
kom laat ons saam naar ginds toe gaan
elkanders lichaamstaal verstaan
vol lijfelijke lustigheid en eigentijdse tederheid.”
Als bakvissen stonden ze apart
toen de stier zich wat vooroverboog
zijn kop zacht heen en weer bewoog
en verliefd keek in een koeienoog,
hetgeen een lentekolder in beider koppen zoog
en hen raakte, vreemd verward, tot in het diepste van hun
hart.
De jonge stier, hij ging ervoor
en in een koude siddering
riep hij kordaat; ‘Ik spring’.
Toen hij over haar rug heen hing
fluisterde hij zachtjes ‘Lieveling’
dat als een duizendkoppig koor resoneerde in een
trillend pinkenoor.
Terug, bij de anderen in de wei
grazend van het malse gras
liep de jonge stier al ras
met een ander in de pas
die ook jong en maagdelijk was
doch frivole dingen tot hem zei en zich vrolijk vleide aan
zijn zij.
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Er groeide jaloezie daar tussen ‘t gras
eenieder wilde de stier spreken
verlangde na zijn stierenstreken
een persoonlijk liefdesteken
op de drift die hij deed ontsteken.
Doch de stier zei, duidelijk in zijn sas, dat het
slechts kalverliefde was.
J.P.

TE KOOP

Hierbij weer een bericht over zondag 6 mei. Het globale
programma is inmiddels bekend, en het belooft een waar
spektakel te worden.
‐
‐
‐
‐

13:00
15:30
17:00
nieuw
18:30

– 16:00
– 17:00
– 18:30
naam
– 00:00

Kinderzeskamp
Foute Bingo
Dienstenveiling en bekendmaking
Feestavond

Kinderzeskamp

Opel Zafira, grijs, bouwjaar 2006, 118000 km.
Fijne nette familie auto.
Goed onderhouden.
Vraagprijs: € 6250.Info: 06-26002698

JOUW STEM IS GELD WAARD!
Jij steunt ons toch ook?
Als lid van Rabobank Eindhoven-Veldhoven mag je tijdens
de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op verenigingen
en stichtingen. Beslis mee en steun jouw favoriete club.
Geef ons jouw stem van 5 tot en met 30 april
2018. Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?
Stem op: Kempkeshof
Kun je zelf niet stemmen. Geef dan even de brief met de
code af met je favoriete clubs.
Dan regel ik het stemmen voor je.
Ineke Neggers
Everstraatje 6 of in de brievenbus van Kempkeshof.
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE
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Zoals jullie wellicht gehoord hebben starten we ’s middags
met de Kinderzeskamp. Hiervoor hebben we alles uit de
kast gehaald om een leuke, diverse middag op touw te
zetten. Deze middag zal er een soort zeskamp gehouden
worden met verschillende activiteiten zoals sumoworstelen,
pannavoetbal en bungeerun. Hiernaast zullen er
verschillende luchtkussens en een heuse ‘ter land ter zee en
in de lucht’ baan aanwezig zijn. Alle ingrediënten dus voor
een gezellige sportieve middag.
Meld je aan samen met je vriendjes, vriendinnetjes,
broertjes of zusjes! Deze middag vol sport en spel is
bedoeld voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Jullie mogen je
opgeven in groepjes van 3 tot 6 personen met groepsnaam,
namen en leeftijden bij wenterselsemert@hotmail.com of
via facebook: www.facebook.com/wenterselsemert /.
Kosten voor deelname bedraagt €3 per kind, op de dag zelf
te voldoen.
Foute Bingo
Rond een uur of vier wordt er een hilarische bingo
georganiseerd voor de ouders en iedereen die zin heeft om
mee te doen. Dit zal garant staan voor een hoop lol en
gezelligheid.
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Dienstenveiling
Vanaf 17.00 uur start de dienstenveiling. Deze
dienstenveiling zal ten goede komen aan een doel voor
Wintelre. Zoals eerder in het Blaaike vermeld hebben we al
verschillende mogelijkheden, maar zijn nieuwe ideeën voor
een doel nog steeds van harte welkom. (eventuele nieuwe
ideeën voor het goede doel mogen nog tot 15 april
ingestuurd worden: info@wintelre.info). Tijdens de pauze
zal bepaald worden voor welk goed doel de opbrengst zal
zijn. Dit gebeurt middels het invullen van een stembiljet
door de aanwezigen.
De hele dag wordt omlijst met muziek, dans, eten en
drinken en de nieuwe naam van deze jaarlijks terugkerende
dag zal onthuld worden door de commissie. Nieuwe ideeën
voor een naam zijn nog steeds van harte welkom! En
mogen opgestuurd worden naar
wenterselsemert@hotmail.com
Feestavond
Na de dienstenveiling zal DJ Jelle de avond voortzetten
verder voorzien zal zijn van optredens van o.a. de band
Restore.
Tot slot nog een oproep met betrekking tot de
dienstenveiling. Wij willen iedereen de kans geven een
dienst te leveren voor het goede doel. Dus wil je zelf, met
je bedrijf of als vereniging, middels een dienst of product
bijdragen aan het succes van deze middag, ontvangen wij
graag bericht van u. Wij vragen zeker alle verenigingen
hierover na te denken. U kunt contact met ons opnemen via
jokevanloon12@hotmail.com of bellen met 06-53166497
(Theo van Loon).
De commissie Wenterselse Mert
m.m.v. Theo en Joke van Loon
m.m.v. Stichting Dorpsfeesten
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‘T CURSUSHUYS SUPPORTER VAN
VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
Vrijwilligers en mantelzorgers, die kennis en/of
vaardigheden willen opdoen, kunnen vanaf 1 april
terecht bij ’t Cursushuys. Dit is een initiatief van GOW
Welzijnswerk en Cordaad Welzijn.
Het Cursushuys biedt een continu aanbod van cursussen en
trainingen voor mantelzorgers, vrijwilligers en
(vrijwilligers)organisaties in de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden,
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. ’t Cursushuys vertaalt
vragen van mantelzorgers, vrijwilligers en (vrijwilligers)
organisaties naar cursussen en trainingen.
Het doel is dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen aan de
aangeboden trainingen, waarbij alle trainingen voor
mantelzorgers en vrijwilligers op één gezamenlijke website
staan. Zie www.cursushuys.nl
Ook lokale organisaties die werken met vrijwilligers en
mantelzorgers kunnen met ’t Cursushuys samenwerken en
hun eigen trainingsaanbod inzichtelijk maken via de website
www.cursushuys.nl.
Financiële ondersteuning voor dit initiatief komt onder
andere van het Oranje Fonds en Rabobank De Kempen.

GEVONDEN
Ik heb een sjaal gevonden tussen Kloosterstraat en Pastoor
van der Heijdenstraat. Het is een colsjaal.
Af te halen op Pastoor van der Heijdenstraat 4
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Agenda

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 19 en 26 april 2018: Eten bij Pius X
Vertrek 17.15 uur bij de kerk met auto’s
Deze 2 avonden gaan we eten bij Pius X. Alle dames die
zich hebben aangemeld hebben inmiddels een mail
ontvangen met indeling en informatie.
Kosten voor deze avond € 15.--. Dit bedrag graag
overmaken op rekening NL89RABO0107122634 van de
VvW.
De drankjes kosten € 1,-- per stuk en dienen bij Pius X te
worden afgerekend.
We hebben onze vereniging weer ingeschreven voor
de Raboclubkascampagne. Vanaf 1 april kun je weer
stemmen. Stem op de VvW.
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APRIL

14
14
16
23
20/22
27

Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Kaartavond Gilde bij d'n Babbel
Thema-avond bibliotheek
Vergadering Dorpsraad
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
Fietstocht KOK

6
12
12
17
22

Wenterselse Mert
Joc de Fakkel Club Night
Optreden Hul Nest Jansen bij d’n Babbel
Bezoek H. Eik Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

3
4 t/m 8
9
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29 t/m 1 juli

Buurtschappentoernooi de meppers
Vakantie Zonnebloem
Concert BZB ism Fanfare/Drumband
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
Vergadering Dorpsraad
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.

Het bestuur

MEI

AFVALKALENDER

3 april PMD GFT en Restafval

JUNI

17 april PMD GFT afval

1 mei PMD GFT en Restafval
15 mei PMD GFT afval
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20 t/m 22 juli
13-15-17 aug.
23 augustus
8 sept
21 september
24 september
24 september
26 september
27 september
28 september

Dorpszeskamp
Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad
Viering Nationale Ziekendag
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel

23
28
21
14
20

Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

oktober
oktober
november
dec
december

14 April
12 Mei
9 Juni
14 Juli
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

OUD PAPIER HIER…
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

brengen
ophalen
ophalen
brengen
brengen
ophalen
brengen
ophalen
brengen

van 9.00 tot 11.00 uur

van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur
van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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