47e jaargang nr. 9, week 17 (28 april)
Met in deze uitgave onder meer:
 Dienstenveiling Wenterselse Mert
 Vleeswedstrijd en Jeu de boule Gilde
 Bedevaart Scherpenheuvel
De volgende uitgave (nr. 10) verschijnt
in week 19 (12 mei)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 3 mei voor 19.00 uur (brievenbus)
Vrijdag 4 mei voor 19.00 uur (e mail )
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN

MISINTENTIES 28 en 29 APRIL

Zondag 9.30 uur

In de meimaand nodigen we u uit voor het bidden van het
rozenhoedje om 8.15 uur in het parochiecentrum.
De siergroep zal deze maand extra aandacht schenken aan
de versiering bij het Maria - altaar

Maria v. Gerwen - Snelders [jgt]
Herman Wilting [jgt]
Janus Snelders en zoon Peter
Mien Lunenburg - v. Delst

In "Huize De Floriaan" te Bladel is op 95-jarige leeftijd
overleden, Mien Lunenburg - v. Delst. Weduwe van Antoon
Lunenburg. Voorheen woonde Mien op de Biemeren op
nr. 4b.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 3 mei 8.15 uur bidden van het rozenhoedje
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

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

MISINTENTIES 5 en 6 MEI
Zondag 9.30 uur
Jan v.d. Ven [mnd]
Jos v.d. Ven [jgt]
Ad v. Oosterhout [jgt]
Sjaak en Miena Tholen - Aarts en overleden familie
Wim v.d. Ven
Jo Senders - v. Asten [trouwdag]
Bert v.d. Bosch [verjaardag]
Vader en moeder v.d. Bosch Nettie, Peter, Jan en Ad
Mien Lunenburg - v. Delst
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 9.30 uur
Graad v.d. Sande, Fons v.d. Sande [jgt]
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod
voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

DAAROM STOORZENDERS

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551
Dagbesteding in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00
uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.
CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur. Nadruk ligt op
handvaardigheid. CP: Mien Spanjers T. 2052265
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133
De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij
Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor
opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760
Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer
2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
en woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten
kunnen zich melden bij de contactpersonen.
Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een
vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot
www.eerselvoorelkaar.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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Je kent dat wel, zo’n lekkere weekenddag in je eigen huis.
Hollands weer, koffie, krantje en croissantje. Beetje
aanrommelen, stofzuigen, de radio op je favoriete
zender…..
Alles onder controle, wat kan de rust op jouw ideale dag
nog verstoren? Niets toch zeker!
Maar schijn bedriegt! Er ligt iets op de loer met een heel
ander idee van een perfecte dag. Stoorzenders, die ervoor
zorgen dat álles anders gaat dan jij had verwacht!
Stoorzenders?! neemt u mee in een muzikale rollercoaster
door de ether! Karin Bloemen, Heide Echo Knegsel,
St. Cecilia Oerle en vele anderen staan garant voor een
avond vol afwisseling die je van begin tot eind zal blijven
verrassen.
Stoorzenders?!, een uniek en éénmalig evenement in
MFA de Leenhoef in Knegsel.
Beleef het mee en laat je storen!
Koop kaarten voor de volgende voorstellingen en vermaak
je en doe goed voor je eigen gemeenschap.
De voorstellingen zullen gegeven worden op 23 en 24 juni
2018
ZATERDAG
23 juni
19.30 uur
ZONDAG
24 juni
14.00 uur
ZONDAG
24 juni
19.30 uur
MFA De Leenhoef
Steenselseweg 8A
Knegsel
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TE KOOP
Tuintafel (junior), nog zeer goed.
Merk: Houthill
Afm. Bladhoogte 70 cm, zithoogte 45 cm.
Breed 120 cm, lang 130 cm.
Geschikt voor kinderen t/m 12 jaar.
Vraagprijs: € 45,00
Info: 06-26002698

TE KOOP
VW POLO zwart bouwjaar 2005 225.500 km APK tot april
2019
Vraagprijs € 1.850,Info 06 48203310

OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!
Tijdens de feestdagen hebben wij gewijzigde
openingstijden.
Wegens groot succes, is onze supermarkt wederom
geopend op 1e Pinksterdag.
Hemelvaartsdag 10 mei
1e Pinksterdag, 20 mei
2e Pinksterdag, 21 mei

11.00 uur t/m 17.00 uur
11.00 uur t/m 17.00 uur
11.00 uur t/m 17.00 uur

Komt er onverwachts visite?
Of grijpt u toch nog mis in de koelkast?
Ook met de feestdagen zijn wij u graag van dienst!
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE EN
OMSTREKEN
Zondag 6 mei is het zover; de Wenterselse Mert in een
nieuw jasje.
Dit jaar geen kraampjes met marktkooplui, maar zeker zo
gezellig als andere jaren. De nieuwe naam voor deze
jaarlijks terugkerende dag zal die zondag bekend gemaakt
worden. Wel zullen de zonnebloem en de mandenvlechters
aanwezig zijn met hun bekende kraam.
De luchtkussens en andere spellen voor de kinderzeskamp
zijn ondertussen besproken. Aanmelden voor de
kinderzeskamp kan nog tot 29 april in groepjes van 3 tot 6
personen o.v.v. groepsnaam, naam en leeftijd deelnemers
via wenterselsemert@hotmail.com. De kosten zijn 3 euro
p.p.
Hiermee trapt Jong Nederland om één uur de middag af.
Vanaf half vier start de toneelvereniging de Vriendenkring,
voor de 18-plussers, met de door hen georganiseerde foute
bingo met 100% foute-prijs-garantie.
Tussendoor wordt u vermaakt met muziek van de fanfare
en drumband en zijn er optredens met dans. De kleinere
kinderen kunnen zich vermaken met schminken,
luchtkussens, zandbak etc. Om de honger te stillen zijn er
in de tent van de korfbalvereniging Winty frietjes, snacks,
broodjes hamburger of spek te koop.
Rond vijf uur vervolgen we met de diensten- en
productenveiling.
We danken bij voorbaat al iedereen die spontaan een
bijdrage heeft geleverd door het aanbieden van een dienst
of product. In dit Blaaike is het overzicht terug te vinden
van de aangeboden kavels tot nu toe.
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Deze lijst is tevens terug te vinden op www.wintelre.info.
Misschien zit er iets voor u bij en levert u hiermee uw
bijdrage aan het gekozen doel voor ons dorp.
De opbrengsten van de veiling zullen gestort zal worden op
het rekeningnummer van de stichting dorpsfeesten:
NL48RABO0158102983. Het banknummer is geopend voor
evt. giften. Tijdens de veiling zal er een betaalautomaat
aanwezig zijn.
De drie doelen waar men uit kan kiezen zijn te vinden op de
flyer die tegelijk met dit Blaaike is verspreid. Op die manier
kunt u zichzelf alvast voorbereiden; het stemmen op het te
kiezen doel zal tijdens de veiling plaatsvinden.
Al met al een dag vol vermaak en een dag die je niet mag
missen. Wij zien u graag verschijnen.
Namens
Commissie Wenterselse Mert
M.m.v. Theo en Joke van Loon
M.m.v. Stichting Dorpsfeesten

AANBIEDER

ITEM

Onbeperktspare-ribs eten
voor 4 personen op ma of
Smulhuis Hapert/Reusel di.
Kinderfeestje voor 15
Zorgboerderij de Vennekuus personen
Kox & van Loon
Autobedrijf v. Hoof Wintelre
De Volmolen
Lecoba
@Dians
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Opgemaakte schaal verse
huzarensalade 10 personen
APK-keuring
Diner bon voor 4 personen
Boor-schroefmachine Metabo
1 jaar gratis knippen
9

De Weefkamer
BMN

Hoofdgerecht+nagerecht voor
4 personen
(bouw)stofzuiger Rubi

Chris v.d. Ven Parket
Emté Vessem
Kapper v.d. Looy Oerle
Groothandel Belco BV
Bavaria

Koken bij jou thuis voor diner
voor 6 personen
2 uur autorijles B
6-8 m2 dakbedekking
overlagen dakkapel
Kinderfeest voor 4 kinderen
incl. ponyrijden, frietjes,
snacks en ranja
APK-keuring
Kinderfeestje voor 15
personen
Diner bon 50 euro
Fotoshoot
Coachtraject van 4 gesprekken
3 autorijlessen
Installatiewerkzaamheden 4
uur arbeid + 100 euro
materiaal
PSV-shirt kinderen
20 m2 laminaat + ondervloer
leveren
6 persoons BBQ-pakket
Kleurenanalyse voor 1 persoon
2 dozen (12 flessen) wijn
Excursie Bavariafabriek

Gilde
Stroosma

Voor 15 personen schieten
op het gildeterrein
2 uur bromfietsrijles AM

v Aaken Grondverzet en
Transport
Metro Deurne

4 u. minigraver of mobiele
kraan of 20m3 zand
PSV-shirt volwassenen

Louis van Loon
Stroosma
Oosterbosch Dakwerken
Paardensportcentrum de
Kempen Eersel
Autobedrijf van Hoof
Groepsaccomodatie D'n
Hop
Grand Café Palacio
Elly v.d. Hurk fotografie
Joke van Loon coach
Rijschool v.d. Velden
A.J. Loots BV
Metro Deurne
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Paardensportcentrum de
Kempen Eersel
Motorsportvereniging
Wintelre

Paardenspiegelsessie voor 1
persoon
Voor 3 pers. rijden als duopassagier met de
maistoertocht 26 aug.

Liebregts en Liebregts
Bloemsierkunst
Emté Vessem

Jaarabonnement bloemen 1x
per maand bos bloemen
6 persoons BBQ pakket

Schoonheidssalon passie en
beauty Angela v Gerwen

Schoonheidsbehandeling
uitgebreid
1 dag
timmerwerkzaamheden
2 uur sporthalgebruik
Diner bon 50 euro
Levering van 1 wc combinatie
Jika
Excursie La Trappe trappist
Tilburg
Diner bon 25 euro
Excursie Brand
bierbrouwerij

TMO Hulsel uit Hulsel
Rosdoek
Grand Cafe Palacio
Installatiebedrijf W. v.d.
Velden
Bavaria
Restaurant d'n Hut
Heineken
De Wit van Loon
Autobedrijf v. Hoof
MvL events
Kox & van Loon
John Beerens
Smulhuis Hapert/Reusel
BMN
Restaurant d'n Hut
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Leveren en aanbrengen velux
dakvenster 78x98 cm
APK
10x entree festival Pampus
zat. 12 mei
Opgemaakte schaal verse
huzarensalade 20 personen
10 m1 zinken goot vervangen
Onbeperkt spare-ribs eten
voor 4 personen op ma of
di.
Recipro zaag
Diner bon 25 euro
11

J & R van Eijndhoven
Stucwerken
Adri Ham
Fanfare drumband
Oers gezellig
Autobedrijf v. Loon
Zorgboerderij de
Vennekuus
Harleyrijders
HairQueen Anneke van
Meel
Gilde
ArtiSport

30 m2 fijn schuurwerk t.b.v.
stucwanden
Rondvlucht in
privévliegtuig
Serenade
Bierproeverij 4 personen
Auto binnen en buiten poetsen
4x 2,5 kg vleespakket
Motortocht drie uur duozit
voor 4 personen
Keuze uit 1x knippen met
verven of 3x een
knipbehandeling
Voor 4 personen all-in
meemaken van teerdag 10
sept 2018
Jaarabonnement fitness

VACATURES BIJ COOP
Voor ons team zijn we vanwege de flinke groei van ons
bedrijf, op zoek naar een enthousiaste hulpkrachten die
flexibel beschikbaar zijn, in de avonden 17u. t/m 20u. en op
de zaterdagen.
Zoek jij een flexibele bijbaan die goed te combineren is met
een studie?
Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk?
Dan komen we graag met je in contact, laat je gegevens
achter in de winkel of reageer via www.coop.nl
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OPENSTELLING VISVIJVER VAN
HENGELSPORTVERENIGING DE POLDER
Sportvissen is één van de meest beoefende
buitenactiviteiten in Nederland. Traditioneel wordt het
hengelsportseizoen elk jaar symbolisch geopend in het
laatste weekend van mei.
Hengelsportvereniging “de Polder” bezit een visvijver waar
alleen gevist kan worden door leden van onze vereniging en
door mensen met een dag- of weekvergunning. Deze
visvijver is gelegen aan de Driehuizen in Vessem (iets
voorbij Restaurant Smaeckvol, links in de bossen). Onze
visvijver heeft een grote variatie aan vissoorten waaronder
voorn, winde, zeelt en karper maar ook roofvis zoals snoek
en baars.
Wij willen inwoners van Knegsel, Vessem en Wintelre, vanaf
7 jaar de kans geven om een lijntje uit te werpen. Een
vergunning is dan niet nodig. Wij zullen zorgen voor een
hengel, aas en visvoer om je op weg te helpen, maar je
mag ook je eigen spullen meebrengen. En we zijn aanwezig
om je te helpen met raad en daad. Op deze manier kun je
proberen of sportvissen iets is voor jou. De 2 dagen zijn:
woensdagmiddag 30 mei tussen 14:00 en 16:00 uur of
zondagmorgen 24 juni tussen 10:00 en 12:00 uur.
We vragen je wel om door te geven welke dag je komt.
Stuur daarvoor een email naar hsvdepolder@hotmail.com
met je naam, adres en telefoonnummer. Telefonisch
aanmelden kan ook. Bel dan naar het secretariaat van “HSV
de Polder” Aloys Roes Vessem, 0497-386428. Geef aan of
je wilt vissen met een vaste hengel of een werphengel.
Graag aanmelden vóór 27 mei.

’t Blaaike nr. 9 28 april 2018

13

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei, organiseren wij weer
de jaarlijkse bloemetjesmarkt bij de entree van onze
supermarkt.
Volop keuze in plantjes en zomerbloeiers voor uw tuin,
terras, of natuurlijk als moederdagcadeau!

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.
12 Mei 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!
Stichting JOC de Fakkel
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Nog een aantal weken te gaan voordat op 9 juni het feest
van BZB ondersteunt door Fanfare/Drumband zal plaats
vinden. De voorbereidingen zijn dan ook in volle gang om er
een spetterende en zeer gezellige avond van te maken.
Ook op zondag zal er een activiteit worden georganiseerd:
Het Wentersels Zomerbloasfist. Een gezellig middag met
een carnavalesk stukje muziek in (hopelijk) zomerse sferen.
Ook voor de kinderen zal er voor vertier worden gezorgd.
Entree tot het Zomerbloasfist is gratis.
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar
via www.fdwintelre.nl of bij een van onze leden.
Ook telefonisch of via email zijn kaarten te bestellen via
040-2051123 of info@fdwintelre.nl

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL
Op zaterdag 16 juni 2018 houdt de Beerse Processie haar
jaarlijkse bedevaart naar onze Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel.
De reiskosten bedragen voor volwassenen € 17,50 per
persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 11,00.
Als u belangstelling hebt om mee te gaan, kunt u zich
opgeven tot 14 mei a.s. bij:
Sjaan Oosterbosch, Hemelrijksestraat 3, 5513AL
Wintelre. Telefoon 040 2052164
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WINTELRE,

K.O.K. NIEUWS

van harte bedankt voor jullie gift aan de Hartstichting.
Dit jaar heeft de collecte het mooie bedrag van: € 1121,85
opgebracht.
Ook dank aan alle collectanten!!

Het K.O.K. wil jullie informeren over vrijdag 27 april 2018.
Dit betekent dat er in de middag een fietstocht is met foto’s
en enkele puzzeltjes. Het vertrek is bij MFA de Rosdoek.
Ongeveer halverwege is een pauze om even wat bij te
tanken. Inschrijven is mogelijk tussen 12.30 en 13.30 uur
in de MFA De Rosdoek. Voor kinderen in de
leeftijdscategorie tot en met de basisschool is het gratis,
voor de overige deelnemers vragen wij een bijdrage van €
1,50 per persoon.Natuurlijk zou het leuk zijn als je in de
kleuren blauw, wit, rood of oranje komt. Uiteraard zijn er
weer leuke geldprijzen te winnen in twee categorieën
namelijk groepen t/m 4 personen en 5 of meer personen.
De finish zal dit jaar wederom bij café “den Babbel” zijn.
Graag tot ziens op vrijdag 27 april 2018.

Namens de Hartstichting.
Joke Hoeks

VLEESWEDSTRIJD EN JEU DE BOULE
Zondag 29 april 2018 om 13:00 uur
Op alle onderdelen, diverse
vleespakketten te winnen.
Schietterrein te Wintelre
U komt toch ook!!!!!
Schietonderdelen zijn:
Personeel
Kampioen
Vrije Hand

NIEUWSBRIEF#104
Verkeerssituatie Oostelbeersedijk gewijzigd

Verder kan men een balletje gooien bij het Jeu de Boule
Er zullen een aantal vleespakketten verloot worden (kleine
puist).

INLEVEREN KOPIJ IN BRIEVENBUS DE
ROSDOEK
Vanaf heden vragen wij u de geschreven kopij in te leveren
voor donderdagavond 19.00u.
Inleveren van kopij via emal blijft onveranderd.
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KONINGSDAG 2018

Met ingang van woensdag 18 april is de voorrangssituatie
op de kruisingen aan de Oostelbeersedijk gewijzigd. Verkeer
komend vanaf Kreiel of het Rouwven heeft GEEN voorrang
meer op het verkeer op de Oostelbeersedijk. Alle drie de
kruisingen op de Oostelbeersedijk zijn nu
voorrangskruisingen.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


Dinsdag 22 mei om 20.00 uur de reguliere
maandelijkse vergadering.

Contact

Dorpsraad Wintelre, e-mail: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
16
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WINTELRE
Op woensdag 16 mei is er weer de jaarlijkse wandeling
met picknick. Ook dit jaar zijn we wederom te gast in de
Gildeaccommodatie “De Neerhoeve” aan de
Piet van Molpad. We verwachten de deelnemers om 10.30
uur, zodat we om 11.00 uur kunnen vertrekken voor de
wandeling. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per
persoon, welke uitsluitend kunnen worden overgemaakt op
rekeningnummer NL72RABO0158103327 t.n.v. KBO
Wintelre m.v.v. “Wandeling 16 mei”. Aanmelden kan tot
zaterdag 12 mei bij Ella Fonken, Margrietlaan 33, of per
telefoon 2052146, of per mail: a.fonken8@gmail.com
Op woensdag 23 mei 2018 brengen we weer een bezoek
aan de Tweede Kamer in Den Haag. We vertrekken ’s
morgens om 7.30 uur bij de kerk met de bus. Om 10.00 uur
worden we welkom geheten door een stafmedewerker van
het CDA, waarna het programma in het parlement volgt. Na
de lunch is er o.l.v. een gids een rondleiding door de
Ridderzaal en de Eerste Kamer. Rond 16.00 uur rijden we
terug naar Wintelre. Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00
voor de leden van KBO-Wintelre. Andere
belangstellenden betalen € 35.00 per persoon voor deze
reis. Aanmelden voor 28 april a.s. bij Ella Fonken,
Margrietlaan 33 of per telefoon: 2052146 of per mail:
a.fonken8@gmail.com De deelnamekosten kunnen
uitsluitend worden overgemaakt op rekeningnummer
NL72RABO0158103327 t.n.v. KBO Wintelre m.v.v. “Bezoek
Tweede Kamer”
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de Kempen en/of de Meierij.
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We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk
Onderweg wordt er gestopt om er iets te drinken. De laatste
dinsdag van de maand rijden we een langere route en
daarom vertrekken we dan al om 11.00 uur. Dat is deze
maand op 24 april. Iedereen is van harte welkom om mee
te fietsen.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffie drinken. Iedereen is van
harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.45 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre, Marcel van Hest, voorzitter.

HG BIJ DE COOP!
Wist u dat we een compleet assortiment HGschoonmaakproducten in de winkel hebben?
Vlekken, schimmel, doorweekte kleding, kalk, groene
aanslag, mieren, verstopte afvoer, dof laminaat, nare
geurtjes, vieze frietpan?
Ook voor HG hoeft u niet meer buiten Wintelre!
’t Blaaike nr. 9 28 april 2018
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AFVALKALENDER

1 mei PMD GFT en Restafval
15 mei PMD GFT afval
29 mei PMD GFT en Restafval

12 juni PMD GFT afval

Agenda
MEI
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

OUD PAPIER HIER…
12 Mei

Papier ophalen
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