47e jaargang nr. 12, week 23 (9 juni)
Met in deze uitgave onder meer:
 JOC de Fakkel vooruitblik
 Open huis Vennekuus
 Zeskamp in zicht
De volgende uitgave (nr. 13) verschijnt
in week 25 (23 juni)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 14 juni voor 19,00u in brievenbus
Vrijdag 15 juni voor 19.00 uur per mail
Bij voorkeur per mail
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Riek v. Hout - Smits
Jan Swaans
Hannes en Anna v. Asten, Toon, Lies, Jo, Corrie, Karel en
Jan
Harrie en Betsie Oosterbosch- Coppelmans (jgt Betsie)
Piet en Nolda v. Loon - Bartels
Harrie, Lies en Henk Klessens

MISINTENTIES 9 en 10 JUNI
Zondag 11.00 uur
Adrianus Rijnen
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis v. Loon (mnd)
Lies v. Kemenade - v. Gerwen
Wilhelmus v. Gerwen
Vader, moeder, André, Zus en Mieke Smetsers
Overleden familie v.d. Bosch - v.d. Sande
Mien Lunenburg - v. Delst (mnd)
Frans en Maria Spanjers - Rooijakkers
Truus Straatman - v.d. Tol (namens K.B.O. Wintelre)

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

MEDEDELINGEN:
In het weekend van 9 en 10 juni is in Wintelre de H. mis om
11.00 uur i.v.m. het Gilde feest te Vessem.

Maandag, dinsdag en woensdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
Vrijdag 13.30 uur H. mis uit dankbaarheid b.g.v. het
Gouden huwelijksfeest van Bert en Mien Leermakers - v.d.
Ven m.m.v. het gemengd koor

Namens de parochie bedanken we Marietje v. Haaren dat ze
op de donderdagochtenden in de meimaand het
rozenhoedje heeft voorgebeden.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.

MISINTENTIES 16 en 17 JUNI
GEVONDEN
Zondag 9.30 uur
Harrie Snelders
Jozef Couwenberg (mnd)
Bijzondere intentie (vaderdag)
Gerardus en Toon Beerens (namens de kinderen familie v.
Hest)
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In de Biemeren op 22 mei j.l. een regenjas.
Af te halen
Tel. 2051307
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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):
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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COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING
In de week van maandag 18 t/m zaterdag 23 juni 2018 is
de jaarlijkse collecte van de Maag Lever Darm Stichting.
Dagelijks horen meer dan 60 mensen dat ze een vorm van
kanker hebben in één van de organen in het
spijsverteringskanaal. De Maag Lever Darm Stichting maakt
belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar deze
vormen van kanker.
Dit onderzoek richt zich op het verkleinen van de kans op
maag-, darm- en leveraandoeningen voor zowel gezonde
mensen als voor mensen met een verhoogd risico op een
bepaalde aandoening. Daarnaast worden met onderzoek
bestaande behandelingen verbeterd en nieuwe
behandelingen ontwikkeld. Tevens wordt met onderzoek de
kwaliteit van leven van patiënten
en hun naasten verbeterd. Met
onderzoek kunnen we levens
redden.
Een stap in de goede richting is
het bevolkingsonderzoek
darmkanker mede door onze
inspanning is ingevoerd. Maar we
zijn er nog lang niet. Vandaar het verzoek om te doneren.
Hiervoor komt een van onze 10 collectanten bij u aan de
deur.
Wij danken u voor uw bijdrage.
Jack Wilting namens Maag Lever Darm Stichting.
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ZESKAMP:
VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 EN
ZONDAG 22 JULI 2018!
Hallo Wintelre!
We kunnen al af gaan tellen! Zo dichtbij is Zeskamp 2018:
Het leukste, sportiefste, gezelligste weekend van Wintelre!
Vrijdags trappen we af met de inmiddels
welbekende DorpsBBQ. Iedereen is welkom: jong, oud,
gezin, bedrijf! En je wilt het niet missen! Heerlijk eten, een
lekker koel drankje en heel veel gezellige buurt. Met DJ, dus
je kunt ook nog een dansje wagen. Zien we jullie dan?
Meer info, zie de poster elders in het Blaaike. Aanmelden
kan al via ons emailadres,
dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
De kwisavond is in de maak en belooft weer als vanouds te
zijn: spannend, verrassend en hersenen krakend! Zowel
voor deelnemers als publiek, dus zorg dat je erbij bent en
meedoet.
En o die zondag! D´n officiële zeskamp! Inspiratie ten top
weer bij de organisatie, met altijd wat nieuws op het veld
en natuurlijk gouwe ouwe! Zurgt dé ge dur bij bent!
Aanmelden voor de zeskamp 2018?
Ge bent er toch ok zeker wel bij?!?! Meld je aan bij je buurt
of vriendengroep!
En zorg weer voor een prachtig team! Regel ook nog even
dat jullie coach de groep aanmeldt
via dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
Tot zover weer en tot snel!
Groeten Stichting Dorpszeskamp Wintelre
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AANBIEDING:
LUXE VARKENSVLEES- PAKKETTEN (BBQ)

JOC DE FAKKEL
VOORUITBLIK KOMENDE PERIODE

Dinsdag 26 juni 2018 vers te leveren

Om te beginnen willen wij iedereen die op ons gestemd
heeft bij de Rabobank Clubkas-campagne ontzettend
bedanken voor het mooie bedrag wat wij hebben
ontvangen. Zo zie je maar dat de JOC nog leeft in het dorp
en hier kunnen wij de komende tijd veel leuke dingen gaan
doen. De statiegeld actie bij COOP Tholen gaat nog wel een
tijdje door dus alle bijdrages zijn nog steeds heel hartelijk
welkom.

Pakketprijs 20 kg.: € 6,45 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 6,95 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het
varken(vrouwelijk) en worden verstrekt in een lekvrij
slagerskratje. Wij kopen de zorgvuldig uitgeselecteerde
biggen zelf aan en gaan in eigen stal op een zorgvuldige
manier de mestfase in.
De stal is voorzien van ruim voldoende bewegingsruimte,
voldoende stro en afleidingsmateriaal en bieden garantie
voor een goed dierenwelzijn. De varkens een goed leven, u
als consument eerlijk én vertrouwd varkensvlees!
Het varkensvlees is per onderdeel verpakt, duidelijk
gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Karbonades
Schouderhamlappen
Filetlappen
Speklappen met zwoerd

5.
6.
7.
8.

Schnitzels
Verse worst
Ribstuk
Gehakt (half om half) voor o.a.
overheerlijke gehaktballen of
ingrediënt van een heerlijke
(Italiaanse) pasta

Kortom, exclusief kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije
omgeving.
Bij het afhalen van het vleespakket wordt het exacte
pakketgewicht bepaald en krijgt u een factuur mee, geen
contant geld, wel zo makkelijk én veilig!
(H)Eerlijk vlees, voor een eerlijke prijs!
Voor bestellingen (vooraf reserveren!) en overige informatie:
Vleesboerderij KempenLust
P/a. Fam. van de Ven – Klaasen, Eerselseweg 15‐A, Knegsel
Telefoon: 0497 – 515 996/ 06 – 13 75 80 99 (op werkdagen na 17.00 uur)
E‐mail: info@kempenlust.nl
Website: www.kempenlust.nl (aanbeveling)
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De komende tijd hebben wij een aantal evenementen staan
om het seizoen weer knallend af te kunnen sluiten. 8 Juni
zal de laatste JOC-avond zijn voor dit seizoen (let op:
vrijdag!) en zien we jullie weer graag verschijnen om het
seizoen op gepaste wijze af te sluiten.
Daarnaast zal de jaarlijkse wandelvierdaagse weer
plaatsvinden vanaf 19 tot en met 22 juni en hier doen wij
als JOC zijnde ook weer aan mee. Hier lopen wij al enkele
jaren enthousiast aan mee en we hopen wederom dat er
een groot aantal leden aansluit. Als een van de eerste
loopgroepen moeten we natuurlijk in groten getale
aanwezig zijn bij deze jubileumeditie! (en misschien zelfs 15
km lopen 😉).
Na de zomer zullen we natuurlijk weer beginnen met een
grote seizoensopening en die gaat dit jaar plaatsvinden op
25 augustus. Nadat we afgelopen maanden de
bezoekersaantallen enigszins terug hebben zien lopen,
willen we het volgende jaar op een andere manier proberen.
We gaan komend seizoen een aantal grote evenementen
organiseren voor de gehele Kempische jeugd van 12 tot 16
jaar met als seizoensaftrap een groot festival op het
dorpsplein. Dit wil je echt niet missen dus zorg dat je 25
augustus alvast in je agenda noteert!
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Daarnaast willen we weer een nostalgisch avondje terug in
de tijd gaan op zaterdag 3 november. Omdat we zien dat
heel veel mensen de JOC nog steeds een warm hart
toedragen (zie clubkas & statiegeld actie), willen we graag
wat terugdoen voor alle oud-leden, oud-leiding,
dorpsgenoten en iedereen die zich geroepen voelt om een
gezellig feestje mee te komen vieren. In samenwerking met
de Rosdoek zullen we samen onder het genot van een livebandje proberen oude tijden te laten herleven!
Graag zien we jullie verschijnen op een van onze komende
avonden en schroom vooral niet om een avondje binnen te
wippen. Tot ziens!
JOC de Fakkel

BESTE LEZERS VAN ‘T BLAAIKE
Wij moeten steeds meer constateren dat de
kliko /afvalcontainer die bij het kerkhof staat ook gebruikt
wordt om afval in te gooien wat NIET van de kerk, kerkhof
of het parochiecentrum afkomt.
Van tuinafval tot huishoudelijk afval en zelfs oud papier én
glas.
Dit is echt niet de bedoeling!!
Wij gaan er extra op toezien maar we zouden het heel erg
op prijs stellen dat U, als bezoeker/ster, ook een oogje in
het zeil houdt.
Sociale controle.
Bedankt voor uw medewerking!
Namens de contactgroep rondom de toren,
Riny Reniers.
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BEDEVAART KEVELAER
Op donderdag 16 augustus gaat weer de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer.
Het thema van dit jaar is; ZOEK VREDE
Het koor van Middelbeers zal de gezangen verzorgen.
Er zijn dit jaar enkele wijzigingen aangebracht. Zo is er in
Kevelaer een asfaltpad aangelegd voor rolstoelen en
rollators deze dienen wel gemerkt zijn. Ook de reis verloopt
anders, er wordt niet meer in colonne gereden maar elke
bus rijdt op eigen gelegenheid naar Kevelaer.
De prijs is € 17.00 voor volwassen, voor kinderen tot 12
jaar € 8.00 men kan zich opgeven met adres en
telefoonnummer voor 1 augustus bij
W. v.d Sande Kuilenhurk 16A Vessem
tel. 0497 592124
Vanwege mijn leeftijd en digitalisering ga ik ermee stoppen
en dus zijn we op zoek naar een nieuw contactpersoon.

VACATURE GRENSRECHTER 1E ELFTAL
V.V. D.E.E.S.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je wat
betekenen voor de club en nauw betrokken zijn bij de
prestaties van het eerste elftal? Lees dan vooral verder!!
v.v. D.E.E.S. is per direct op zoek naar een gemotiveerde
grensrechter voor ons 1e elftal. Het 1e elftal is een
prestatie-elftal dat uitkomt in de 5e klasse zondag. Als
grensrechter vervul je een belangrijke rol binnen dit hechte
collectief. Je bent nauw betrokken bij de prestaties van het
eerste elftal en dat maakt de functie uitdagend en
interessant. Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken
van ons vaandelteam, laat het ons dan weten!
Als grensrechter heb je een representatieve houding en een
professionele uitstraling. Je bent minimaal 18 jaar.
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Je hebt een goede kennis van de spelregels en een redelijke
conditie.
Als grensrechter heb je een bepalende rol langs de lijn.
Jij bent soms de enige die iets heeft waargenomen. Er
wordt van jou verwacht om op een goede manier samen te
werken met de scheidsrechter.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken voor deze functie mail
dan naar vvdeessecretariaat@gmail.com of bel telnr:
0612154119
Bestuur V.V. DEES

LEDEN VAN DE VvW
Dinsdag 12 juni: Fietstocht
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Vertrek 9.00 uur bij de kerk.
Enkele dames van de buurt van Sjan hebben een mooie
fietstocht uitgezet, met koffie en gebak en een lekkere
lunch. Kosten ongeveer 15 euro p.p. wat op de dag zelf
wordt afgerekend.
Maandag 25 juni tuinexcursie
Vertrek 13.00 uur bij de kerk met auto’s
Deze keer gaan we de parktuin " 't POEIER " in Arendonk
bezichtigen. De tuin is meer dan 1 ha groot en er staan
meer dan 2500 verschillende planten. Bij aankomst kunnen
we tijdens de uitgebreide uitleg over de tuin in al zijn
aspecten, genieten van koffie/ thee met iets lekkers.
Daarna kan ieder op eigen gelegenheid de tuin bezichtigen.
Voor we weer naar huis gaan, genieten we nog van een
drankje. Rond de klok van 17.30 uur hopen we weer thuis
te zijn. Kosten € 7.—Dit bedrag graag overmaken op
rekeningnummer NL89RABO0107122634
Het bestuur
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MUZIKAAL WEEKEND IN WINTELRE
Het weekend van 9 en 10 juni staat Wintelre in het teken
van muziek. Fanfare/Drumband Sint Willibrordus Wintelre
organiseert dan namelijk twee muzikale activiteiten.
Op zaterdag 9 juni vanaf 20.00 uur zal de
Fanfare/Drumband het podium delen met de bekende
Brabantse band de BZB. Met een enorme bak live ervaring
is deze band uitgegroeid tot een muzikale kameleon die zich
op elk podium thuis voelt. Of dit nu is in een grote
feesttent, in een kroeg tijdens de sfeervolle unplugged
optredens, in het theater of op een festival. Dit kleurrijke
gezelschap maakt er overal een overrompelend, dampend
optreden van.
Naast eigen werk zal de BZB zijn bekendste nummers
uitvoeren begeleidt door Fanfare en Drumband. Dit zal
zeker enkele bijzondere muzikale momenten opleveren en
belooft een erg gezellige avond te worden.
Zondag 10 juni staat in het teken van het Wentersels
Zomerbloasfist. Een aantal blaaskapellen zal deze middag
vanaf 13.30 uur zijn opwachting in (en bij goed weer naast)
de feesttent. Er zijn voor de deelnemende vereniging enkele
ludieke prijzen te verdienen en er is vertier voor het gehele
gezin.
Beide muzikale activiteiten vinden plaats in de feesttent die
te vinden is aan de Merenweg in Wintelre naast Hoeve De
Nachtegaal.
Toegang tot het Wentersels Zomerbloasfist is gratis.
Kaarten voor het concert van de BZB ism
Fanfare/Drumband zijn nog verkrijgbaar
via www.fdwintelre.nl
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BESTE MENSEN
Wij willen graag nog even stilstaan bij het geweldige
feestweekend waarin we niet alleen vierden dat wij 25 jaar
getrouwd zijn, maar ook het jubileum van ons bedrijf
(Bouwbedrijf De Wit sinds 1935, aannemersbedrijf De Wit
van Loon sinds 1990)
We bedanken iedereen voor de vele felicitaties, mails,
kaarten, cadeaus en bloemen. Wij werden aangenaam
verrast door de medewerkers van ons bedrijf met een
prachtig beeld op sokkel.
Ook bedanken we naast onze familie, vrienden en
bekenden, de vele trouwe onderaannemers en relaties voor
hun aanwezigheid. Ook namens alle gasten een compliment
voor Kox & van Loon voor de geweldige verzorging van het
feest.
Ook kijken we terug op een mooie samenwerking met de
commissie Wenterselse Mert; zondag 6 mei is een
geslaagde dag geworden. We wensen de commissie veel
succes met de voortzetting van dit dorpsfeest, in de vorm
van het Wentersels Lentefeest van 2019.
Middels stemmen is besloten dat de welkomsborden van
Wintelre gerenoveerd/vervangen gaan worden. In overleg
met de stichting dorpsfeesten en het KOK is afgesproken
dat wij ons daarvoor mogen gaan inzetten. Wij zullen
zorgdragen dat de opbrengst van de veiling goed tot zijn
recht komt.
Conclusie: Wij hebben genoten en wij hopen velen met ons!
Theo en Joke van Loon
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50STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
VAN 19 TOT EN MET 22 JUNI
De vijftigste avondwandelvierdaagse van Wintelre houdt
natuurlijk iets bijzonders in en mag niet ongemerkt voorbij
gaan. Vijftig jaar geleden kwam de huidige Stichting
Avondwandelvierdaagse in Wintelre tot stand. De oprichting
in 1968 was een samenwerking van carnavalsclub de
Erpelschellers en JOC de Fakkel. Na 4 jaar werd een aparte
stichting opgericht.
De gouden avondwandelvierdaagse van Wintelre moet een
feestelijk treffen worden van alle verenigingen en instanties
die in het verleden al eerder hebben deelgenomen. Het
moet een sportieve jubileummars worden waarin we vier
dagen lang samen met lachende en opgewekte gezichten de
welbekende liederen laten galmen over velden en wegen.
Vier dagen lang bieden wij u dit bijzondere jubileumjaar de
mogelijkheid om met vrienden en kennissen met volle
teugen te genieten van de Gods vrije natuur en
vriendschapsbanden aan te knopen of te verstevigen.
Een korte of lange wandeling levert een bijdrage aan uw
dagelijkse fitheid en samen wandelen draagt ook bij aan uw
sociale contacten in uw eigen leefomgeving. Laten we de
komende dagen elkaar bijzonder stimuleren om in
verenigingsverband, gezin of individueel bij de
50ste Avondwandelvierdaagse van Wintelre te zijn.
Vertrek en aankomst van de 50ste Avondwandelvierdaagse
zijn bij MFA de Rosdoek, behalve op woensdagavond 20
juni want dan is de start en aankomst in de kantine van
voetbalvereniging DEES.
De starttijden zijn als volgt: dinsdag, woensdag en
donderdag voor alle afstanden vanaf 18.00 tot 19.30 uur.
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Voor vrijdag zijn de starttijden:
5 km tussen 18.30 en 19.00 uur.
10 km tussen 17.30 en 18.30 uur.
15 km (5 en 10) tussen 17.30 en 18.00 uur.

-

Al vanaf juni 2017 zijn wij met een grote groep filmers
drukdoende geweest om vele activiteiten in Wintelre te
filmen. Als afsluiting van deze film zal de gehele
intochtroute van de 50ste avondwandelvierdaagse worden
gefilmd. Zorg dat u als vereniging, gezin en/of familie
deelneemt aan de jubileumintocht door Wintelre op
vrijdagavond. Natuurlijk mag u ook zonder dat u mee
gelopen heeft in de intochtroute meelopen!!!!
Voorinschrijving op maandagavond 18 juni van 19.00 uur
tot 20.30 uur in MFA De
Rosdoek.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre

DEELNAMEREGLEMENT EN GEGEVENS
50STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
WINTELRE
-

Men kan zowel individueel als in groepsverband
deelnemen
Alleen deelnemen aan de intochtroute behoort dit jaar
ook tot de mogelijkheden
Groepen moeten bestaan uit minimaal 6 personen,
exclusief groepsleider. (Maximaal 30 personen incl.
groepsleider).
Een groepsleider moet tenminste 16 jaar oud zijn
Jeugdigen onder de 12 jaar kunnen alleen onder
geleide van tenminste 16 jaar deelnemen
De starttijden zijn zodanig gekozen dat iedereen aan
de vierdaagse kan deelnemen waarbij het toegestaan
is om aan meerdere afstanden deel te nemen.
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Inschrijven kan m.b.v. het inschrijfformulier dat u in
‘t Blaaike vindt. Tevens zijn losse inschrijfformulieren
te verkrijgen in het gemeenschapshuis.
Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijving
te worden voldaan
Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving
t/m 12 jaar € 1,50;
boven 12 jaar € 2.50;
groepen genieten per deelnemer een korting van
€ 0.50.
Bij inschrijving op de dag van deelname worden
de prijzen met € 0.50 verhoogd.
Voorinschrijving is mogelijk tot en met maandag
18 juni.
De organisatie is speciaal voor deze gelegenheid
op maandag 18 juni van 19.00 tot 20.30 uur in
De Rosdoek aanwezig.
Deelnemende groepen worden gejureerd waarbij de
uitslag van de jury bindend is. Bij de beoordeling door
de jury wordt ook rekening gehouden met de leeftijd
van de wandelaars in verhouding tot de afstand die
men loopt.
Bij wandelen in het donker dient een groep van een
goedwerkende verlichting te zijn voorzien
Alle wandelaars nemen deel op eigen risico
Men dient zich als deelnemer strikt te houden aan de
verkeersregels.
De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren bij het niet naleven van de gestelde regels.
Om op de laatste dag voor een medaille in aanmerking
te komen dient met tenminste 3 avonden te hebben
deelgenomen en de routes te hebben uitgelopen. Wij
bieden ook de mogelijkheid om een of twee dagen mee
te wandelen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet
beslist de organisatie.
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre
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GEZELLIGHEID STAAT OPNIEUW VOOROP
BIJ HET 30STE KNOERTTOERNOOI IN
WINTELRE.

AFVALKALENDER

Al 30 jaar is het Knoerttoernooi voor veel
voetballiefhebbers/sters uit de regio een mooie afsluiting
van een lang voetbalseizoen. Zaterdag 23 juni ontvangen
de Knoert Boys op sportpark “De Meren” de eerste teams al
rond 09.00 uur.
De Knoert Boys zorgen standaard door eendracht en
samenspel voor een goed programma met veel voetbal,
muziek en lekker eten. Deze drie ingrediënten zorgen
samen steevast voor veel sfeer en gezelligheid op en
rondom de speelvelden.
Wij nodigen u allen van harte uit op zaterdag 23 juni op
sportpark “De Meren” later op die dag in de feesttent aan
De Biemeren.

12 juni PMD GFT-afval
26 juni PMD GFT en Restafval

De KnoertBoys
Voor meer informatie, foto’s en film verwijst de organisatie
graag naar haar eigen website www.knoerttoernooi.nl of
naar facebook.com/knoerttoernooi.wintelre

10 juli PMD GFT-afval
24 juli PMD GFT-en Restafval

KEMPKESHOF……..
bedankt Rabobank Eindhoven-Veldhoven voor de
clubkascheque van € 615,23 en ook alle Rabobank leden die
op Kempkeshof gestemd hebben.
Hartelijk bedankt!
St. Kempkeshof.
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GEVONDEN
In de Kerkstraat, een sleutelhanger,
Oud roze pluizenbol met een parel en een label met tekst:
“believe in love”.
Tel. 06-22748912

Agenda
JUNI

OUD PAPIER HIER…
9 Juni
14 Juli
11 Augustus
8 September
13 Oktober
10 November
8 December

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

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

9
10
15 -16 -17
19 t/m 22
20
23
29 t/m 1 juli

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

20 t/m 22

Dorpszeskamp

van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

JULI
EETPUNT KEMPKESHOF 2018
25 mei
31 augustus
30 november

29 juni
28 september
21 december

27 juli
26 oktober

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof.
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AUGUSTUS

Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad
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8
10
21
23
24
24
26
27
28
29

21 oktober
23 oktober
28 oktober
3 november
17 november
21 november
14 dec
20 december

23 maart
5 april

SEPTEMBER

Viering Nationale Ziekendag
Teerdag Gilde
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Brabaret avond bij D’n Babbel
Bierfeest bij het Gilde

Fancy Fair (Gilde)
Vergadering Dorpsraad
Herfstwandeling
Nostalgisch Avondje J.O.C. de Fakkel
Hul Nest Jansen en Vintage D’n Babbel
Vergadering Dorpsraad
Kerstviering Zonnebloem
Vergadering Dorpsraad

2019

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
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