47e jaargang nr. 14, week 27 (7 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Afscheid van Mien en Maria
 Vaarwel Nederland
 Voetballertjes naar de Efteling
De volgende uitgave (nr. 15) verschijnt
in week 29 (21 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 12 juli voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 13 juli voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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We hopen dat na de vakantieperiode het gemengd koor en
KIWI de weekendvieringen weer muzikaal kunnen
verzorgen.

MISINTENTIES 7 en 8 JULI
Adrianus en Henrica v. Mol / Beerens
Antonius v. Gerwen [jgt]
Arnold Bartholomeus [mnd]
Louis v. Loon [mnd]
Mien Lunenburg - v. Delst [mnd]
Harrie v.d. Heijden
Harrie Das [verjaardag]

Wilt u ervoor zorgen dat de misintenties op tijd
doorgegeven worden i.v.m. de vakantie van het Blaaike
In onze parochie is op 76-jarige leeftijd overleden, Harrie
Das echtgenoot van Toos Das - v.d. Hurk. Harrie woonde in
de Korenbloemlaan op nr. 1

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

MISINTENTIES 14 juli en 15 JULI
Jozef Couwenberg [mnd]
Kees v.d. Sande en familie [jgt]
Janus en Jans v. Ham - v. Oort
Domien v. Oeffelen [mnd]
Jos Bertens [namens bedevaart van Scherpenheuvel]

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00.

RECTIFICATIE
OPENINGSTIJDEN DE ROSDOEK
VAKANTIEPERIODE
In de schoolvakantie van 9 juli tot 20 aug zijn de tijden van
het bloedprikken

vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur.

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

Wij zijn dan ook op deze tijden aanwezig.
U kunt ons via email bereiken deze worden dan ook op deze
dagen/tijd beantwoord.

MEDEDELINGEN:

Ons emailadres is rosdoek@info.nl

Namens de parochie wensen we iedereen een mooie, goede
en ontspannen vakantie, zodat je daarna weer uitgerust en
met nieuwe energie aan het werk of school kunt beginnen.
De verenigingen die op kamp gaan, of iets organiseren
wensen we veel succes met de voorbereidingen.

Wij wensen U een fijne vakantie.
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De beheerders.

’t Blaaike nr. 14 7 juli 2018

3

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.

DEES-JEUGD VIERT FEEST IN DE
EFTELING
Het jaar 2018 is voor vv DEES het
jubileumjaar. Om dit met elkaar te vieren
genoten we in april al van een zon
overgoten feestweekend.
Maar het feestje is nog niet afgelopen!
Op zaterdag 9 juni was het de beurt aan alle jeugdleden en
het bleek opnieuw een schot in de roos.´s Ochtends om
8:30 uur werden alle jeugdleden en een groot team
begeleiders verwacht op het sportpark De Meren.
Iedereen kreeg een pet en t-shirt van onze sponsor
Klaverblad Verzekeringen en werd de start van deze dag
vereeuwigd met een groepsfoto.
Kort daarna vetrokken we met de bus naar de De Efteling.
Wat een kadootje…..
Deze dag hebben we gratis mogen vertoeven in De Efteling.
Dit alles is mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren.
Een speciaal woord van dank voor COOP Tholen, Klaverblad
Verzekeringen, Verautomation, Gebr. Van Aaken,
Wilting Components, Daas, Café d´n Babbel en
Gebr. van Loon.
Ons natje en droogje voor deze dag werd geheel door de
COOP Tholen gesponsord; Een versnapering in de ochtend,
een uitgebreid lunchpakket en een heerlijk ijsje in de
middag.
Bij terugkomst werd iedereen nog getrakteerd op friet en
een snack op het sportpark De Meren.
Namens de jeugdleden en alle begeleiders willen wij graag
iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om
deze dag fantastisch te laten verlopen.
Organisatie DEES – Efteling - Juniorendag
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Aanbieding:

LUXE RUNDVLEES‐ PAKKETTEN (BBQ)
Dinsdag 17 juli 2018 te leveren
Pakketprijs 20 kg.: € 10,45 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 10,95 per kg. (incl. 6% btw.)
(vooraf reserveren!)

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundveevleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel
verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de volgende onderdelen:
1.

6.

Braadvlees

2.

Biefstuk van de haas,
kogelbiefstuk
Rosbief

7.

Soepvlees (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

3.
4.

Runderlappen
Entrecote

8.
9.

Schenkel
Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)

5.

Stooflappen

10.

Rundergehakt 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 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
!!! Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !!!

BEDANKT!
We bedanken iedereen die ons Gouden Huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Een speciaal woord van dank aan Pastoor Verschure, het
Gemengd koor, de siergroep, de buren voor de versiering
buiten en de rode loper.
De vele felicitaties en kaarten, geweldig allemaal!
Bert en Mien Leermakers
Kinderen en kleinkinderen

WIVAK 2018
De organisatie van de
WIVAK is al bijna rond!
De werkgroepen hebben
hun best gedaan om er
weer een leuke week
van te maken.
In het boekje, dat op school is uitgedeeld, kunnen jullie
alle info vinden. We zouden het erg leuk vinden als jullie
de kinderen komen aanmoedigen tijdens de
Wivak Keetweek op 13-15-17 augustus 2018 en vooral op
vrijdagavond rond half 7 bij de Rosdoek.
De kinderen verzorgen dan met medewerking van
Stichting ‘Jongleers’ een echte
circusshow.
‘Wivak in ’t circus’

Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!
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GILDE NIEUWS
Het gilde is deze week gestart met de voorbereidingen voor
een feestweekend ter gelegenheid van hun 700 jarig
bestaan.
Het vindt plaats in het weekend van 21 – 23 augustus
2020.
Dit lijkt nog ver weg maar een goede voorbereiding heeft
tijd nodig.
Deze datum zal in de agenda opgenomen worden, zodat
eenieder er rekening mee kan houden.
Wij zullen trachten er een grandioos feest van te maken
voor jong en oud in Wintelre
Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden.

BERICHT VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN
DE VERSCHILLENDE WERKGROEPEN IN
KERKDORP WINTELRE
Het kerkbestuur van de R.K.-parochie St. Willibrordus willen
jullie allemaal uitnodigen voor een belangrijke
informatieavond waar alle kerkdorpen met hun vrijwilligers
aanwezig zullen zijn.
Deze wordt gehouden op 25 september 2018 om 19.30
uur.
De locatie is nog niet bekend maar wij komen hier uiteraard
nog op terug.
Zet deze datum alvast in uw agenda,
Bij voorbaat dank,
Namens uw contactpersoon,
Riny Reniers
’t Blaaike nr. 14 7 juli 2018

8

’t Blaaike nr. 14 7 juli 2018

9

HALLO WINTELRE!

VAARWEL NEDERLAND;
niet altijd voorspoedig

Hebben jullie er net zo’n zin in als wij??

(door Jos van der Heijden)

Zeskamp 2018 is nu toch echt in zicht!
Vrijdag 20 juli: BBQ Voor iedereen! Bedrijf, familie,
vrienden. Goei eten, lekker drinken en gezellige buurt.
Kaartjes voor de BBQ a 8 euro reserveer je via
dorpszeskampwintelre@hotmail.com, bij de Babbel of via
Sjors Reniers. Kids t/m 12 jaar gratis!
Zaterdag 21 juli: Kwisavond! Hebben jullie het nieuws in
de gaten gehouden? Geschiedenis nog eens doorgenomen,
de Story bijgehouden en ken je je dorpsgenoten goed
genoeg? Je weet het nooit waar de vragen dit jaar weer
over gaan! Deze avond kunnen de teams de eerste punten
scoren. Publiek is natuurlijk ook van harte welkom!
Zondag 22 juli: Zeskamp! Een dag vol spel, actie en
behendigheid! Zet je beste beentje, armpje en koppie voor,
dan worden jullie met jullie team misschien wel de nieuwe
kampioen Dorpszeskamp 2018!
Heb jij je met je team al opgegeven? Por die coach nog
eens in z’n zij voor actie! Inschrijven kan ook via

In de 19e en 20e eeuw vertrokken honderdduizenden
Nederlanders naar emigratielanden zoals Canada, Australië
en Amerika. Zo ook Adrianus van der Hamsvoort met zijn
vrouw Francisca van Mol en hun 3 kinderen
Francisca was geboren op 09-07- 1876 in Wintelre op het
Heggeneind en trouwde in 1903 met Adrianus van der
Hamsvoort. Ze woonden in Hoogeloon, daar kregen ze 3
kinderen
1. Petrus Henricus
29-07-1904
2. Henricus Theodorus
25-06-1905
3. Theodorus Alphonsus
15-11-1906
Op 29-06-1907 vertrokken ze vanuit Antwerpen met het
schip de SS Kroonland van de Red Starline naar Amerika.
Ze kwamen daar aan op 09-07-1907. Op de passagierslijst
staat vermeld dat het gezin was uitgenodigd (dat was een
voorwaarde om te mogen emigreren) door Johannus
Franciscus van Oudenhoven, pastoor te Bonanza in de staat
Arkansas. Hij was geboren in Wintelre op 12-08-1858 op
het Heggeneind.
Meierijsche Courant 29-06-1907

dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
Nog maar efkes! Tot de Zeskamp 2018!
Groeten
Stichting Dorpszeskamp Wintelre
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Veel geluk had het gezin echter niet. Jan Heijmans vertelde
aan mij midden jaren 70 dat
2 kinderen op de boot* en Francisca kort na aankomst in
Amerika zouden zijn overleden. Zij werd bediend (voorzien
van de laatste sacramenten) door haar vroegere
buurjongen / “vrijer” pastoor van Oudenhoven. Jan
Heijmans had dit van hem gehoord toen die in 1921 op
bezoek was in Wintelre en een borrel kwam drinken in zijn
café. (nu Willibrordusstraat 50)
Vanwege het grote leeftijdsverschil (18 jaar) mochten de
twee geen verkering, dat zou voor Jan van Oudenhoven
reden zijn geweest om in het klooster te gaan, aldus Jan
Heijmans. Dat kunnen we niet meer navragen.
Francisca overlijdt op 13-08-1907 in Bonanza, iets meer
dan 1 maand na aankomst. Adrianus blijft alleen achter met
zijn oudste zoon Petrus, op 29 juli 3 jaar geworden.
Samen doorkruisen ze een groot gedeelte van Amerika.
Vanuit Arkansas, via Washington, Montana, Wisconsin naar
Cleveland in de staat Ohio. Adrianus trouwt nooit meer, hij
sterft in 1943. Petrus trouwt in 1925 voor de 1e keer, na
een scheiding voor de 2e keer in 1950. Hij krijgt uit het
eerste huwelijk 3 dochters waarvan er een sterft 17 dagen
na haar geboorte. Petrus sterft in 1975.
* Het hele gezin staat geregistreerd als aangekomen op
Ellisisland, het blijft nog onduidelijk of ze dus op de boot
zijn gestorven of bij aankomst in New York.

GEZOCHT
Dames (één of twee) die graag willen rikken op
maandagavond
Wij zijn met drieën (55-plus) en dat is te weinig om te
rikken. Helaas hebben wij van één dame afscheid moeten
nemen.
Voor meer informatie of belangstelling bel je even met:
José: 06-10232285 of Irene: 06-50626296
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NAGELS LAKKEN TEGEN EEN LAAG
ZOMERTARIEF - NU IN WINTELRE!
Mijn naam is Evelien Egelmeers en ik woon in Wintelre.
Ik ben op zoek naar mensen die hun nagels willen laten
lakken door mij.
Ik heb mijn diploma gehaald bij het Nagelgilde en ben mijn
eigen studiootje aan het opbouwen in Wintelre.
Omdat ik in opbouw ben kan ik u nagels lakken tegen een
laag tarief.
Gell laknagels € 10,00
Gell verlenging € 20,00
Bel me voor een afspraak: 0630923140

AFSCHEID VAN ONZE GYM JUF
MARIA KLESSENS
Maria kwam destijds bij onze damesgymclub ter vervanging
van de toenmalige gymleraar die, vanwege ziekte, was
uitgevallen. Ze wilde ons wel één jaartje vooruit helpen. Dit
JAARTJE zijn uiteindelijk 17 jaren geworden.
Vorig jaar heeft Maria aangegeven dat ze aan het einde van
het seizoen wil stoppen met lesgeven. Onze pogingen om
haar te behouden mochten niet baten zodat wij helaas
afscheid moeten nemen van Maria onze gym juf.
Voor al deze jaren waarin wij wekelijks hele fijne en vitale
gymles van haar kregen, willen wij haar heel hartelijk
bedanken. Na iedere les gingen we allemaal met een goed
en voldaan sportgevoel naar huis.
Daarom Maria heel hartelijk bedankt voor de goede en
gemoedelijke gym uurtjes die je ons hebt gegeven.
Namens alle leden van de damesgymclub
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Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!

WINTELRE
De fietstocht met picknick staat gepland op donderdag 26
juli a.s. We willen vanaf 10.00 uur bij MFA De Rosdoek in
groepjes van ca. 10 mensen vertrekken. De bestemming is
de Heemkamer van Pladella Villa in Bladel, waar een
rondleiding voorzien is. Onderweg zullen we de picknick
houden bij het Gildehuis van het Sint Jorisgilde in
Hoogeloon. De kosten voor deze dag zullen waarschijnlijk €
10,00 bedragen. De leden krijgen hierover nog een
uitnodiging met uitgebreide informatie thuisbezorgd.
Ook dit jaar houden we het “Happen & Stappen”. Dit
evenement zal plaats vinden op woensdag 29 augustus. De
start is om 11.45 uur vanaf het gemeenschapshuis. De
deelnamekosten zijn vastgesteld op € 10,00 per persoon.
Noteer deze datum alvast in de agenda; we komen hier via
een informatieve circulaire nog op terug!
Op dinsdag fietsen we met een groep leden een route van
ca. 45 km. door de Kempen en/of de Meierij. We vertrekken
om 13.00 uur vanaf de Kapel bij de kerk Onderweg wordt er
gestopt om er iets te drinken. Op dinsdag 31 juli, de laatste
dinsdag van de maand, rijden we onze zogenaamde lange
route. We vertrekken dan al om 11.00 uur. 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.
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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.

UITSLAG LOTERIJ AVONDVIERDAAGSE
Tijdens het blarenbal zijn twee prijzen niet afgehaald
Deze prijzen zijn gevallen op lotnummer 700 en op
lotnummer 704
De winnaars kunnen de prijzen ophalen bij Jan-Wim van de
Sande, Kloosterstraat 2
Iedereen bedankt voor de steun

NIEUWE VRIJWILLIGERS
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de
donderdagmiddag.
Ben je handig, creatief en wil je graag iets doen voor
ouderen, neem dan contact op met Ineke Eggers 0402052280 of neggers999@gmail.com
St. Kempkeshof
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We moeten zorgen dat ze er ook in de toekomst bij blijven
zodat een vrolijke nood gewaarborgd is.

AFSCHEID MIEN SPANJERS
Mien is op 80-jarige leeftijd gestopt met haar vrijwilligerswerk voor de dagactiviteitengroep op donderdagmiddag.
Zij heeft dit heel vele jaren gedaan. Ze is begonnen in
Vessem met de dagactiviteiten en daarna bijna 25 jaar in
Wintelre.
Mien wist telkens alle gasten en ons te verrassen met haar
creatieve creaties.
Namens alle gasten en stichting Kempkeshof hartelijk dank
voor al je werk en creatieve inbreng.
Mien bedankt.
St. Kempkeshof

50STE AVONDWANDELVIERDAAGSE
WINTELRE “TOPPRESTATIE”
Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre kan opnieuw
terugkijken op een uitstekend verlopen vierdaagse waar
maar liefst 357 deelnemers van start gingen.
In 1968 organiseerden Carnavalsvereniging De
Erpelschellers en Jongeren Ontspanningsclub De Fakkel
samen de eerste avondwandelvierdaagse van Wintelre. Voor
de 50ste avondwandelvierdaagse van afgelopen maand had
de organisatie alle verenigingen en instellingen van harte
uitgenodigd om toch zeker deel te nemen aan de gouden
jubileumvierdaagse van Wintelre.
Vier dagen lang trokken de vele kleurrijke wandelgroepen
door de mooiste plekjes van Wintelre en haar bosrijke
omgeving. Op de tweede dag zorgde de band “Zorg dat je
er bij bent” van af een unieke plaats aan het Oude Meer
voor een muzikale huldiging die bij veel deelnemers erg in
de smaak viel.
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Tijdens de feestelijke intochtroute op vrijdagavond ging de
fanfare /drumband voorop en sloot onze eigen gilde de rij.
Daar tussenin Van Alles Wat, zoals de lokale
sportverenigingen, de schoolverlaters, jong en oud in
gezinsverband of in groepsamenstelling. Wat een
fantastisch schouwspel deze bijzondere intochtroute die ook
in zijn geheel is opgenomen op film waarvan straks ook
fragmenten worden opgenomen in de film waaraan nu al
meer dan een jaar gewerkt wordt en die straks voor
iedereen te zien moet zijn.
Het blarenbal in MFA De Rosdoek werd een gezellig
samenzijn van de vele deelnemers en anderen belangstellenden. Eigenlijk kenden deze 50ste avondwandelvierdaagse
dankzij de geweldige samenwerking binnen en buiten de
organisatie alleen maar winnaars. Toch mag niet
onvermeld blijven dat twee leden van Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre al vanaf de oprichting in
1968 betrokken zijn bij alle vijftig vierdaagse van Wintelre.
Henk van Asten en Jan-Wim van de Sande werden daarom
terecht in het zonnetje gezet en kregen naast enkele
klompjes van De Nachtegaal en bloemen ook een mooie
herinneringsmedaille voor al hun vrijwilliger-werk voor
Stichting Avondwandelvierdaagse in de afgelopen 50 jaar.
Wat was het toch mooi dat we zo massaal hebben
deelgenomen aan de vijftigste avondwandelvierdaagse van
Wintelre. We moeten zorgden dat we er straks ook in 2019
er allemaal weer bij zijn.
En natuurlijk hoopt de organisatie, die een nadrukkelijk
wens heeft uitgesproken tijdens het jubileumjaar voor
verjonging binnen de organisatie,
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dat de organisatie van onderaf daadwerkelijk wordt
aangevuld met enthousiaste vrijwilligers die graag iets
willen betekenen voor de 51ste avondwandelvierdaagse van
Wintelre.
Bedankt allemaal, blijf gezond en zorg dat je er bij
bent bij de 51ste avondwandelvierdaagse van
Wintelre.

AFVALKALENDER

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

7 aug. PMD GFT-afval
21 aug. PMD GFT en Restafval
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Agenda
JULI

20 t/m 22

Dorpszeskamp

13-15-17
23

Wivak Keetweek
Vergadering Dorpsraad

8
10
21
23
24
24
25
26
27
28
29
21 oktober
23 oktober
28 oktober
3 november
17 november
21 november
14 dec
20 december

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Viering Nationale Ziekendag
Teerdag Gilde
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Vergadering Dorpsraad
Cursus Reanimatie en AED-bediening
Informatieavond vrijwilligers kerk
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
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23 maart
5 april
29 december

2019

Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

2020
21 aug 2020 Feestavond Gilde
22 aug 2020 Ouderen en kindermiddag
23 aug 2020 Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar bestaan)

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

Papier
Papier
Papier
Papier
Papier
Papier

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

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
27 juli
31 augustus
26 oktober 30 november

28 september
21 december

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