47e jaargang nr. 23, week 47 (24 nov.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Informatieavond De Wensambulance
 Ledenvergadering DEES
 Sintactiviteit De Disselboom
De volgende uitgave (nr. 24) verschijnt
in week 49 (8 december)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 29 nov. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 30 nov. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MISINTENTIES 24 en 25 NOVEMBER
Zondag 9.30 uur gemengd koor
(Ceciliafeest)

MEDEDELINGEN
Op zondag 25 november vieren we het Cecilia-feest,
patrones van de koren.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Henrica v. Mol - Beerens
Jo Senders - v. Asten (jgt)
Truus Straatman - v.d. Tol (mnd)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (mnd)
Wil Kerkhofs (mnd)
Sjaak en Mina Tholen en overleden familie
Graard v.d. Sande (verjaardag)
Giel en Jo v. Oeffelen - v. Mol
Toos Huijbers - v.d. Ven (jgt)
Harrie Huijbers (verjaardag)
Jan v.d. Heijden (verjaardag)
Alphons Klessens en Maria Klessens - v. Gerwen en
overleden familie

Op zondag 2 december is er een kindergezinsviering met als
thema Advent. Ook hiervoor nodigen we u allen uit om
aanwezig te zijn.
Door het doopsel hebben we in onze parochiegemeenschap
opgenomen, Ries Zenders zoontje van Paul Senders en
Wietke Huijbers. Ries woont op het Bijsterveld op 5a.
Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

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

HARAPAN SPECULAAS
We hebben nog voor de liefhebbers overheerlijke
Speculaas brokken.
Te koop bij: Ellen van Aaken, Akkerweg 28

MISINTENTIES 1 en 2 DECEMBER

MOEDIGE MOEDERS

1e Weekend van de Advent

Moeder “instinct” mijn kracht maar ook mijn valkuil.
Die krachten ontdekken we vooral als je kind in de
problemen zit. Totdat het niet meer kan, je bent op…
Zoekt u steun, begrip en/of een luisterend oor?
Op dinsdag 27 november is er een bijeenkomst in het
Thomas van Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52, Bergeijk
Van 20.00-22.00u. Elke laatste dinsdag van de maand.

Zondag 9.30 uur Kindergezinsviering KIWI
Thema: Advent
Jan en Cato v.d. Ven
Harrie Das (namens Jeu de Boulesclub Kempkeshof)
Nelly v.d. Berk - Beerens (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):

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: Sjan van der Heijden T. 2052007

WENTERSELSE KWIS 2019
Over niet al te lange tijd begint 2019. Het jaar van de
tweede Wenterselse Kwis!
De datums zijn al vastgelegd (Kwisavond: 23 maart,
uitslagavond: 5 april) en nu is ook de inschrijftermijn
bekend. Je kunt dus nú gewoon al beginnen met het
samenstellen van jouw perfecte Kwisteam!.
Het belooft weer een gezellige, hersenbrekende en dolle
Kwis te worden met vragen en uitdagingen voor jong en
oud.

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

Inschrijven kan vanaf nieuwjaar tot carnaval, ofwel van
1 januari 2019 tot en met 1 maart 2019.
Het inschrijfformulier verschijnt rond de jaarwisseling in het
Blaaike en op de website www.wintelre.info.

De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

Om in de stemming te komen alvast wat stof tot nadenken:

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 te voren contact opnemen.
CP: Wim ten Boske T.2055133, Mars van der Bruggen T.2051521
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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Iets wat moeilijk is ingewikkeld uitleggen is ook
een gave.
Zij sloeg haar ogen open, ik sloeg ze toen weer
dicht. Is ook zo dubbel als je niet begrijpt wat er
bedoeld wordt.

De organisatie van de Wenterselse Kwis

OPBRENGST DIABETES FONDS
Graag wil ik alle gevers en collectanten heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.
Totaal is er € 993,58 opgehaald.
Collecte coördinator,
Maria van Riet
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SINTERKLAAS BIJ JONG NEDERLAND

AANBIEDING: LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN
“ook voor op de BBQ of Smoker !!“

De Sint en zijn pieten zijn weer in het land en willen ook
een bezoekje gaan brengen aan Jong Nederland Wintelre.
Alle leden uit de groepen 3, 4 en 5 gaan daarom een eigen
schoen knutselen die ze mogen zetten. Wanneer de
kinderen de komende avonden extra lief zijn op de Jeugd
wordt deze schoen misschien wel gevuld door de Sint!
We zijn in ieder geval erg benieuwd.
Ook is er bij Jong Nederland op 4 december aanstaande een
Sinterklaasviering waarbij de pieten ook op bezoek zullen
komen bij de jeugd, met misschien wel een verassing voor
de kinderen.
Het belooft een leuke avond te worden met lekkernijen,
cadeautjes en veel gezelligheid.
Voor de oudste groepen is er een surprise avond op hun
jeugdavond.

OLIEBOLLENFESTIJN!!
Op 31 december gaan we weer los!
Wij, Jong Nederland verkopen dan verse oliebollen bij het jeugdhuis
aan het schoolplein (Bremveld 10)
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom om deze
heerlijke bollen te komen halen in onze sfeervolle kraam!
Bestellingen of vragen? Vóór 29 december
naar oliebollenwintelre@gmail.com met naam, aantal en tijd van
afhalen.
Bestellingen krijgen voorrang en stellen wij erg op prijs maar ook
zonder bestelling bent u meer dan welkom. Onze Oliebollen zijn €
0,80 per stuk en 10 stuks voor € 7,50.
Kom allemaal oliebollen halen, wij ontvangen u graag met glühwein
of een warme chocomel!
Tot ziens op 31 december!
Jong Nederland en Stichting Jeugdbelangen
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Dinsdag 27 november 2018 te leveren

Pakketprijs 20 kg.: € 12,50 per kg. (incl. 6% btw.)
Pakketprijs 10 kg.: € 13,50 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
Rundvee-vleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per
onderdeel verpakt, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:
1. Biefstuk,
kogelbiefstuk
2. Entrecote
3. Stooflappen
4. Sukadelappen
5. Riblappen

6.

Braad- en baklappen

7.

Soepvlees (onder voorbehoud,
afhankelijk van rund)
8.
Schenkel
9.
Hachee
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:
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“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
!!!
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk !!!

TE KOOP
Voor KERSTBOMEN groot of klein
Moet je op het VENEIND zijn.
In WINTELRE eventueel bezorging aan huis.
Harrie Smits, Veneind 2, Wintelre
tel.06-50901763

LEDEN VAN DE VvW
Woensdag 28 november Wensambulance
MFA De Rosdoek aanvang 19.00 uur
U wordt welkom geheten met een kopje koffie/thee.
Stichting wensambulance komt een presentatie geven
over het reilen en zeilen van de wensambulance.
Dit is een open avond waar iedereen welkom is.
Na de presentatie is er de mogelijkheid tot het geven van
een donatie.
Het bestuur.

Zanggroep Hajim gaat samen met de Southern Comfort
Barber Mates en twee kwartetten,
Unlimited Barbershop en GeeBees, zondagmiddag
25 november vullen met sprankelende, fijne muziek!
Hajim, onder leiding van Bert Alessie, bestaat uit plm.
20 zangers en zij zingen voornamelijk moderne nummers in
minstens 4 stemgroepen om zo tot een mooie en warme
klankkleur te komen. Soms wordt een nummer ook in een
kleinere bezetting uitgevoerd. Hajim zingt zowel a capella
(zonder begeleiding) als met pianobegeleiding.
Het kwartet GeeBees, bestaande uit 2 mannen en 2
vrouwen, zingt vierstemmig a capella. Vriendschap is een
belangrijk element in dit kwartet. Zij ervaren het zingen
vooral als het delen van emoties.
De Southern Comfort Barber Mates (plm. 20 zangers) o.l.v.
Hanneke Reijerse en het kwartet Unlimited Barbershop
bestaan uit louter mannen en zingen in barbershop-stijl. Dit
is een speciale vorm van a capella muziek. Er wordt 4stemmig gezongen en in tegenstelling tot andere ‘a capella’
zang wordt het lied door alle partijen vrijwel volledig in
tekst gezongen. Er ligt veel nadruk op het samenklinken
van de stemmen om zo tot een eenheid met een prachtig
geluid te komen. Barbershop is vaak ook puur
entertainment.
Wat al deze zanggroepen bindt is het plezier en de passie in
het zingen. En dat willen zij graag met u delen, ook tijdens
de afterglow. Sing Fun!!
Zondag 25 november, aanvang 15u.
Immanuelkerk, Teulandstraat 1 Veldhoven
Toegang €6 inclusief koffie/ thee.
Zanggroephajim@gmail.com
www.hajim.nl

Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com
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AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS UIT
WINTELRE
Vindt u het belangrijk dat
-uw peuter creatief bezig kan zijn?
-uw peuter contact heeft met andere kinderen?
-uw peuter een activiteit met u samendoet?

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 26 november a.s.
een mail naar Linda Vrijen:
l.vrijsen@veldvest.nl
We hopen veel peuters en ouders te mogen begroeten!

Vindt u het prettig als
-u kennismaakt met spelactiviteiten voor peuters?
-u handvatten krijgt aangeboden voor spelactiviteiten
voor -uw peuter?

DE HERBERG IS OPEN!

Kom dan naar onze Sintactiviteit
op vrijdag 30 November
tijd: van 9.00-10.00uur
Basisschool de Disselboom organiseert op deze dinsdag
knutselen. Deze activiteit wordt begeleid door Mieke
Schurgers, leerkracht op onze school.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Wintelre zijn welkom!
De lessen vinden plaats in MFA “de Rosdoek”.
We verwachten u en uw peuter om 9.00 uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje. Aansluitend is er een
koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen dan ook terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een
volwassene komt.
De peuters die het peuterprogramma bij Nummeren
Kinderopvang volgen, zijn ook uitgenodigd om deel te
nemen.
’t Blaaike nr. 23 24 nov. 2018

In het vorige Blaaike heb ik een oproep gedaan voor het
samen organiseren van een gezellig samenzijn op
kerstavond. Hierop heb ik inmiddels zoveel warme spontane
reacties gehad dat het door kan gaan. Daar ben ik heel blij
mee. Heel veel dank voor jullie enthousiasme.
Nu de gasten nog!
Ben je alleen op kerstavond en vind je het gezelliger om de
avond samen door te brengen, twijfel dan niet en neem
contact met me op. Voel alstublieft geen drempel want dat
is niet nodig. We staan graag voor jullie klaar.
Sommige mensen hebben een klein duwtje nodig, dus ken
je iemand waarvan je denkt dat zij/hij graag wil komen
maar deze persoon het moeilijk vindt om zelf contact te
leggen, bespreek het dan en help mee om het contact tot
stand te brengen. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer
040-2052487 en 06-43526277 of stuur een e-mail naar
eric.annemarie.segers@gmail.com. Zie je me in het dorp
spreek me dan gerust aan.
Anne-Marie Segers
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BESTE INWONERS VAN WINTELRE

LEDENVERGADERING DEES

Het lijkt nog ver weg, maar Tonpraoten en carnaval zitten
er weer aan te komen.
Voor het Huppelearke zijn we weer op zoek naar mooie
stukjes, anekdotes, moppen, alles is welkom.
Dus pak je pen en leef je uit. Zonder jullie kunnen we geen
leuke krant maken

Aan: Alle leden of ouders van leden van VV DEES
Betreft: Uitnodiging algemene ledenvergadering.
Datum: Vrijdag 14 december 2018 (20.30uur)

Onze deadline is 1 Januari 2019
kokcarnavalskrant@hotmail.com

1.
2.
3.
4.
5.

Graag zien we jullie reacties tegemoet.
Alvast bedankt,
Redactie Huppelearke

VVW ORGANISEERT WOENSDAG 28
NOVEMBER 2018 EEN INFORMATIEAVOND
OVER
DE WENSAMBULANCE
MFA DE ROSDOEK AANVANG 19.00 UUR.
U wordt welkom geheten met een kopje koffie/thee.
Stichting wensambulance komt een presentatie geven
over het reilen en zeilen van de wensambulance.
Dit is een open avond waar iedereen welkom is.
Na de presentatie is er de mogelijkheid tot het geven van
een donatie.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan luisteren.

Opening
Verslag ledenvergadering 23-2-2018
Financieel jaarverslag
Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
Bestuurssamenstelling
- Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar is
Arie Swaanen
- Aftredend volgens schema en herkiesbaar is Eric
Segers
6. Indexering contributie
7. Samenwerkingen VV Vessem en KV Winty
8. Commissies
9. Evaluatie Jubileum
10. Mededelingen
11. Rondvraag
Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
Uiteraard kent de vergadering een beperkt officieel deel,
maar ook aan de traditionele “derde helft” zullen we zeker
aandacht schenken. Met sportieve groeten,
Het bestuur van v.v. DEES, p/a Distelveld 32 5513 BK
Wintelre vvdeessecretariaat@gmail.com

Het bestuur van VvW,

Mieke Quirijnen kleinebouwmeester@hotmail.com
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Bij deze nodigt het bestuur van VV DEES u uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 14 december in de kantine
op Sportpark De Meren, aanvang is 20.30 uur.
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NIEUWSBRIEF#111
UITNODIGING: Informatiebijeenkomst Proefcasus

Eindhoven Airport
Datum: Donderdag 29 november 2018
Tijdstip: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang
programma, 22.00 uur einde bijeenkomst
Locatie: Philips Stadion, Frederiklaan 10A, 5600 AW
Eindhoven (entree 8)
Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven
Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe
komen we tot een betere balans tussen economische
groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de
centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus
Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.
In oktober is de Proefcasus Eindhoven Airport van start
gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober is
ingegaan op het doel en de beoogde aanpak van deze
Proefcasus. Van 11 oktober tot en met 25 oktober heeft
eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de
Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de
website www.samenopdehoogte.nl.
Tijdens de bijeenkomst op 29 november praten we u bij
over de stand van zaken en gaan we graag verder met u in
gesprek over de Proefcasus.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een
week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een
bevestiging met nadere informatie over het programma.
U bent van harte welkom. Ik hoop u op 29 november te
begroeten in het Philips Stadion in Eindhoven.
Met vriendelijke groet,
Pieter van Geel
Bestuurlijke Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport
’t Blaaike nr. 23 24 nov. 2018
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Bijgaande uitnodiging voor de informatiebijeenkomst
Proefcasus Eindhoven Airport is bedoeld voor iedereen
die daar belangstelling voor heeft. Men moet zich, zoals te
lezen, wel aanmelden.
Middels dit artikel pogen wij als Dorpsraad Wintelre de
belangstellende dorpsgenoten te bereiken.
Graag hebben wij dat u ook bij ons laat weten dat u zich
aangemeld heeft.
Dorpsraad Wintelre krijgt waarschijnlijk nog de gelegenheid
om bij deze bijeenkomst het woord te voeren.
Het is dan van zelfsprekend goed als we de opmerkingen en
vragen vanuit ons dorp daar kunnen presenteren.
Graag dus een kopie van uw aanmelding aan
dorpsraadwintelre@gmail.com maar ook vragen, op- en
aanmerkingen mogen naar dit mailadres.
We horen graag van u.
Dorpsraad Wintelre
Jan Heuveling, voorzitter

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre


Woensdag 21 november en donderdag 20 december
om 20.00 uur zijn onze volgende reguliere
maandelijkse vergaderingen. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomsten.

Contact

WINTELRE
Kerstmis komt nu steeds dichterbij. Vandaar dat we onze
jaarlijkse kerstviering weer onder de aandacht brengen. Dit
feest vindt plaats op woensdag 19 december a.s. vanaf
14.00 uur in MFA De Rosdoek. Zet die datum dus alvast in
uw agenda!!!
Het bestuur is samen met de werkgroep bezig om een leuk
programma voor deze middag in elkaar te zetten. Alle leden
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de Kerstviering
met nadere informatie.
Op dinsdag zijn we gewoon om met een aantal leden een
route van ca. 45 km. te fietsen. Vanwege de naderende
koude wintertijd gaan we hier voorlopig mee stoppen om dit
in het voorjaar van 2019 weer op te pakken. Daarom zal er
vanaf dinsdag 27 november weer gewandeld worden. We
lopen hierbij een tocht van ongeveer 12 km.,
waarbij er onderweg wordt aangelegd voor een drankje.
Iedereen, ook niet-leden, wordt uitgenodigd om mee te
lopen. Vertrek om 13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.
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!

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info

Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.45 uur volksdansen
’t Blaaike nr. 23 24 nov. 2018
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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.

Agenda

FEBRUARI

2
3, 9, 10
15 – 16
23
27

Presentatieviering vormelingen
Uitvoering Kindertoneel de Vriendenkring
Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

2 t/m 5
23
27
29

Carnaval
Wenterselse Kwis
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
19.00u vormselviering

5 april
6, 12 en 13 april
19 mei
22 juni
25 t/m 28 juni
7 en 8 december

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Eerste Communie
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Dickens festijn

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
bestaan)

MAART

NOVEMBER
28

14
19
20
29

20
26
30

Repair-cafe 09.00 -12.00 uur

DECEMBER

Kerstviering Zonnebloem
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
Vergadering Dorpsraad
Pubquiz D´n Babbel vanaf 19.00

JANURARI

Vlooienmarkt
Prinsenbal Huifnarren
Repair-cafe 09.00 -12.00 uur
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2020
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OUD PAPIER HIER…
8 December

Papier brengen van 9.00 tot 11.00 uur

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2018
30 november

21 december

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

AFVALKALENDER
27 nov.

PMD GFT-afval

11 dec.

PMD GFT-afval- en Restafval

22 dec.

PMD GFT-afval
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