48e jaargang nr. 7, week 13 (30 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
 Vaccinaties tegen Meningokokkenziekte
 Koningsdag voor de basisschool
 RepairCafe
De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
in week 15 (13 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 4 april voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 5 april voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES 30 en 31 maart

In onze parochiegemeenschap is op 63-jarige leeftijd
overleden Jack Bartels. Jack woonde op Kempkeshof
op nr. 28.

4e Weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur
m.m.v. het gemengd koor
Voorganger pastoor v. Lamoen

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

Marie Dankers - v.d. Ven en Piet Dankers [jgt]
Wim en Hans Coolen
Koos en Erik v. Loon
Jack Bartels

VORMSELVIERING WINTELRE
Na maanden van voorbereidingen, bijeenkomsten, een
leuke kerkrondleiding en een uitstapje naar de Sint Jan in
Den Bosch is het op vrijdag 29 maart dan zover.
Om 19.00 uur zal in de St. Willibrorduskerk te Wintelre de
vormselviering plaatsvinden met zestien jongens en meiden
uit Wintelre.
De liedjes zullen gezongen worden door het koor Florence
uit Knegsel.
Mgr. G. de Korte is de Vormheer en gaat samen met
pastoor Verschure deze viering verzorgen.

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

MISINTENTIES 6 en 7 APRIL
5e Weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur
m.m.v. het gemengd koor
Woord en Communieviering
Voorganger diaken J. v. Olmen

GEROOKTE PALING

Wim v. Loon [mnd]
Cato v. Ham
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
Kees v.d. Sande [verjaardag] en overleden familie
Toon Swaans
Bertha v.d. Ven - Tholen
Sjef Snelders [verjaardag]
Jack Bartels

Zaterdag 6 April breng ik ze weer thuis.
Bestellen kan tot Woensdag 3 April.
Prijs 18 euro per pond.
Bel of app 0623332442.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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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
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: 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: 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.nl

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com

Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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VERLOREN

KONINGSDAG VOOR DE BASISSCHOOL

Tijdens carnaval met de kinderoptocht zijn wij een oranje
helm verloren.
Als iemand deze gevonden heeft of weet waar de helm is,
kan contact opnemen met:

Het is bijna koningsdag! Dat betekent dat we weer een
superleuke spelletjesochtend organiseren.
Op zaterdag 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.

Angela Versendaal
Telefoonnummer: 06-22103723

Allemaal graag verkleed in rood – wit – blauw – oranje.
Om 12.00u is het afgelopen. Opgeven kan bij Iris van Loon
(Groenstraat 10) 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 zaterdag 20 april. Tot ziens!

Alvast bedankt.

REPAIR CAFE

Jong Nederland Wintelre

De eerstvolgende reparatiedag
is op woensdag 27 maart van
09.00 tot 12.00 uur in de
Rosdoek.
De vrijwilligers staan dan weer
klaar om samen met u de
reparaties uit te voeren.

OPROEP TAALCOACHES.

Het Repair-cafe help u bij:
Kledingreparatie, woningtextiel-reparatie, meubels,
elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, speelgoed,
poppen, hulpmiddelen, stereoapparatuur, gereedschap, enz.
Niet voor tuinmachines, fietsen, vervoermiddelen,
Smartphones.

‘Samenspraak De Zaligheden’, het taalproject voor
anderstaligen en de werkgroepen Zorg en Welzijn van
Wintelre en Vessem zoeken in deze dorpskernen
taalcoaches. Deze zullen ingezet worden om vluchtelingen
met een verblijfsstatus in Wintelre en Vessem te helpen met
de Nederlandse taal.
Gevraagd wordt: interesse in andere culturen, goede
beheersing van de Nederlandse taal, redelijke beheersing
van het Engels en enige didactische ervaring.
Eventuele begeleiding wordt geboden.
Meer info bij: Dolly van Rossem, coördinator ‘Samenspraak
De Zaligheden’,
Carla Kruit en Rita Willems, contactpersonen voor
statushouders in Wintelre en Vessem.
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OUD IJZER - GILDE NIEUWS - OUD IJZER

LECOBA OPENDAGEN 5 & 6 APRIL!

Op zaterdag 6 april 2019 wordt er weer oud ijzer
ingezameld door het Gilde van Onze lieve Vrouw en de
Heilige Willibrordus uit Wintelre.
Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes.
Accu’s mogen wel meegegeven worden.
Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen
en die je toch mee wilt geven laat het dan even weten op
een van de nummers:
06-30083496 of 06-22929780 of 06-51598958
Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden
mee te geven, deze kan men gratis afleveren bij de
milieustraat in Eersel.

Lecoba bestaat 40 jaar en dit mag gevierd worden.

Altijd al eens een kijkje achter de schermen willen
nemen bij LeCoBa?
Altijd al eens willen zien hoe er van een boomstam
iets moois wordt gemaakt? (zaterdag)
Altijd al eens een parcours willen rijden met een
Truxta minidumper (de motorkruiwagen)?

Het gilde dank u nu al voor uw medewerking.

Tijdens deze dagen zullen er extra interessante
aanbiedingen zijn en diversen merken/leveranciers zijn
aanwezig voor een praatje, demonstraties en uitleg.

BEDANKT
Bedankt voor de mooie opkomst bij de première van de film
Bruisend Wintelre
Als er mensen zijn die opmerkingen hebben dan horen we
die graag. Anders gaan we de film op de site van
www.wintelre.info plaatsen.
In de komende weken krijgt u via het Blaaike nog meer info
over de film.
We hopen dat u er nog vaak van gaat genieten.
Tot slot hopen we een deel van de kosten, die deze film met
zich meebracht, op te vangen, doordat u tijdens de
komende RABO-clubkas-campagne mogelijk een stem
uitbrengt voor de avondwandelvierdaagse.
Houdoe en tot ziens tijdens de avondwandelvierdaagse van
25 juni tot 28 juni.
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Voor de kinderen is er een kleurplaten actie, die ook in deze
editie is te vinden en kun je tijdens de open dagen
inleveren. Daarnaast is er ook een springkussen aanwezig.
Natuurlijk wordt u tijdens de open dagen ook voorzien van
een lekker hapje en drankje.
Praktische zaken:
Parkeerplaats aan de Mostheuvel. Fietsenstalling aanwezig.
Nieuwsgierig geworden? Kom een kijkje nemen!
Het LeCoBa Team
Voor meer informatie: www.lecoba.nl/opendagen
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HALLO ALLEMAAL!
Mijn naam is Isabelle Donkers.
Ik ben een eerstejaars HBO pabo studente. Ik heb net mijn
Havo diploma gehaald.
Op de middelbare school was ik goed in vakken als
Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde. Hier wil ik
graag bijles in geven!
Ik heb nog geen ervaring met bijles geven maar wel met
lesgeven. De pabo is namelijk de opleiding om leerkracht in
het basisonderwijs te worden!
Dus heb jij bijles nodig in Nederlands, geschiedenis of
aardrijkskunde? Of ken jij iemand die bijles nodig heeft in
deze vakken? Laat het mij dan weten!
Ik geef bijles voor zowel basisschoolkinderen als middelbare
scholieren!
ijcdonkers@gmail.com

CADEAUKAARTEN BIJ COOP THOLEN
We krijgen regelmatig de vraag of we ook cadeaukaarten/bonnen verkopen.
Dat doen we zeer zeker. U kunt kiezen uit diverse giftcards
zoals bijv:
Weekendje weg, sauna, beauty, fashion cheque,
Mediamarkt, Hema, Bladcadeau, Bijenkorf, VVV, Bioscoop,
BOL.com enz.
U maakt de keuze uit de molen, wij activeren vervolgens de
giftcard aan de kassa met het gewenste bedrag, dit is al
mogelijk vanaf 5 euro.
Dus ook voor al uw cadeaubonnen, even naar…… de Coop.
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PREMIÈRE VAN
“DIAGNOSE, NIET MEER TE REDDEN”
ZATERDAG 6 APRIL!
Om 20.00u starten we zaterdag 6 april met de eerste
voorstelling van de klucht

“Diagnose, niet meer te redden”.
De spelers hebben vele avonden gerepeteerd, om U een
leuke, en zeker komische avond te geven.
De klucht speelt zich af in een niet al te florissant
ziekenhuis dat bezoek krijgt van de gezondheidsinspectie.
De woest aantrekkelijke dokter Hunk, met zijn gladde
praatjes en gulle glimlach, zwaait er de scepter.
Samen met zijn buitengewone collega’s draagt hij zorg voor
de bijzondere patiënten. Al doet hoofdzuster de Vries haar
uiterste best om alles op rolletjes te laten verlopen, haar
patiënten maken het niet bepaald makkelijk.
Zal het hen lukken om de gezondheidsinspectrice te
verleiden het ziekenhuis niet te sluiten?
Dat zou u zelf moeten komen ontdekken!……...Dus mocht je
nog niet de kans te hebben gehad om kaartjes te bestellen
en heb je zin in een avondje lachen, reserveer dan snel.

De andere voorstellingen zijn vrijdag 12 en zaterdag
13 april. Ook deze beginnen om 20.00u. Kaarten
kosten € 8,-p.p., deze zijn te reserveren via
telefoonnummer 040-2053711 of per e-mail naar
vriendenkringwintelre@gmail.com
Let op!
Leden van Rabobank Eindhoven/Veldhoven krijgen
korting via de site van de Rabobank;
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/eindhovenveldhoven/uw-lidmaatschap/
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Kleur in en win!
Maak kans op
kindertuingereedschap van
Husqvarna.

Naam:
Leeftijd:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en lever in tijdens de
Lecoba Opendagen 5 & 6 april! De drie mooiste kleurplaten
worden beloond met kindertuingereedschap van
Husqvarna!
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GROOTSCHEEPSE VERBOUWING EN
UITBREIDING BIJ DE COOP!
Net voor de carnaval zijn wij gestart met de verbouwing
van uw supermarkt.
De bedoeling is dat er 200m2 aan verkoopvloeroppervlak bij
gaat komen.
Op het moment van schrijven is de fundering gestort en
gaat men beginnen met het metselwerk.
Benieuwd naar wat er dan allemaal gaat veranderen?
Tipje van de sluier….
Het aanbod in verse gekoelde producten zal meer dan
verdubbelen.
Een gratis bakje koffie nemen tijdens het shoppen is straks
voortaan mogelijk.
Het drogisterij assortiment wordt op veler verzoek fors
uitgebreid.
U kunt alle ontwikkelingen en het laatste nieuws volgen via
onze Facebookpagina> Coop Tholen
Daarnaast zullen we zeer belangrijke informatie
omtrent de verbouwing communiceren in de
eerstvolgende editie van het Blaaike.
Zorg er voor dat u deze info niet mist!

Kleurplaat Lecoba

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april organiseren we een
exclusieve bloemetjesmarkt.
Speciaal voor Pasen!
Volop tulpen, boeketten, Paasstukken en nog veel meer, bij
de entree van uw Coop verkrijgbaar.
Beleef het voorjaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!
’t Blaaike nr. 7
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NIEUWSBRIEF#116
Status werkzaamheden Slikdijk
bewonersbrief gemeente)
Geachte bewoner(s),
In de bewonersinformatiebrief van 5 februari 2019 heb ik
aangegeven dat de werkzaamheden (verkeerskundige
aanpassingen) aan de Slikdijk 15 maart j.l. gereed zouden
zijn en de weg opengesteld zou worden aan het doorgaande
verkeer. Echter zijn er diverse omstandigheden waarom de
Slikdijk nog tot uiterlijk 10 april a.s. zal zijn afgesloten voor
doorgaand verkeer. Enerzijds hebben de
weersomstandigheden ons parten gespeeld en hebben we
daarnaast ingrijpende aanpassing moeten uitvoeren aan de
hemelwaterafvoer van de rijweg en voetpad aan de
noordwestzijde van Slikdijk tussen huisnummer 3 en
aansluiting Koemeershoeve.
Verder hebben we besloten om een gedeelte onderhoud aan
de asfaltverharding van de rijweg binnen de thans
aanwezige afsluiting te gaan uitvoeren. Het betreft hier het
gedeelte rijbaan tussen inrit Slikdijk 10 tot aan het nieuw
aangelegde plateau Akkerweg/Koemeershoeve.
Zo ook zal het (tweerichtings) fietspad tussen de Akkerweg
richting Bijsterveld geheel opnieuw worden aangelegd.
In de rijbaan van de Slikdijk, gedeelte vanaf de Akkerweg
tot nieuwe bebouwde komgrens (Slikdijk 20) worden nog
twee, reeds voorziene, uitbuigingen aangelegd. Ter plaatse
van de uitbuigingen worden de sloten aangepast.
Nabij Slikdijk 20 (bebouwde komgrens) moet er nog een
duiker, welke zich bevindt onder de rijweg, vervangen
worden. Dit laatste was niet voorzien maar is wel dringend
nodig om een goede afwatering te waarborgen.
De omleidingen zoals nu aanwezig blijven gehandhaafd tot
het einde van de genoemde periode en zullen er ter
verduidelijking op de afzethekken borden toegevoegd
waarop aangegeven staat tot welke huisnummers de weg
’t Blaaike nr. 7
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berijdbaar is. Dit om, naast extra informatie aan de
weggebruiker, onnodige overlast in het afgesloten wegtracé
zoveel mogelijk te voorkomen.
De aannemer is reeds gestart met het opbreken van het
bedoelde fietspad en zal de betrokken aanwonenden tijdig
informeren wanneer er sprake is van de uitvoering van
asfalteringswerkzaamheden. De bereikbaarheid van de
panden aan de Slikdijk zullen zoveel mogelijk worden
gewaarborgd.
Ik neem aan u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel
Paul A. van Lith
Projectmanager Civiele techniek.

Participatiebijeenkomst op 11 april 20.00 uur
Beste inwoners van Wintelre, samen met ondernemers en
verenigingen zijn we allen een belangrijke factor voor de
leefbaarheid in Wintelre. Samen maakt u het dorp tot wat
het is: een gemoedelijke, prettige plek om te wonen, te
werken of te verblijven.
Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het in stand
houden van de leefbaarheid in de kleine kernen: de ziel van
de gemeenschap hangt hier immers mee samen! Waar
mogelijk worden initiatieven vanuit de samenleving die de
leefbaarheid vergroten dan ook ondersteund.
In Wintelre is een Dorpsraad actief. Waar zij tot op heden
voornamelijk een adviserende rol richting het
gemeentebestuur heeft, is het veel logischer om hen in hun
kracht te zetten en daar de rol van de Dorpsraad naar aan
te passen. De Dorpsraad bestaat immers uit mensen die
openlijk Wintelre een warm hart toedragen en trachten om
de leefbaarheid op zo’n hoogst mogelijk niveau te brengen.
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Zij beschikken over lokale kennis en hebben reeds een
netwerk in het dorp. Betere ambassadeurs zijn volgens ons
nauwelijks denkbaar.

STATIEGELD ACTIE COOP THOLEN
VOOR JKW

Op donderdag 11 april a.s., om 20.00 uur in MFA De
Rosdoek, wordt een bijeenkomst georganiseerd. Op deze
avond wordt door wethouder Léon Kox, adviseur Sjaak Cox,
en mijzelf uitleg geven over het onlangs opgestelde
participatieplan met de naam ‘Dorpen maken het verschil’.
Concreet willen we graag samen met u deze avond sparren
en bekijken of we, op termijn, samen tot een plan kunnen
komen met daarin de initiatieven, wensen en ambities voor
Wintelre.

Wij zijn erg blij dat
Jeugdorkest KnegselWintelre uitgekozen is voor
de statiegeldactie. Komend
kwartaal van
1-4-2019 tot 31-6-2019 kunt
u uw statiegeld bon inleveren in de daarvoor bestemde bus
en komt het geld ten goede aan het jeugdorkest.
Het JKW bestaat nu twee jaar en is een samengaan van de
twee jeugdorkesten uit Wintelre en Knegsel die nu
een mooi en enthousiast orkest zijn met ongeveer 50 jonge
muzikanten.
Wij hopen van harte dat U deze actie wil steunen!
Bij voorbaat dank

Het zou ons goed doen wanneer een aantal mensen hierbij
aanwezig zijn en met ons willen meepraten over het
behouden, of liever nog, het verbeteren van de leefbaarheid
in Wintelre. Lokale bedrijven, verenigingen en betrokken
inwoners zijn immers de steunpilaren van een gezonde,
levende kern!
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Eersel
Namens deze,

LEDEN VAN DE VvW

Arian Wouters-Rijkers
Medewerker Dorpsparticipatie

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre



18 april om 20.00 uur is onze volgende reguliere
maandelijkse vergadering. U bent als toehoorder
welkom tijdens deze bijeenkomst.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Woensdag 10 april: Bij de buren op bezoek
Plaats:
Eindhoven Airport
Tijd:
Vertrek 9.15 uur met de fiets bij de kerk

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 7
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Maandag 1 april: Modeshow bij Stappaerts in Hapert.
Stappaerts Hapert, aanvang 19.30 uur.
Vertrek om 19.00 uur bij de kerk met auto’s
We gaan bij de firma Stappaerts uit Hapert de
voorjaarscollectie bekijken.
Onze eigen leden zullen de voorjaarscollectie showen en de
andere leden mogen kijken onder het genot van een hapje
en een drankje.
Er mogen ook introducees mee naar Hapert. Wel even
aanmelden als je iemand mee wil nemen want vol =vol.
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Vertrek:

9.30 uur met de auto bij de kerk (Willen de
dames die met de auto willen dit even melden
bij Mieke zodat we auto’s kunnen regelen)
We gaan bij de buren op de koffie en krijgen uitleg hoe en
wat er gebeurt op Eindhoven Airport.
Er is geen rondleiding i.v.m. de veiligheid, er kunnen wel
vragen gesteld worden.
Dhr. Mijs directeur van Eindhoven Airport ontvangt ons met
koffie en geeft uitleg.
Woensdag 10 april volksdansinstuif.
Plaats:
Den Tref in Hapert.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten:
€ 5,00 te betalen bij binnenkomst.
Ook dit jaar is er weer een volksdansinstuif, georganiseerd
door de Vrouwen van Nu. Onze volksdansgroep is ook
aanwezig en het is altijd een gezellige avond.
Dinsdag 16 april Voorjaarsbijeenkomst.
Plaats : MFA De Rosdoek
Tijd :
20.00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we
genieten van een leuk optreden.
Het bestuur.
Voor meer informatie: Mieke Quirijnen:
kleinebouwmeester@hotmail.com

VACCINATIES TEGEN MENINGOKOKKENZIEKTE
voor jongeren in de regio starten op 8 april
De GGD Brabant-Zuidoost start op 8 april met de
vaccinatiecampagne in de regio. De campagne zelf vindt
plaats in 2 periodes. Voor de eerste periode in april
ontvangen tieners die geboren zijn in 2001,2002 en tussen
1 januari en 1 mei in 2004 een uitnodiging met
informatiefolder op hun huisadres. In juni vindt de tweede
periode plaats en ontvangen de tieners uit 2003 en 2005 de
uitnodiging. Alle informatie over de priktijden en -locaties in
de regio vind op www.meningokokkenprik.nl .
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GOEDE
DOELEN
WEEK
Nog even, en dan
gaan we van start
met de eerste
Goede Doelen
Week Eersel.
In de week van 1 tot 6 april krijgt u een enveloppe in uw
brievenbus, met daarin een lijst met
goede doelen waarvoor gecollecteerd gaat worden.
U kunt achter elk doel aangeven wat u wilt doneren.
Vul de lijst in en doe het bedrag contant in de enveloppe, of
vul de eenmalige machtiging in, en leg de enveloppe klaar
voor onze collectant.
In de week van 8 tot 13 april gaan in de gemeente Eersel
ruim 500 collectanten op pad, om de enveloppen op te
halen.
Er wordt nog maar één keer per jaar gecollecteerd voor de
nationale goede doelen die actief zijn in de gemeente
Eersel.
We hopen dat u net zo gul geeft, als wij dat in Wintelre
gewend zijn.
Enkele weken na de collecte maken we bekend wat erop is
gehaald in ons dorp, en in Eersel als gehele gemeente.
Heeft u nog vragen?
Bel:
Jet Kwinten, 040-2051414
Jet.kwinten@xs4all.nl
Erna Kleijn, 040-2051884
Erna.kleijn@gmail.com
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Agenda

2 november
17 november

APRIL

21 aug 2020
22 aug 2020
23 aug 2020

5
6
6, 12 en 13
8 t/m 14 april
22 april

7 en 8 december

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen Gilde
Uitvoeringen seizoenstuk Toneel
Goede Doelen Week
Bierproeverij “de Nachtegaal”

2020

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

AFVALKALENDER

MEI
5
6
19
24 en 25
26

Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Dickens festijn

Wentersels Lentefeest
Themavond bibliotheek
Eerste Communie
ELE-rally.
Afscheid Pastoor Verschure

2 apr.

PMD- GFT-Restafval

16 apr.

PMD- GFT- afval

30 apr.

PMD- GFT-Restafval

JUNI
10
14-15 en 16
22
25 t/m 28

Pinksterrit rijvereniging en ponyclub
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse

6 en 7 juli
19, 20 en 21 juli
25 augustus
9 september
28 september
20 oktober
’t Blaaike nr. 7

Kunst Kijken Wintelre, kunst route op 8
locaties in Wintelre.
Zeskamp
Open dag Kempkeshof
Teerdag gilde
Oud ijzer ophalen Gilde
Fancy fair Gilde
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EETPUNT KEMPKESHOF 2019
29
26
26
25

maart
april
juli
oktober

31 mei
30 augustus
29 november

28 juni
27 september
20 december

Graag vooraf aanmelden.
Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof
’t Blaaike nr. 7
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OUD PAPIER HIER…
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier brengen
Papier ophalen
Papier ophalen
Papier brengen i.p.v.
ophalen i.v.m. zomervakantie
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

Vergaderingen Dorpsraad Wintelre
20.00uur in de Rosdoek
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
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18 april
20 mei
18 juni
22 augustus
23 september
22 oktober
20 november
18 december
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