48e jaargang nr. 15, week 29 (20 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Musicalconcert Fanfare Drumband
 TV de Meppers
 Wederom een heleboel activiteiten in Wintelre
De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt
in week 31 (3 aug.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 25 juli voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 26 juli voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

‘t Blaaike

’t Blaaike nr. 15 20 juli 2019

0

’t Blaaike nr. 15 20 juli 2019

Redactie

1

Misintenties tot 1 september kunt u inleveren tot
donderdagmorgen 25 juli 9.00 uur.
Dit i.v.m. met de vakantie van het BLAAIKE.

MISINTENTIES 20-21 JULI
Zaterdag 19.00 uur

We willen iedereen een mooie en goede vakantieperiode
toewensen of je nu thuisblijft of elders je vakantie
doorbrengt.
De leiders en leidsters, en de jongens en meisjes van J.N.
zijn alweer terug van het kamp in Moergestel. We hopen
dat iedereen heeft genoten.
De Zeskamp commissie wensen we veel succes en de
deelnemers en sportief evenement en veel belangstellende
toeschouwers.

Voorganger Diaken v. Olmen
Jozefien Ansems - v.d. Heijden
Kees v.d. Sande (jgt) en familieleden
Op de donderdagmorgen is er geen H. mis meer

MISINTENTIES 27-28 JULI

Ook de koren wensen we een rustige periode en daarna
kunnen we weer regelmatig genieten van de mooie
muzikaal verzorgde diensten.

Zaterdag 19.00 uur

Voorganger Diaken G. Jansen
Wilhelmina v. Gerwen - v.d. Velden (jgt)
Nelly v. Hoof - v. Hoof (1e jgt)
Wil Kerkhofs (mnd)
Bert v.d. Ven en Riek v.d. Ven - Hulsen
Jozef Couwenberg (verjaardag)
Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
Gerrit Swaanen en overleden familie
H. Mis uit dankbaarheid
Vader en moeder v.d. Bosch en Nettie, Peter, Jan en Ad
Op de donderdagmorgen is er geen H. mis meer

MEDEDELINGEN
Namens de parochie bedanken we Marietje v. Haaren omdat
ze regelmatig zorgde dat de deelnemers na de H. mis op
donderdagmorgen samen konden genieten van een lekker
kopje koffie en even gezellig na buurten.
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Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

PERSONEEL GEZOCHT
Hotel 46 is nog op zoek naar personeel voor de
housekeeping.
Het betreft hier een vacature voor de zaterdag en zondag.
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Sollicitaties kunt u sturen naar:
Hotel 46
t.a.v. Directie
Willibrordusstraat 46
5513 AZ Wintelre
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

MUSICALCONCERT FANFARE/DRUMBAND

De Antennegroep heeft een belangrijke
signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Fanfare/Drumband Sint Willibrordus en Vocaal Ensemble
Florence bundelen de krachten om samen met de bekende
musical- en theaterster Suzan Seegers en gastvocalisten
Stephan Beerens en Magtel de Laat een gevarieerd
muzikaal programma voor u neer te zetten.

Het VsW heeft het volgende aanbod voor
alle inwoners van Wintelre die daar een
beroep op willen doen.
(CP=Contactpersoon):

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

Suzan Seegers, ofwel Suus is echt, authentiek,
sprankelend, prettig gek, diepgang, glitter en glamour maar
ook stilte. Suus zorgt voor diepgang, bezinning, diep kijken
maar ook amusement. Suus is een lach en sprankelend
amusement op topniveau van Kleinkunst tot knallende pop.

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

Dit alles gepaard met een dijk van een stem waarmee ze de
harten van haar publiek keer op keer raakt.

Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste
woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur.
CP: Adrie Franken T. 2055205.

Deze avond zullen veel fragmenten uit bekende en minder
bekende musicals de revue passeren.

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

’t Blaaike nr. 15 20 juli 2019

4

Een avond vol verrassende combinaties: Het volle geluid
van de Fanfare en Drumband wordt afgewisseld met liedjes
die 'klein' blijven. Muziek om naar te luisteren, maar ook
zeker muziek om mee te zingen. Kortom een gevarieerde
avond die ook u niet wilt missen.
Het concert vindt plaats in theater De Schalm in Veldhoven
op zondag 17 november 2019 om 19.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor EUR 20,- (incl.
pauzedrankje) via de theaterkassa van de Schalm of
www.deschalm.com. Kaarten kunnen ook besteld
worden door een mailtje te sturen naar
info@fdwintelre.nl.
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OPBRENGST COLLECTE ZONNEBLOEM
De collecte van 2019 heeft €1353,75 opgebracht; een
fantastisch bedrag.
Heel erg bedankt, mensen van Wintelre. Wij kunnen
hierdoor fijne activiteiten voor onze gasten organiseren, en
die voor iedereen betaalbaar houden.
Onze collecte is niet opgenomen in de Goede Doelen Week
Eersel; daarin wordt alleen gecollecteerd voor landelijke
doelen. De Zonnebloem is wel een nationale vereniging,
maar de opbrengst van onze collecte komt geheel ten
goede aan de gasten uit ons eigen dorp. Er gaat niets van
naar de landelijke Zonnebloem.
Nogmaals hartelijk bedankt.
Bestuur Zonnebloem afdeling Wintelre.

GEZOCHT
Hulp in de huishouding.
Kerkheide 11 te Wintelre.
6 tot 8 uur per week.

In verband met de vakantie is er op woensdag 31 juli geen
Repair-cafe.
De volgende reparatie-dag is woensdag 28 augustus

Voor info: 06-51470416 of jorisv@live.nl

GEVONDEN BIJ HET KEKKENEIND

31 JULI
GRATIS BBQ BIJ
CAFE D’N BABBEL.
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Sleutelhanger met twee sleutels.
Afhalen bij M. v.d. Bosch
Tel: 06-14210075
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HALLO WINTELRE!

ZOMERPROGRAMMA HOTEL 46 EN CRAFT

Yes, dit weekend gaat het gebeuren! Zeskamp 2019!
Vrijdag 19 juli: DorpsBBQ!
Hebben jullie je plekje gereserveerd? Goed bezig! In
verband met bestellen van eten: Mocht je nog mee willen
doen? Zorg dat je je uiterlijk woensdag 17 juli aanmeldt via
06-41774535. Anders zien we je graag vanaf 20 uur in de
avond, maken we er nog een mooi feestje van!
Voor de BBQ’ers, we steken ‘m aan om 16 uur!
Zaterdag 20 juli: Playbackshow!
Een daverende show door onze teams, dit mag je niet
missen! Met 3-koppige jury, inclusief bekende Nederlander,
gaan we deze avond de eerste punten verdelen. Succes
voor elke act! We starten om 19 uur! Dus zorg dat je op tijd
in de tent zit.
Zondag 21 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
2019! Coaches zien we graag om 11:30 (Er is koffie!)
En de teams verwachten we om 12 uur!
We zien jullie op de Biemeren!
Groeten
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

GEVONDEN
Gouden halsketting op fietspad Landsartseweg nabij het
herriesportterrein
Info: 06 39592452
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Dinsdag 23 juli
Mosselavond, onbeperkt mosselen | Vlaamse frieten |
drie sausjes | stokbrood
€ 23,95 p.p. Excl. Drankjes
Reserveren gewenst voor 20 juli
Vrijdag 26 juli
BBQ Avond op Terras van CRAFT. Geen zomer zonder BBQ!
Bij Craft wordt het u makkelijk gemaakt en gaat de kok
voor u aan de slag met heerlijke stukken vlees en vis op de
grill. Het enige wat u moet doen is ………………….kiezen!
Luxe salade bar met div. salades en rauwkosten.
Oerbrood met kruidenboter
Verse friet en aardappelgarnituur
V.a. 18.00 tot 23.00u. € 25,00 p.p. Excl. drankjes
Reserveren gewenst voor 24 juli
Vrijdag 2 augustus
Spaanse avond op terras van CRAFT. Alle Sangria’s € 5,00.
Heerlijke sangria’s Wit & Rood met vers fruit. Daarbij kunt u
heerlijke tapas gerechten bestellen. Er mag gereserveerd
worden op het terras: 😊
Zondag 4 augustus
Live Muziek op Terras van CRAFT van 14.00 tot 18.00u
Aanbieding; 2x Leffe Zomerbier + Nachos met kaas en chili
€ 12,50 p.p.
Donderdag 15 augustus
American BBQ op het terras CRAFT met heerlijke huis
gemarineerde Ribben, Burgers, Pulled pork, Brisket.
€ 27,50 p.p
Reserveren gewenst voor 13 augustus
Vrijdag 16 augustus
Afsluiter Bouwvak….!!!! IBIZA LOUNCH MET DJ EN
COCKTAILS OP TERRAS CRAFT.
Van 13.00 tot 23.00u.
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STICHTING HARAPAN:

steun voor projecten op

West-Timor

Uitbreiding fysiotherapie Hidup Baru: In dit
rehabilitatiecentrum van de Indonesische Zusters FCJM op
het zeer arme Indonesische eiland West Timor verblijven
veelal dubbel gehandicapte kinderen en die een operatie
hebben moeten ondergaan. Zij moeten voor hun
rehabilitatie nog vele jaren therapie krijgen.
Voor de kinderen is vaak een langdurige behandeling met
fysiotherapie nodig. Er zijn dagelijks 4 fysiotherapeuten
bijna fulltime met deze kinderen bezig om te zorgen dat zij
bv zelfstandig kunnen gaan lopen, kunnen leren eten en
naar het toilet kunnen gaan. Door uitbereiding van de
fysiotherapie- afdeling zijn er nieuwe materialen nodig (
o.a kanteltafel, bloeddrukmeters, infraroodlampen en
afscheidingsgordijnen vanwege de privacy).
De totale kosten voor de nieuwe benodigdheden bedragen
€ 5.000,--De zusters hebben dit geld niet en deden daarom
een beroep op Harapan die een verzoek tot ondersteuning
indiende bij de Stichting Bisschop Bekkers (SBB).
Deze stichting droeg eerder ook al bij in projecten van
Harapan. Dankzij een bijdrage van SBB voor de totale
kosten kunnen de materialen worden aangeschaft.
Oogoperaties : In een groot deel van West-Timor zijn de
mensen door de afgelegen ligging van de dorpen
verstoken van goede gezondheidszorg. Aan de veel
voorkomende oogproblemen werd / wordt nauwelijks
aandacht besteed. Men kan soms onmogelijk het openbaar
vervoer betalen om naar de hoofdstad Kupang te reizen om
daar een specialistische oogarts te bezoeken. Ook voor de
premie voor de nieuwe volksverzekering hebben ze te
weinig geld en ze blijven daarom thuis en accepteren hun
slechte situatie.
De zusters van het centrum Hidup-Baru zijn in 2017 met
steun van Harapan en sponsoren gestart met het
Oogproject. (er was toen € 10.000,-- beschikbaar).
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Een aantal dringend noodzakelijke operaties konden worden
uitgevoerd.. In Kupang was dat niet altijd mogelijk, daarom
moesten sommige patiënten worden doorverwezen naar
Jakarta. De zusters willen voor de periode 2019 t/m 2021
het project continueren en hebben daarvoor een beroep
gedaan op Harapan. Er is nu ook weer € 10.000,-- nodig.
De zusters hebben dit geld niet. Daarom zet de stichting
Harapan zich in om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Onlangs
werd een bijdrage ontvangen van € 2.500,-- van de
Johanna Donk-Grote Stichting. Eerder dit jaar droegen het
zangkoor van de Trouwlaan uit Tilburg en de
geloofsgemeenschap Antonius in Beweging uit Best samen
al
€ 1.600,-- bij. Harapan bestemt € 1.000,-van de statiegeldacties aan het dit project. Van de
Lionsclub Best-Oirschot komt dit jaar nog € 500,--. Het
project kan hiermee starten, er is echter nog niet voldoende
geld voor alle plannen.

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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TE KOOP
Honing te koop 100% zuiveren honing rechtstreek van de
imker, heerlijke zomerhoning zonder toevoegingen.
Pot 450 gram voor € 5,-, graag even van tevoren bellen
0402051252 of 0629792804.

30 juli en 13 augustus

’t CAVES
Veneind 5
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KUNST KIJKEN IN WINTELRE
Over kunst valt niet te discussiëren zegt men wel eens,
maar het tegendeel is ook waar; over kunst valt heel veel te
zeggen (discussiëren) al was het alleen maar over de vraag
wat men onder kunst verstaat of ziet. Is het een uit de hand
gelopen hobby, of een manier van eigendunk, een
uitstraling van; kijk mij eens kunstzinnig bezig zijn?
En waarom zou de voorovergebogen stratenmaker, die
geknield in een zandbedding de stenen een voor een in
visgraatmotief vast tikt en zonder hak of slijpwerk een
bocht in het wegdek maakt, geen kunstenaar zijn?
Moeten we de mens achter elk kunstwerk zoeken, vragen
naar motieven en het waarom?
Of alles wegcijferen en enkel voor onszelf bepalen wat we
zien of denken?
Iedereen zal op een eigen manier naar kunst kijken en er
gedachten over hebben. Dat heeft niets te maken met
opleiding of intelligentie. [Geldt trouwens ook voor de
maker] Veel zal afhangen van een soort herkennen, ervaren
of herinneren. Zo zal iemand die vaak door de natuur
wandelt een geschilderd landschap anders zien dan degene
die thuis tussen de geraniums blijft zitten. En een
afbeelding van verweven geliefden, [een vaak voorkomend
onderwerp trouwens] zal door een orthodox Christen of
Moslim anders bekeken worden als door een vrijdenkende
wereldburger. Maar het loont de moeite om te zien hoe
mensen geïnspireerd en gedreven dingen maken die men
kan scharen onder kunst. Heerlijk is het om even stil te
staan bij een gevormd object, een gekunstelde foto of een
veekleurige schildering. Heerlijk om dingen te bekijken en
er je eigen gedachten over te laten gaan.
Degenen die deze K.K.W. heeft gemist, heeft zijn
gedachten niet de vrije ruimte kunnen geven die kunst zo
eigen is. Die zal het moeten doen met witte vliegtuigstrepen
door de blauwe lucht, grauwgrijze wolken als dreigende
koppen die langzaam van vorm veranderen tot aaibare
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poezen. Die mag kunstzinnige gedachten hebben bij een
lage zonnestand aan de overzijde van het ‘ouw meer’, en in
bruine wolkenstrepen een geploegde akker zien. Die mag
geroerd kijken naar een zonsondergang die de hemel
felrood kleurt alsof heel Vessem in brand staat. En ook
daarin kan men een perspectief zien dat tot tevredenheid
stemt.
Want kijken naar vormen en kleuren door kunst of natuur
ontstaan kan onze gedachten verbreden, onze horizon
verleggen.
Kortom; met kunst kan men alle kanten op, ook een hele
mooie. Want de meest nutteloos lijkende dingen kunnen de
mooiste gedachten doen opwellen. Dat kan een gekunsteld
figuur zijn, een tekening in houtskool of een gekleurde
bloem langs de weg.
JP

Battle Royale
20 juli in de
Zeskamp tent
Wie wint het gevecht
tussen
Goed en slecht?!
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NIEUWS TV DE MEPPERS

Frikandellen toernooi
Op 23 augustus organiseren wij een Frikandellen toernooi.
We starten op vrijdag avond om 19.00 uur. We spelen
alleen dubbel en mix dubbel. Zowel leden als niet leden
mogen deelnemen. Zo kunnen de niet leden kennis maken
met de tennissport. We starten om 19.00 uur met de
wedstrijden. Tussen de wedstrijden door kan men genieten
van een broodje frikandel. Opgeven kan tot 19 augustus
(mailadres demeppers@hotmail.com).
Nieuwe tennisleraar voor de tennistraining bij TV de
Meppers.
In het najaar willen we de leden van de tennisclub de
mogelijkheid bieden om tennistraining te volgen. De
tennislessen starten in week 37 op maandag 9 en /of
woensdag 11 september. Afhankelijk van de deelnemers.
De trainingen worden verzorgd door onze nieuwe trainer
Luuk van Gerwen. Luuk is beschikbaar op maandag- en
woensdag avond. De training bestaat uit 10 lessen van 1
uur. De kosten bedragen € 28.- per lesuur. Als de groep uit
4 personen bestaat betaal je dus € 7.- per persoon per les.
Je kunt je opgeven met 4,6 of 8 personen. Geef je je alleen
of met minder dan vier personen op dan delen wij de
groepen in naar speelsterkte.
Luuk geeft de training ook bij TV Vessem. Als de groepen
niet compleet zijn kan het zijn dat groepen uit Wintelre en
Vessem samengevoegd worden. Uiteraard houden we
rekening met de speelsterkte.

Aanmelden: geef je naam, huisadres, e-mailadres, tijdstip
(graag meerdere opties) en met wie je de training wilt
volgen door via demeppers@hotmail.com. Inschrijven voor
najaar training kan tot 30 augustus.
Lid worden van TV de Meppers
Als je lid wilt worden van onze club geef je dan op via
mailadres: demeppers@hotmail.com. De contributie voor
2019 bedraagt:
 senioren
€ 85.00
 junioren 13 t/m 16 jaar
€ 40,00
 junioren t/m 12 jaar
€ 30.00
Als je lid wordt na 1 juli betaal je de helft van de contributie
Aanmelden voor interne competitie
Ronde 2 van de interne competitie loopt ten einde. Iedereen
die lid is van de tennisclub kan zich aanmelden voor de
interne competitieronde 3. Aanmelden kan tot maandag 21
augustus. (Mailadres demeppers@hotmail.com)
Je kunt jezelf aanmelden voor de heren enkel, dames enkel,
herendubbel en damesdubbel.
Degenen die deel hebben genomen aan ronde 2 van de
interne competitie worden automatisch ingedeeld voor
ronde 3.
Heb je in ronde 2 meegedaan en wil je niet deelnemen aan
ronde 3 laat het dan even weten.
De eerste wedstrijden van ronde 3 starten op donderdag 5
september.
We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen vele van
jullie tegen te komen op de tennisbaan!
Groeten het bestuur
Tv de Meppers
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m.van.hest@hetnet.nl De inschrijfkosten zijn voor rekening
van KBO-Wintelre. We rekenen op veel sportieve wandelaars!!

Nieuws Bond voor Ouderen.
Op woensdag 24 juli staat de fietstocht met picknick op het
programma. Het vertrek is tegen 10.30 uur vanaf MFA De
Rosdoek. Onderweg is er een lunchpauze voorzien, waar men
ook gebruik kan maken van het toilet. Nadien brengen we een
bezoek aan de Oirschotse Legerplaats, waar we een bezoekje
brengen aan museum
van de Prinses Irene Brigade. Op de terugweg doen we nog
een terras aan. Iedereen kan dan rond 17.00 uur weer thuis
zijn. De inschrijfkosten voor deze gezellige fietstocht bedragen
€ 5,00 per persoon. Aanmelden kan nog tot zondag 20 juli bij
Harrie Antonise, Korenbloemlaan 10 of telefoon: 2052329 of
via de mail: harrie.antonise@gamil.com .
Op dinsdag wordt er gefietst en rijden we telkens een mooie
route door de wijde omgeving van Wintelre. We vertrekken om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk.. Onderweg wordt er
aangelegd voor een drankje, Iedereen, ook niet-leden, wordt
uitgenodigd om mee te rijden. Op dinsdag 30 juli rijden we
een langere tocht. Het vertrek is dan al om 1100 uur vanaf de
kapel. Denk aan een lunchpakketje!
Ook dit jaar doen we als KBO-Wintelre weer mee aan de
Avondwandelvierdaagse.
Het wandelgebeuren vindt dit jaar plaats van 20 augustus t/m
23 augustus a.s. en wij lopen mee op de 5 km en de 10 km. De
leden, die de 5 km willen lopen kunnen zich aanmelden bij
Sjan Roosen, Kloosterstraat 7, tel.: 2052096. De mensen, die
op de 10 km mee willen doen, kunnen zich melden bij Marcel
van Hest, Willibrordusstraat 60, tel: 2052184 of via de mail:
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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
-13.30 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.

VAKANTIE BLAAIKE
Blaaike nr. 16 verschijnt in week 31
Dit is het laatste Blaaike voor de vakantie
Inleveren copy voor 26 juli
In week 33 verschijnt er geen Blaaike
Blaaike nr. 17 verschijnt in week 35
Dit is het eerste Blaaike na de vakantie
Inleveren copy voor 23 augustus
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Agenda

2 oktober
20 oktober
2 november
17 november
24 november
7 en 8 december
13 december
14 december

JULI–AUGUSTUS
19, 20 en 21 juli Zeskamp
12-14-16 aug.
Wivak Keetweek
20-21-22-23 aug Avondwandelvierdaagse
24 aug.
Zandtoertocht MV Wintelre
25 aug.
Maistoertocht MV Wintelre
25 aug.
Open dag Kempkeshof

28 december

2020
21-27-28 maart
21 aug
22 aug
23 aug

SEPTEMBER
7
9
14

15
23
25
26
27
28

Zonnebloem; viering nationale ziekendag
Teerdag gilde
Feestavond bij D’n Babbel i.v.m.
*20-jarig jubileum Hein en Cindy,
*50 jaar huwelijksfeest Gerrit en Corrie.
*50 jaar cafe van familie v.d. Hurk.
Garagesale Wintelre
Cursus reanimatie/ AED-bediener
Wintelre 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie/ AED-bediener
Wintelre 9.00-12.00 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Knegsel 19.30-22.30 uur
Cursus reanimatie / AED-bediener
Vessem 9.00-12.00 uur
Oud ijzer ophalen Gilde
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Vrijwilligersavond Kerk
Fancy fair Gilde
Bierfeest Gilde
Musicalconcert Fanfare/Drumband i.s.m.
Vocaal Ensemble Florence
Intocht Sint
Dickens festijn
Zonnebloem; kerstviering
Optreden Hul Nest Jansen en Vintage bij
D’n Babbel.
Pubquiz bij D’n Babbel
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30/31 oktober

Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

28 aug.
18 dec.

25 sept.
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30 okt.

27 nov.

23

AFVALKALENDER
23 juli

PMD- GFT- Restafval

6 aug.

PMD- GFT-afval

20 aug.

PMD- GFT-Restafval

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
26 juli
30 augustus
25 oktober
29 november
Graag vooraf aanmelden.

27 september
20 december

Kosten € 10,00
Gastvrouwen Eetpunt Kempkeshof

OUD PAPIER HIER…
10 augustus
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen
Papier ophalen
Papier brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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