50e jaargang nr. 15, week 28 (17 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Inschrijving Wenterselse Kwis
 Opnieuw afgelastingen vanwege Corona
 Er was eens…..
De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt
in week 30 (31 juli)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 23 juli voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND
VAN 17 EN 18 JULI
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Er zijn geen misintenties

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND
VAN 24 EN 25 JULI
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Er zijn geen misintenties

MEDEDELINGEN:
Beste parochianen,
Het kerkbestuur heeft laten weten dat er tot 1 sept.
2021 geen misintenties worden afgelezen.
Wel is er op iedere zaterdagavond een viering maar
er worden dus geen misintenties afgelezen.
Hopelijk hebt u allen hier begrip voor.
Aan het einde van dit Blaaike begint de schoolvakantie
alweer.
We wensen iedereen fijne ontspannen weken.
Ook de verenigingen die een kamp of activiteit organiseren
wensen we veel succes.
Zodat je na de vakantie weer met frisse moed en uitgerust
aan het nieuwe schooljaar kunt beginnen.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.00.
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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: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689
Dagactiviteiten 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 een creamiddag. Nadruk ligt op
contact, gezelligheid en creativiteit. 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: Hannie Vosters T. 2052526
De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis.
CP: Adrie Franken T. 2055205
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.
De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer
kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere
zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact
opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van
der Bruggen T. 2051521 of 0644934465
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 met
openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten.
Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP.
CP: Anny van Asten T. 2051454.
Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig
niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen.
CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654
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
Contact: Werkgroep
Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email:
marjageven@gmail.com
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BESTE MENSEN

INSCHRIJVING WENTERSELSE KWIS 2021

We gaan gelukkig na een te lange periode weer open op
zondag. U bent van harte welkom voor een praatje en een
lekker kopje koffie of thee.
We zijn open van 10.30 uur tot 15.00 uur.
We hanteren nog wel de 1.5 meter regel.
Kom gezellig een keertje langs na een wandeling of gewoon
voor de gezelligheid. De kinderen kunnen spelen in ons
speelbos en lekker knoeien met de waterpomp.
Voor hun staat lekkere ranja klaar.
Hopelijk tot gauw.

Helaas ontbrak in het afgelopen Blaaike het daadwerkelijke
inschrijfformulier, daarom dus nu nogmaals. Schrijf je team
(maximaal 20 personen) in via het inschrijfformulier dat
terug te vinden is in dit Blaaike of op onze Facebook en
Instagram (wenterselse kwis) pagina's.

Bestuur van de Bosschuur

De belangrijkste informatie op een rijtje:
 Inschrijfkosten € 15,- per groep, contant te voldoen
bij inschrijving
 Teamcaptain dient minimaal 18 jaar te zijn en
woonachtig in Wintelre
 Kwisboeken ophalen door de teamcaptain: zaterdag
11 september tussen 19.00 en 19.30 uur in MFA De
Rosdoek
 Leden van de organisatie van de Wenterselse Kwis
zijn tijdens de kwisavond de gehele avond aanwezig
in MFA De Rosdoek en telefonisch bereikbaar op 0625042347
 Kwisboeken inleveren: zaterdag 11 september tot
23.30 uur in De Rosdoek
 Uitslagavond: vrijdag 1 oktober 20.00 – 01.00 uur in
de Rosdoek
 Meer informatie en het reglement zijn t.z.t. te vinden
in het Blaaike en op wintelre.info

NIEUW WENTERSELS PEIL

"Een bandavond door Wintelrese muzikanten en DJ's"
- Zaterdag 24 juli - Rosdoek -

!!!AFGELAST!!!
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 9 juli,
hebben we de keuze moeten maken om de bandavond
Nieuwe Wentersels Peil uit te stellen. De aangescherpte
maatregelen maakte het niet mogelijk om deze avond de
invulling te geven zoals we dit zouden willen.
Maar... van uitstel komt geen afstel. We hopen in oktober
'21 Nieuw Wentersels Peil toch op de planken te kunnen
zetten. Via 't Blaaike en de Facebook pagina van de
Rosdoek houden we jullie op de hoogte over de verdere
ontwikkelingen rondom deze muzikale avond.
En mocht je al een kaartje gekocht hebben; deze blijft
natuurlijk geldig.
Hanneke Lunenburg
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INSCHRIJFFORMULIER

Dit formulier samen met het inschrijfgeld inleveren bij
Jeroen van der Heijden, Kloosterstraat 20.
De uiterlijke inschrijfdatum is zondag 1 augustus 2021.
Digitaal opgeven kan ook middels een mail met de
benodigde gegevens aan wenterselsekwis@gmail.com.
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Je ontvangt dan een betaalverzoek om het inschrijfgeld te
voldoen.
Door dit formulier te ondertekenen:
- Geef ik toestemming tot het vastleggen en verwerken
van bovenstaande gegevens voor deelname aan de
Wenterselse Kwis 2021.
- Ga ik akkoord met het privacy beleid van de
organisatie zoals omschreven op
www.wintelre.info/home-wenterselse-kwis
- Geef ik, namens mijn team toestemming voor het
maken van foto’s tijdens de kwis- en uitslagavond en
het gebruik hiervan op de website en in het
kwisboek.
Deelname op eigen risico

MANTELZORG
De zorg die familieleden voor elkaar hebben is onmisbaar.
Door het veranderende overheidsbeleid komen er steeds
meer taken bij de mantelzorger te liggen. Veel
mantelzorgers doen zorgtaken voor hun naasten als
vanzelfsprekend. Met liefde en plezier. Maar de zorg kan
soms ook zwaar voelen. Gelukkig is er ook aandacht voor
de mantelzorger, en wordt hun inzet enorm gewaardeerd.
Je bent mantelzorger als je de zorg voor een familielid of
goede bekende hebt. Deze zorg kan zowel praktisch van
aard zijn zoals boodschappen doen, helpen bij
huishoudelijke klusjes, maar ook persoonlijke zorg zoals
hulp bij het douchen en aankleden. Of meegaan naar
afspraken met huisarts of specialist, regeltaken overnemen,
enzovoort. Kenmerkend is dat je zorgt voor iemand waar je
een sociale relatie mee hebt, dat de zorg onbetaald is,
structureel van aard en gemiddeld meer dan 8 uur per
week. De meeste mensen worden vanzelf mantelzorger als
partner, kind, vader of moeder ziek of hulpbehoevend
wordt. Het begint soms met kleine klusjes maar kan ook
neerkomen op zorg voor dag en nacht. En dan is dat een
pittige taak! Steeds meer mantelzorgers moeten hun
zorgtaken ook combineren met gezin en werk. En hebben
daarmee een driedubbele taak. Vaak ligt er veel op je
bordje als je mantelzorger bent. Het kan dan fijn zijn om
daar eens met een ander over te praten. Welzijn de
Kempen biedt die mogelijkheid.
Wij gaan graag met u in gesprek over uw mantelzorgtaken,
verwijzen u door naar de juiste instanties, denken met u
mee over mogelijke oplossingen en kunnen u ontlasten door
de inzet van een vrijwilliger.
Bent u mantelzorger voor iemand in de gemeente Eersel en
heeft u behoefte om daar eens met iemand over te praten?
Neem contact op met Eefje Heesterbeek via
eefjeheesterbeek@welzijndekempen.nl of 06-58797156.
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GEZOCHT

INSCHRIJFFORMULIER VRIJWILLIGERS

We zijn op zoek naar een huishoudelijk hulp voor enkele
uren per week of per 2 weken. Interesse bel dan mobiel
06-14153708
Mw. Mali

WIVAK 2021
“Er Was Eens..”

KEMPKESHOF
NAAM:

Is op zoek naar gastvrouwen/gastheren en
een liefhebber om de tuin een beetje mooi te houden.

………………………………………………………………………

TELEFOON: ………………………………………………………………………

Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Neggers
tel. 040-2052280

EMAIL:

‘ER WAS EENS’…..

Kruis aan wat van toepassing is

………………………………………………………………………

De voorbereidingen voor de Wivak zijn in volle gang. Er
worden erg leuke activiteiten verzonnen met
het Thema ‘Er was eens’…..
Maar om dit te kunnen doen zijn er extra handjes nodig!!!!
Vooral op woensdag 1 september is er nog een groot tekort.
Maar ook op maandag 30 augustus en vrijdag 3 september
is alle hulp welkom.
Dus geef je vooral op om mee te helpen!
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms en tantes en Iedereen
vanaf ongeveer 14 jaar die het leuk lijkt om een spel te
begeleiden of een groepje kinderen. Geef je vooral op via
bijgevoegd inschrijfformulier en lever dit in op
Kloosterstraat 31 of mail het naar Keetweek@gmail.com
Alvast bedankt,
Wivak Keetweek Wintelre
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KINDEROPVANG NABIJ WINTELRE MET
VOLOP RUIMTE VOOR IEDER KIND
Aan de Eindhovensedijk 46 te Oirschot op 10 minuten rijden
vanaf Wintelre is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar volop de
ruimte. De kinderopvanglocatie van ligt direct aan de
toevoerwegen A68 en A50 bij de legerplaats.
De kinderopvang is gesitueerd in een apart gebouw buiten
de legerplaats met volop parkeergelegenheid. De grote
buitenruimte biedt de kinderen volop gelegenheid om veel
buiten te spelen. Ook binnen is er veel ruimte in de speelhal
naast de groepsruimtes om te klimmen, te klauteren, te
schilderen, verkleden, bouwen en wat er maar te verzinnen
valt. Al vanaf 6.30 uur is uw kind 52 weken per jaar van
harte welkom om aan te schuiven bij het ontbijt of voor de
eerste fles. Uw kind krijgt persoonlijke aandacht in de
babygroep en/ of de peutergroep.
Op de locatie werkt een team van vaste medewerkers die
ondersteund worden in hun werk met de kinderen door de
locatiemanager, de pedagogisch coach, de faciliterende
afdelingen en het ruime scala aan opleidingen van Korein.
Regelmatig gaan de kinderen met de medewerkers de
nabije natuur in voor een bezoek aan de kinderboerderij,
een boswandeling of beweegspelletjes. Met de peuters
werken we themagericht en bereiden iedere peuter voor op
een goede start op een basisschool.
Nieuwsgierig?
We zorgen graag ook voor uw kind(eren) met een goede en
gezonde start en bovenal een bijdrage aan de ontwikkeling.
Kijk op:
https://www.korein.nl/locaties/oirschot/eindhovensedijk
en plan een bezoek. Of neem contact op met de
locatiemanager Demelza Veenman: 06 11 50 32 59 of
d.veenman@korein.nl
U kunt ook kiezen voor klantadvies@krein.nl /
040 294 89 63
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NIEUWS BOND
VOOR OUDEREN.
De Corona-crisis lijkt over zijn hoogtepunt te zijn. Nu door
de overheid een groot aantal maatregelen zijn
teruggenomen, is het voor onze KBO-afdeling het moment
om voorzichtig weer een aantal activiteiten op te statten.
Het fietsen op de dinsdagmiddagen is inmiddels weer
begonnen. We vertrekken elke week om 13.00 uur vanaf de
kapel bij de kerk voor een mooi tocht door de wijde
omgeving van Wintelre. Onderweg wordt er bij een
uitspanning gepauzeerd om iets te drinken. Iedereen, ook
niet-leden, zijn welkom om mee te rijden.
Op de laatste dinsdag van de maand rijden we een langere
route. We vertrekken dan reeds om 10.00 uur bij de kapel
en men moet zorgen voor een lunchpakketje voor
onderweg. Deze maand in de lange route voorzien op
dinsdag 27 juli a.s.
Ook het volksdansen is weer gestart. Er wordt iedere
maandag om 13.30 uur gedanst in MFA De Rosdoek. Bij de
dansgroep zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.
Aanmelden kan bij Maria Klessens, tel. 2052259.
Verder zijn ook de koersballers weer begonnen. Het
koersballen vindt elke maandagochtend om 9.30 uur plaats
in het gemeenschapshuis. Ook hier kan men nog nieuwe
aanwas gebruiken. Kom gerust eens kijken om te zien of
het bij je past.
KBO-Wintelre, Marcel van Hest, voorzitter.

ZESKAMP GAAT HELAAS NIET DOOR

Door de nieuwe maatregelen kan de Zeskamp helaas niet
doorgaan. Bedankt voor alle enthousiaste aanmeldingen die
we hopelijk door kunnen zetten naar volgend jaar, dan
halen we het dubbel en dwars in!
Tot 2022
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STATIEGELDACTIE GESTART BIJ COOP
VOOR STICHTING
AVONDWANDELVIERDAAGSE

WIE WEET……….

De statiegeldactie voor STICHTING
AVONDWANDELVIERDAAGSE WINTELRE bij COOP is
begonnen! Bij de COOP boven het inleverpunt van de
statiegeldflessen hangt inmiddels de Wintelrese vlag met
een veiligheidshesje van Stichting Avondwandelvierdaagse
Wintelre. Gedurende drie maanden kunnen alle klanten van
COOP hun statiegeld doneren aan de vierdaagse van
Wintelre. Als u allemaal meewerkt aan deze flessenactie kan
deze stichting, hopelijk ook weer zonder corona
beperkingen, in 2022 weer voor alle inwoners van Wintelre
een vertrouwde, veilige en gezonde vierdaagse organiseren
zoals in de voorafgaande jaren. Samen met de COOP hopen
wij als Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre op een
mooie opbrengst.
Tot ziens bij onze COOP en bij de vierdaagse van 2022.

BEDANKT
24 Mei waren we 60 jaar getrouwd.
In verband met Corona geen feest, maar met de kinderen
en kleinkinderen een hele mooie onvergetelijke dag gehad.
Maar wel een woord van dank aan de Heiligenhoek, de
buren en vrienden voor de mooie versierde boog en de 3A
voor de muzikale noot.
En de vele bloemen en kaarten, heel hartelijk bedankt.
Piet en Maria
Wilting
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Wie weet waar Willem Wouters woont?
Willem Wouters woont weid weg.
Dit was een gevleugeld gezegde in mijn kindertijd. De tijd
dat men alles wat men niet wist kon vragen. Ook al zei men
toen ook dat kinderen die vragen werden overgeslagen.
Maar als je niets vroeg wist je als jongvolwassene nog niets
en moest je alles zelf ontdekken.
Maar dat kan de opgroeiende jeugd van nu niet zeggen. Wie
vandaag de dag iets niet weet kan alles opzoeken want
Google en Wikipedia weten immers alles.
Vooral jonge mensen lopen de ganse dag rond met een
klein apparaatje voor hun gezicht. En of ze nu op de fiets
zitten, de hond uitlaten of bij de Coop aan de kassa staan,
altijd moeten ze op dat schermpje kijken.
En alles kan men opzoeken. Sta je voor een bijzonder
gebouw, weet je in een paar klikken wanneer, waarom en
door wie het gebouwd is. Maak een foto van een plant of
bloem en je weet meteen wat voor soort het is en hoe ze
heten.
Nergens lopen er nog groepen toeristen rond met een gids
die alles uitlegt. En waar je ook met de fiets of met de
auto naar toe wilt; overal wijst dat apparaat je de weg.
Niemand hoef je meer lastig te vallen met vragen over
ditjes en datjes.
Moesten wij vroeger nog vreemde mensen aanspreken om
de weg te vragen of wat een bepaald gebouw of kunstwerk
betekende, de hedendaagse mensen lopen elkaar stoïcijns
voorbij. Waarom zou men elkaar ook aanspreken, alles wat
we zoeken zit in een klein apparaatje. En alles wordt
uitgelegd in jouw eigen, gewenste taal.
Zijn we vandaag de dag niet bezig om het praten gewoon te
verleren? Of het nu over voetbal gaat, over politiek of welke
onbenulligheid ook; de moderne mens heeft overal een
mening over.
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Een mening die men op een klein apparaatje deelt in
teksten vol vreemde woorden en afkortingen met als toegift
een kinderlijk figuurtje erbij; een zogenaamd Emoji.
Maar we hebben toch een taal geleerd om te spreken, doe
het dan ook zou ik zeggen.
Dus is het in een café of winkel, bij de Harmonie, de Guld of
bij welke groep dan ook, of kom je elkaar tegen als je de
hond uitlaat, zeg iets in plaats van op een schermpje te
turen.
Maar van de week zag ik dat men op zo’n apparaatje ook
muziek kan afspelen. Elke soort muziek die je op een
bepaald moment wilt horen. Ja dat is voor mij nog nieuw
maar nu onze cd-speler het nog steeds niet doet moet ik
me daar toch eens in verdiepen.
Want ik wil naar muziek luisteren, denkend aan de tijd dat
we elk weekend een danszaal in de Kempen bezochten. Ja
wat hebben wij gedanst vroeger en niet alleen op klassieke
muziek. Ik vraag me wel eens af of jongeren nog naar
muziek luisteren zoals ik doe. Als ik aan mijn volwassen
kleinkinderen vraag wat een foxtrot of een tango is kijken
ze me aan alsof ze sneeuw zien.
De dansvloer opende voor mij de deur naar volwassenheid.
En nog altijd geeft dansen me plezier, doet me voelen dat ik
leef.
Nu hoorde ik dat dansgroepen het moeilijker krijgen. Al
doen die groepen al lang niet enkel aan stijldansen, toch
weerhoudt het mensen schijnbaar om zich aan te sluiten.
Voor mij is dat onbegrijpelijk, het is toch een
levensbehoefte voor ons om elkaar te ontmoeten, samen te
ontspannen en te bewegen?
Wij luisteren vaak naar een radiozender met nostalgische
muziek. En jawel hoor, soms dansen deze oudjes nog
ouderwets door de woonkamer.
Ik vind het nog heerlijk om door sterke mannenarmen over
de dansvloer te worden geleid.

CURSUS REANIMATIE/ AED BEDIENING!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is, organiseert
EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en Knegsel in 2021 weer
een 4-tal cursussen
Reanimatie inclusief het bedienen van de AED.
De cursussen zijn bedoeld voor personen vanaf 16 jaar.
Deze staan gepland op:
8 september in MFA te Wintelre op woensdag ochtend van
9.00 tot 12.00 uur
9 september in MFA te Wintelre op donderdag avond van
19.00 tot 22.00 uur
22 september in MFA te Vessem op woensdag avond van
19.00 tot 22.00 uur
24 september in MFA te Knegsel op vrijdag ochtend van
9.00 tot 12.00 uur
Ook personen voor de herhaling van de cursus kunnen zich
hierbij aansluiten.
De cursus wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen en
zijn onder voorbehoud.
Als vanwege de covid-19 maatregelen blijkt dat we de
RIVM-richtlijnen niet kunnen volgen voor het geven van de
cursus zal deze komen te vervallen.
De kosten voor de cursus zijn €15,00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://ehbovessem.nl/aanvraag%20cursus”
Betalen bij opgave onder vermelding van je naam en de
datum van de cursus aan:
EHBO Vessem CA, IBAN nr. NL20 RABO 0126 1020 23
Meer informatie kunt u vinden op ‘www.ehbovessem.nl’ en
op ‘www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre’.

Mien du Poes
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM
Afwezigheid Huisartsen i.v.m. vakantie
Dokter van Bommel: 19 juli tot en met 6 augustus 2021
Dokter van de Wouw en Dokter Peltzer: 9 augustus tot en
met 27 augustus 2021.
De huisartsen nemen voor elkaar waar
De apotheek blijft op werkdagen normaal geopend van 8 tot
17 uur
We willen u graag attent maken op ons online Patiëntenportaal.
U kunt hiermee op ieder moment:
*Vragen stellen middels een e-consult. Het e-consult is erg
aan te bevelen voor niet dringende vragen, die ook op deze
manier opgelost kunnen worden
*Medicatie bestellen.
*Online afspraken maken bij uw eigen huisarts of
doktersassistente.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze service, meldt u
zich dan aan via onze website
www.huisartsenpraktijkvessem.nl via de knop ‘Online
Patiënten portaal’, in de groene balk.

EETPUNT KEMPKESHOF
Bedankt COOP Wintelre voor het heerlijke toetje.

BLAAIKE MET VAKANTIE
Volgende uitgave is laatste Blaaike voor de vakantie !!!!
Kopij voor het 1ste Blaaike na de vakantie inleveren voor
vrijdag 20 augustus 19.00 uur.
Medewerkers ’t Blaaike wenst iedereen een fijne vakantie
’t Blaaike nr. 15 17 juli 2021
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REPAIR CAFÉ

EETPUNT KEMPKESHOF

Woensdag van
9:00 uur tot 12:00 uur:

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
28 juli
25 augustus
29 september

30 juli 2021
27 augustus 2021
24 september 2021
29 oktober 2021
26 november 2021
Aanmelden een week van tevoren.
Graag een envelop
met een briefje met naam en keuze vlees of vis en
€ 10,00 in de brievenbus in Kempkeshof

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

OUD PAPIER HIER…
14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

21 juli
23 september
18 oktober
16 november
22 december

AFVALKALENDER

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u
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27 oktober
24 november
29 december

18

20 juli

PMD-GFT-Restafval

3 aug

PDM-GFT afval

17 aug

PMD-GFT-Restafval
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AGENDA
6-7-8 augustus
30 aug- 1 en 3 sept
11 september
1 oktober
18 december

2022
13
14
15
10

mei
mei
mei
/11 december

Dorpszeskamp
Wivak
Kwisavond Wenterselse Kwis
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Pubquiz Den Babbel

Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder en ouderen middag.
Groot gildefeest 700jr.
Dickens Festijn.

MEDEDELING VAN ’t BLAAIKE
Zoals wij U eerder via ’t Blaaike hebben verzocht om kopij
voor ’t Blaaike die niet via de mail ingeleverd kan worden,
niet meer in de brievenbus van de Rosdoek te deponeren
maar in de brievenbus van Cor Tholen op het Aangelag 26.
Willen wij dit nogmaals onder uw aandacht brengen.
Bij het afdrukken van ’t vorige Blaaike troffen wij nog kopij
aan in de ruimte van ’t Blaaike in de Rosdoek.
Aangezien hierin een datum in mei vermeld stond denken
wij dat deze copy al enige tijd geleden afgegeven is.
Het is jammer dat dit niet eerder is gezien.
Medewerkers ‘t Blaaike
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