50e jaargang nr. 16, week 30 (31 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
 Vacature “De Rosdoek”
 Ook Mien de Poes is er weer
 Opbrengst Goede Doelen Week
De volgende uitgave (nr. 17) verschijnt
in week 34 (28 augustus)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 20 augustus voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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REDACTIE

1

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN
31 JULI EN 1 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Er zijn geen misintenties

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN
7 EN 8 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Er zijn geen misintenties

Kijk in de Hint en /of de website voor de laatste informatie.

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN
14 EN 15 AUGUSTUS

Namens de parochie wensen we iedereen een hele mooie en
ontspannen vakantie, zodat je daarna weer met veel
energie aan je werk kunt beginnen.
De medewerkers van" Het Blaaike " wensen we ook een
hele fijne vakantie. Geniet ervan dan kunnen jullie daarna
weer met veel plezier " Het Blaaike " maken.

Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
Voorganger Diaken v Olmen
Er zijn geen intenties

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN
21 EN 22 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Schevers
Er zijn geen misintenties

Misintenties voor het nieuwe Blaaike moeten voor
donderdag 19 augustus 9.00 uur in de brievenbus op het
kerkplein worden ingeleverd. Kosten € 10,00

TE KOOP

MEDEDELINGEN
Beste parochianen
Door het parochiebestuur is besloten dat de misintenties die
in de periode dat de kerken gesloten waren zijn opgegeven
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in elke viering [tot 1 september] worden meegenomen in
een gezamenlijk gebed door de voorganger.
Ze zullen niet afzonderlijk worden genoemd. We willen ze
allemaal samen gedenken en ook in ons gebed aanbevelen.
Geeft u echter de voorkeur aan dat de misintentie[s] wel
worden afgelezen, geef dan een nieuwe datum door aan
Sjef Hems tel. 040-2051720 email: jphhems@gmail.nl of
aan
Tonnie v. Gestel tel. 040-2051777 email:
tonnievangestel@hetnet.nl.
Of door middel van een briefje in de brievenbus op het
kerkplein.

2

Gazelle type Orange Herenfiets met 8 versnellingen.
Wielen 28 inch. Met boekje en reservesleutel.
Perfecte mooie en goede fiets voor bijv. de schoolverlater.
Serieus weinig gebruikt, is niet elektrisch.
Prijs € 250,Info 06-55237886.
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VACATURE:

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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“Beheerder gemeenschapshuis de Rosdoek”
De Rosdoek, het gemeenschapshuis van Wintelre hoopt
binnenkort alle activiteiten (mogelijk met een aanpassing)
weer op te mogen starten. Dit betekent dat we uren ter
beschikking hebben om het personeelsbestand uit te
breiden met een extra beheerder voor de Rosdoek.
We zoeken iemand voor de beheerders functie in de
Rosdoek voor max 30 uur.
Ben jij de man/ vrouw/ student, die energiek is en
enthousiast wordt van een dynamische organisatie. Wil je
een bijdrage leveren aan het beheer van het
gemeenschapshuis de Rosdoek in Wintelre en hier diverse
verenigingen, groeperingen en andere gebruikers van dienst
zijn.
Ben jij degene die oog heeft voor klantgerichtheid, flexibel
is, bereid om niet –routinematige schoonmaak werk te
verrichten en speciale activiteiten zoals kermis en carnaval
mede te organiseren.
Vraag dan de complete vacature op via info@rosdoek.nl of
bel secretaris Noud Moeskops op 06-41291817.
Een vriendelijk groet,
Bestuur de Rosdoek

BEDANKT
……..voor de vele kaarten die ik heb ontvangen tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis. Dit heeft mij goed gedaan.
Groet,
Frans van de Ven
’t Blaaike nr. 16 31 juli 2021

5

BEZORGEN DOOR DE COOP!

GOEDE DOELEN WEEK

Een van de meest gestelde vragen, die ook vaak benoemd
is in enquêtes, is de wens om boodschappen thuis te laten
bezorgen. Doen jullie dat nou eigenlijk nog?
En hoe zit dat dan precies?

De Goede Doelen Week 2021 is alweer
even geleden, maar hier nog de
opbrengsten voor 2021.
Het resultaat mag er wezen! Hartelijk dank aan alle
collectanten voor jullie geweldige inzet, en hartelijk dank
aan de inwoners van Wintelre, die weer gul hebben
gegeven, in totaal bijna €16.000,00.
In de eerste kolom hieronder ziet u de opbrengst in de kern
Wintelre, uitgesplitst naar de 19 goede doelen die
deelnemen. In de tweede kolom het totaal van de collecte
voor de gehele gemeente Eersel. Op naar de €100.000,00
in 2022. Dan is de collecte van 4 april t/m 9 april.
Voor meer details rond de collecte kunt u onze website
bezoeken, www.gdweersel.nl .

Vanaf heden kan u uw boodschappen online bestellen
via www.coop.nl
Als u onze vestiging (Wintelre-Tholen) selecteert,
krijgen wij de bestelling vanuit Coop bij ons in de
winkel aangereikt.
Deze bestelling wordt dan verzamelt in uw eigen
supermarkt, waarbij u dus een bekend gezicht aan de deur
krijgt bij aflevering.
(En niet een vrachtwagentje wat van ver weg moet komen,
hetgeen het milieu en de kwaliteit van de boodschappen
niet ten goede komt.)
Als er producten zijn die u mist in de webshop, kan u deze
invullen in het opmerkingen vakje.

Nogmaals hartelijk dank, mensen, voor dit mooie resultaat.
Jet Kwinten, Erna Kleijn
Goede Doelen Week Eersel, kern Wintelre.

Betaling kan enkel direct bij aflevering, per pin. Minimale
bestelbedrag is 40 euro. Vanaf 70 euro bezorgen we geheel
gratis!
Dus, ook hiervoor, hoeft u niet meer 'online' het dorp uit!
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GEZOCHT: KANTINE PERSONEEL

TEGENVALLERS

Voor de kantine van vv DEES zijn we op zoek naar een
aantal enthousiaste medewerkers voor achter de bar!
Ben jij iemand, of ken je iemand die graag achter de bar
zou willen werken. En daarmee een leuk centje bij wil
verdienen. Laat het ons meteen weten! De dagen waarop je
werkt zijn zaterdagen en/of zondagen. En eventueel ook
nog op donderdag avond.

Had ik me verheugd op een ouderwetse Wenterselse
muziekavond, gaat het niet door.
Zag ik onlangs een aankondiging met de naam ‘Rouwen
Heze’, is het weer weg.
Keek ik uit naar de Zeskamp waarvan ik vooral de
voorafgaande quizavond interessant vind, wordt ook dat
spektakel afgelast.

Als je interesse hebt, laat het ons snel weten via een appje
naar 06-52693908 en wie weet ben je onze nieuwe collega.

Zelfs de vakanties waar zovelen naar uitkijken zijn onzekere
vraagtekens geworden.
En natuurlijk is dat de schuld van anderen.
Van het duo De Jong en Rutte die voorbarig het lied ‘We
zijn er bijna’ inzetten.
Van al die mensen die menen dat ineens alles weer kan en
mag. Die hebben uitgekeken naar een avondje stappen en
niet meer zijn te stoppen. Die zeggen te verdienen het
vliegtuig te nemen naar Verweggistan waar de zon schijnt.
Maar het heeft geen zin om naar anderen te wijzen, we
zullen er zelf mee moeten leven.
Nu we dus voorlopig niet naar een concert, een voorstelling
of een dansavond kunnen zoeken we toch iets om ons
stramme lijf en gedachten te ontspannen.
‘Wandelen is hot’, zegt men in moderne taal, en dat geld
ook voor jongeren.
En overal kan men een groepje vrouwen tegenkomen
waarvan er een paar een grijpertje of prikstok hebben om
rondzwervend vuil op te rapen.
Chappeau aan deze mensen die het aangename met het
nuttige weten te verbinden.
Ook mijn therapeut heeft herhaald hoe belangrijk bewegen
voor ons ouderen is.
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Dus wandelen we vandaag weer eens rond het ‘ouw meer’.
Meestal lopen we vanaf de parkeerplaats aan een stuk door
naar een van de banken vanwaar je een mooi uitzicht hebt
over het water. Maar het is een zonnige warme dag en zijn
niet de enige bezoekers.
En vooral omdat we liever geen loslopende honden willen
tegenkomen die hun natte vacht tegen ons uitschudden,
slaan we meteen het zijpad linksaf het bos in. Een pad dat
door het bos slingert. Soms te smal om gearmd naast
elkaar te lopen maar ook dat mag de pret niet drukken.
Maar wat we na een paarhonderd meter missen is een plek
om even te zitten en uit te rusten. Nee het hoeft geen
stoere constructie te zijn van onbrandbaar materiaal, maar
gewoon een liggende boomstam of een halve meter boven
de grond afgezaagde boom kunnen best als zitplaats
dienen. Ons zachte zitvlees is door de tijd wel verworden tot
harde knokige konten maar dat zijn we gewend. En om mijn
kleren niet vies te maken heeft manlief altijd nog een grote
rode zakdoek bij zich.
Een jaar geleden maakten we nog best lange wandelingen
rond de bosschuur, en het viel me toen al op dat er bijna
nergens plekken zijn waar men even kan zitten.
Dus ik zou hier willen zeggen; wil men dat ouderen
genieten van onze mooie omgeving; zorg dan dat er
plekken zijn waar men kan zitten. En dan bedoel ik niet op
de grond zitten want dan komt deze dame helemaal niet
meer overeind.
Ik wens allen en prettige vakantie toe. Wandel ze, en ben je
moe, zit neer en rust, kijk rond en geniet, gewoon, van al
het mooie dat het leven biedt. En hou de natuurschoon.

STATIEGELD BIJ DE COOP!
Spijtig genoeg mocht ook dit jaar de Wandelvierdaagse niet
doorgaan.
Als we dan met zijn allen een donatie doen met statiegeld,
kunnen ze er komend jaar een prachtige editie van maken!
Staat u ook klaar voor ze met een mooie bijdrage?
Dan verdubbelen wij uw inleg!
Wat ons opvalt is dat veel mensen waarschijnlijk nog niet
weten, dat er sinds een aantal weken, statiegeld zit op
kleine plastic flesjes.
Per flesje wordt hier voor 15 cent belast aan de kassa.
Tot onze verbazing komt op dit moment nog geen 10% van
de verkochte flesjes, retour in onze flessenautomaat.
Dus lever ze in, dat is beter voor uw portemonnee, of voor
die van de Wandelvierdaagse, of voor de vrijwilligers die
dagelijks op pad gaan in onze gemeente om zwerfvuil op te
ruimen!
Tenslotte komen er nog regelmatig vragen over inzameling
van materiaal voor recycling.
Naast de flessenautomaat hebben we een inleverstation.
Hierin kan u oud frietvet, lampen en batterijen kwijt.
Dit scheelt u afval thuis, en wij laten dit netjes afvoeren.

DE REDACTIE WENST U ALLEN EEN
FIJNE EN ZONNIGE VAKANTIE!!!!!

Mien du poes
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NIEUWSBRIEF#155
Repair Café nieuws
Na een lange periode van gedwongen sluiting is het Repair
Café vorige maand weer opengegaan. De vrijwilligers staan
klaar om samen met u de reparaties uit te voeren. Elke
laatste woensdag van de maand bent u tussen 09.00 uur en
12.00 uur welkom in de Rosdoek. Onze eerstvolgende
reparatie-dag is woensdag 28 juli.

boven de Oirschotse Heide. De hoogleraar hoopt dat deze
app de komende jaren gebruikt blijft worden en dat het een
vaste monitor wordt voor de regiogemeentes. Het
onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Stichting
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (SLLE), waaruit b.v.
ook het plantproject in Wintelre bekostigd wordt.

Het Repair Café help u bij:

Wie mee wil doen, kan een app downloaden op telefoon of
tablet. Vervolgens vullen deelnemers elke ochtend in de app
in hoe hun nacht eruitzag. Die gegevens worden (anoniem)
geanalyseerd door Overeem en zijn medewerkers.

Kledingreparatie, woningtextielreparatie, meubels, elektrische
apparaten, speelgoed, poppen,
gebruiksvoorwerpen, hulpmiddelen,
stereoapparatuur, gereedschap, enz.
Niet voor tuinmachines, fietsen,
vervoermiddelen, smartphones.

Men zet die data straks af tegen alle vluchtgegevens van de
nacht ervoor, zowel commercieel als militair. En zo hoopt
men een goed beeld te krijgen of klachten over
slaapverstoring aan het vliegverkeer te wijten zijn of niet.
Ook wil men met het onderzoek inzicht krijgen in het effect
van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld meer of juist
minder vroege en late vluchten.

Slaaponderzoek onder omwonenden van
Luchthaven Eindhoven door TU/e
Onlangs is de TU/e begonnen met het werven van
geïnteresseerde omwonenden van Luchthaven Eindhoven
om deel te nemen aan een slaaponderzoek in relatie tot de
geluidsoverlast door het vliegverkeer. Hieruit zou moeten
blijken of omwonenden wel of niet slechter slapen door
die vluchten.
Volwassenen die binnen een straal van dertig kilometer
rondom de Luchthaven Eindhoven wonen kunnen zich
daarvoor aanmelden via de website
www.slaaponderzoekeindhoven.nl. Het onderzoek wordt
geleid door TU/e-hoogleraar en slaaparts Sebastiaan
Overeem. Ook militaire vluchten worden bij het onderzoek
betrokken en ook bijvoorbeeld oefeningen met helikopters
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Toevoeging vanuit de Dorpsraad: Nadeel van deze aanpak
is wel dat een mogelijk slechter slaappatroon ten gevolge
van de (geluids)overlast die door omwonenden gedurende
de dag wordt ervaren en die ook negatieve impact heeft op
onze gezondheid, door de methodiek van dit onderzoek niet
wordt onderkend. Dat is dus de ”indirecte” invloed op ons
slaappatroon. En ook (directe) slaapverstoring door b.v. het
baanvegen, de bewakingshondenkennel of proefdraaien in
de nachtperiode blijft door de deze onderzoekwijze helaas
buiten beeld. Maar hopelijk levert het onderzoek toch
bruikbare informatie op en wordt het resultaat niet verkeerd
geïnterpreteerd. En als op basis van het onderzoek
inderdaad sprake blijkt van aanzienlijke (directe)
slaapverstoring door het vliegverkeer, dan blijft vervolgens
natuurlijk de vraag wat voor consequenties onze overheid
daar dan aan verbindt of wil verbinden.
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Update kinderopvang Wintelre
Eerder plaatste Elle Welten-Bartels in januari een oproep in
het Blaaike voor een inventarisatie met de vraag of er
voldoende kinderopvang is in Wintelre. Graag willen wij u
als Werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad samen
met Elle verder informeren over deze gedane oproep voor
kinderopvang c.q. de voor en na schoolse opvang
inventarisatie.
Uit de reacties kwam naar voren dat als ouders problemen
ervaren, ze deze bij Nummereen ervaren. Hierom is Elle
samen met de Dorpsraad het gesprek aangegaan met
Nummereen.
Nummereen geeft de volgende toelichting over de
wachtlijst:
“Met maar één ruimte in de Rosdoek is het aantal
beschikbare plaatsen beperkt. Ouders kunnen hun
kind(eren) negen maanden voor aanvang van de gewenste
opvang aanmelden. Die periode van negen maanden is
gebaseerd op de duur van een zwangerschap en geldt dus
voor de dagopvang maar ook voor het peuterprogramma.
We plaatsen kinderen in principe op volgorde van
inschrijving met prioriteiten. We kijken daarbij naar al
geplaatste kinderen op een andere locatie, broertjes en of
zusjes, mutatie van dagen leeftijden, etc.
Voor de buitenschoolse opvang kun je je kind ook 9
maanden vooraf inschrijven en werken we op dezelfde
bovenstaande manier natuurlijk is de beroepskracht kind
ratio daar anders. We houden op alle locaties nauwgezet de
verhouding tussen vraag en aanbod in de gaten en
stemmen hier zoveel mogelijk op af. Indien nodig en
mogelijk breiden we de capaciteit uit. Of uitbreiden nodig is,
baseren we onder andere op de wachtlijstcijfers. In Wintelre
zijn die wachtlijstcijfers in de praktijk erg laag. We
vermoeden dat dit komt omdat ouders die merken dat er
niet direct plaats is, op zoek gaan naar een alternatieve
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vorm van opvang. Als je je kind(eren) niet op de wachtlijst
laat plaatsen (dat is vrijblijvend en kosteloos) ontstaat er
een onvolledig beeld van de vraag naar opvang. Dat is dan
ook een concrete tip: wanneer je graag gebruik wil maken
van dagopvang, peuterprogramma of bso, meld je
kind(eren) dan aan. Ook als je hebt gehoord of denkt dat er
een wachtlijst is. Onze klantadviseurs zullen het je laten
weten als er voor jouw vraag inderdaad een wachtlijst is.
Een plekje innemen op de wachtlijst is kosteloos en
vrijblijvend. Je kunt daarnaast op zoek gaan naar
alternatieve opvang (voor tijdelijk of permanent).”
Omdat momenteel niet duidelijk is hoeveel behoefte er is
aan Kinderopvang en BSO heeft er nog geen gesprek
plaatsgevonden over extra ruimte in de Rosdoek.
Door plaatsing op de wachtlijst wordt duidelijk hoe groot
het probleem is. Welke extra ruimte is er nodig voor de
kinderopvang en voor de buitenschoolse opvang.
We hopen ook in beeld te krijgen hoeveel peuters geen
gebruik kunnen of willen maken van het peuterprogramma
en het VVE programma dat door de gemeente
gesubsidieerd wordt. Als we weten over hoeveel kinderen
het gaat kunnen we gericht op zoek gaan naar een
oplossing. Het plaatsen op de wachtlijst van Nummereen is
daarbij een goed hulpmiddel.
Daarlangs toch ook graag op- en aanmerkingen blijven
melden zodat we kunnen volgen of we op de goede weg
zijn. Neem daarvoor contact op met Elle: E:
barteltjeelle@hotmail.com T: 06-11212978
Werkgroep Zorg en Welzijn
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Nieuws over de luchtzuiverende planten

Weg met de C130s over onze wijk

“Goei wèrruk heeft tijd nodig!”, maar we zijn trots en blij
dat we kunnen melden dat we aanstaand najaar de
luchtzuiverende planten kunnen gaan verwachten. We
hebben overleg gehad met de beide hoveniers (Joost
Strijbos en Paul Senders) en omdat de subsidie door het
SLLE is goedgekeurd, kunnen we ermee aan de slag. Het
najaar is voor de meeste planten een goed jaargetijde om
ze in de grond te zetten, dus we moeten nog heel even
geduld hebben.
Op zaterdag 6 november worden de planten in Wintelre
uitgedeeld. Omdat leden van de Guld zo bereidwillig zijn om
ons hierbij te helpen, gaan we alle planten “aan de deur”
bezorgen.

In Veldhoven Noord is men een actie begonnen tegen het
(extreem) laag en snel over hun wijk vliegen met militaire
Hercules transportvliegtuigen. Men heeft daarbij ook
contact opgenomen met de Dorpsraad Wintelre omdat
(delen van) Wintelre veelvuldig met dezelfde
vliegoefeningen worden geconfronteerd. De groep in
Veldhoven heeft in dat verband een Facebookpagina
opgezet zijnde 'Weg met de C130s over onze wijk'.
Geïnteresseerden uit Wintelre worden uitgenodigd om deze
pagina te bezoeken en evt. “lid worden” als ze het met de
strekking van die pagina eens zijn. Het hoeft uiteraard geen
betoog dat hoe meer sympathisanten dit doen, hoe meer
druk er kan worden uitgeoefend om deze in potentie
gevaarlijke vliegbewegingen achterwege te laten of in ieder
geval tot een minimum te beperken.

Noteer 6 november datum in uw agenda!
Wel worden vanuit elke buurtschap een paar vrijwilligers
verwacht om een en ander mee in goede banen te leiden.
Zou je hierbij willen helpen, dan graag jezelf melden bij je
eigen buurtvereniging.

Dorpsraad Wintelre wenst alle
dorpsgenoten een heel fijne en
vooral gezonde vakantie toe.

Na de vakantie gaan we een logistiek plan maken en hoor
(lees) je weer meer nieuws van ons.
De hoveniers gaan hun uiterste best doen om de planten
geleverd te krijgen, maar we moeten een slag om de arm
houden, want net zoals de huizenmarkt en de
bouwmarkten, zijn ook de tuinderijen ietwat overspannen
door alle drukte rondom corona.
Maar we hebben er goeie hoop op dat het helemaal goed
gaat komen.
Alvast een fijne vakantie en eind september/ begin oktober
hoort u weer van ons.
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Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre



Maandag 23 september om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat koffie klaar staat.
De verdere vergaderdata voor dit jaar en verslagen
zijn te vinden op www.wintelre.info

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 16 31 juli 2021
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AGENDA
EETPUNT KEMPKESHOF
30 aug- 1 en 3 sept Wivak
11 september
Kwisavond Wenterselse Kwis
1 oktober
Uitslagavond Wenterselse Kwis
6 november
Luchtzuiverende planter verdelen.
18 december
Pubquiz Den Babbel

2022
13
14
15
10

mei
mei
mei
/11 december

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor €10,00
30 juli
27 augustus
24 september
29 oktober
26 november

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

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

Die is van 4 t/m 9 april 2022.

AFVALKALENDER

OUD PAPIER HIER…

3 aug.

PMD-GFT-Afval

17 aug.

PMD-GFT-Restafval

31 aug.

PMD-GFT-Afval
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14 augustus brengen
11 september ophalen
9 oktober brengen
13 november ophalen
11 december brengen

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

18
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VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

23 september
18 oktober
16 november
22 december

REPAIR CAFÉ
Woensdag van
9:00 uur tot 12:00 uur:
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december
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