TAFELNIEUWS
-

42e jaargang nr. 15 – Week 32 (10 aug.)

-

Met in deze uitgave onder meer:
* Op naar de Alpentop
* Kermis in zicht
* JOC opent seizoen met Schuimparty

-

Aan deze uitgave werkten mee:
Ella Fonken
Cor Tholen
Mieke Quirijnen
Jos Fonken
Tonnie Tholen

Doortje Spanjers
Riek Wouters
Bert Bles
Wim v. Gerwen

De volgende uitgave (nr. 16) verschijnt in week 34 (24 aug.)
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-

Kopij voor deze uitgave zien we graag tegemoet, uiterlijk op
vrijdag 16 augustus om 19.00 uur. Als u kopij voor ‘t
Blaaike heeft dan hoeft u niet te wachten tot de uiterste
inleverdatum en -tijd. U kunt uw kopij altijd kwijt in de
brievenbus van het gemeenschapshuis of via E-mail.

-

Voor inlichtingen of klachten m.b.t. de bezorging of kwaliteit
van ‘t Blaaike kunt u contact opnemen met Cor Tholen,
2052587.

-

Ons adres is: `’t Blaaike”
Kerkstraat 10, 5513 AP Wintelre
Rek nr. 158102770
E-mail blaaike@rosdoek.nl
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MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 10 EN
11 AUGUSTUS

In onze parochiegemeenschap is op 72 jarige leeftijd overleden,
Mieke v. Hoof - Dingen. Echtgenote van Gerard v. Hoof. Mieke
woonde in de Willibrordusstraat op nr. 58a

Zaterdag 19.00 uur
Tante Drieka Tholen
Piet Hoppenbrouwers [mnd]
Alfons Klessens, Maria Klessens- v. Gerwen en overleden kinderen
Overleden ouders Janus en Riek v. Mol Beerens
Vader, moeder, André en Zus Smetsers
Frans v.d. Ven [mnd]
Francien Snelders - Couwenberg [mnd]
Maria Snelders - v.d. Velden [mnd]
Graard v.d. Sande [mnd]

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de
brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag Hoogfeest Maria- Ten- Hemelopneming
19.00 uur Gezongen Eucharistieviering [ gemengd koor]

MISINTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN 17 EN
18 AUGUSTUS
Zaterdag 19.00 uur [presentatie van de Wereld jongerendagen door
Michel v. Mol]
Simon Kwinten
Overleden ouders v. Hout - Smits
Harrie der Kinderen
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede

MEDEDELINGEN:
In de viering van zaterdagavond 17 augustus zal Michel v. Mol aan
de hand van videobeelden iets vertellen over de afgelopen Wereld
Jongerendagen in Rio de Janeuro in Brazilië. Waar hij zelf met nog
300 andere jongere aanwezig is geweest
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HALLO WINTELRE!

BESTE INWONERS

Een geweldig zonnig, gezellig en sportief weekend, dat was het!
Graag bedanken wij jullie voor jullie enthousiasme en aanwezigheid,
waardoor Zeskamp 2013 weer 1 groot feest is geworden!
Volgend jaar weer!?
Als jullie er allemaal weer zijn, zorgen wij voor de rest!

De kapel, de oude sacristie, wordt goed bezocht en er brand altijd
wel een kaarsje of meer. Dat is heel fijn, ook staat er altijd een
bloemetje wat (gratis) verzorgd wordt door Gilia bloemen. Nou komt
er, bij onze vrijwilligers van de kapelwerkgroep, geregeld de vraag of
de mensen zelf er ook een bloemetje of plantje mogen neerzetten,
en natuurlijk mag dat! Als U zelf bloemen heeft mag U er die
gewoon neerzetten, graag zelfs! Er staan enkele vazen.

De gevonden shirtjes, broeken en handdoeken liggen dit weekend
nog op Willibrordusstraat 26, daarna zijn ze voor het goede doel.
Vergeten jullie je niet in te schrijven voor het Levend Tafelvoetbal??
Kermisdinsdag 3 september vanaf 17 uur bij D’n Babbel. Inschrijven
via dorpszeskampwintelre@hotmail.com. Teams van 6 personen.
Zorg dat je dit spektakel niet mist!

Namens de kapelwerkgroep:
Piet Coppelmans - Mien en Bert Leermakers - Gerrit en Nelly van de
Sande - Harrie en Toos Das - An de Voogd - Lena de Groot - Corry
Wilting - Louis Coolen - Joke Hoeks - Karin van Esch en Riny
Reniers.

Groetjes!
Stichting Dorpszeskamp Wintelre.

DE ZONNEBLOEM
In de week van 22 juni t/m 29 juni collecteerden we in Wintelre.
En met succes !
Gezamenlijk werd er een bedrag van € 1576,- opgehaald.
Met de opbrengst financiert de Zonnebloem afd. Wintelre, tal van
activiteiten, waaraan jaarlijks veel zieken, lichamelijk gehandicapten,
eenzamen en hulpbehoevende ouderen kunnen deelnemen.
Het geld wordt dus concreet besteed aan de mensen, die in Wintelre
wonen of gewoond hebben en bij onze afdeling horen.
Namens de plaatselijke afdeling bedanken wij alle collectanten, en
gulle gevers voor hun bijdrage.
De Zonnebloem, afd. Wintelre
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GRAAG AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:

Zaterdag 31 augustus
Henk Wijngaard m.m.v. D.J
Zondag 1 september
Hul Nest Jansen.m.m.v. D.J.
Maandag 2 september
’s morgens Kermis Ontbijt
’s avonds Rene Schuurmans m.m.v. D.J.
Dinsdag 3 september
Levend Tafelvoetbal i.s.m.
Stichting Zeskamp Wintelre

Stichting Mount 13 organiseert ook dit jaar weer een unieke
klimervaring in het middengebergte. Er zal een poging gedaan
worden om een Alpen top van meer dan 4500 meter te beklimmen,
door zowel ervaren als recreatieve bergsporters van 13
Gemechaniseerde Brigade (legerplaats Oirschot).
Behalve een grensverleggende en uitdagende week organiseren is
het doel van de stichting het bijeenbrengen van geld om daarmee
een weekend te kunnen organiseren voor de kinderen van
gesneuvelde collegae. De afgelopen jaren zijn een groot aantal
collegae gesneuveld en hun kinderen zullen helaas hun vader het
hele leven moeten missen.
Afgelopen jaar waren we in de gelegenheid om die kinderen en hun
moeders mee te nemen naar Disneyland Parijs, om ze een
onvergetelijk weekend te laten beleven. Ook voor dit jaar willen we
weer een weekend organiseren, waarbij we denken aan een
survivalweekend in de Ardennen. Op die wijze proberen we voor de
kinderen en de moeders de pijn en het gemis toch enigszins te
verzachten.
Natuurlijk kunnen we dit alleen bereiken als we de medewerking van
iedereen hebben. De ervaring leert dat collegae vorig jaar spontaan
hun bijdrage geleverd hebben, maar ook bedrijven hebben hun
beste beentje voorgezet. Op die wijze willen we dus ook dit jaar weer
geld bijeen brengen en de organisatie van het weekend voor de
kinderen van onze gesneuvelde collegae waar maken.
Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf actief hun omgeving
benaderen en daarmee de bijdrages bijeen proberen te krijgen.
Zo kan ook dit jaar Mount 13 wederom een succes worden.
U zult begrijpen dat uw financiële steun daarbij van groot belang is.

www.babbelwintelre.nl
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Maar liefst 3 mensen uit Wintelre leveren hierbij een sportieve
bijdrage.
Als deelnemend klimmers, en tevens als organisatie van Mount 13.

UITLEENPUNTEN MEDISCHE HULPMIDDELEN IN
DE REGIO

Wij: Roy van Gestel, Lilian Verheij en Rick Verheij zijn er trots op om
hieraan te mogen deelnemen.
Alle bijdragen zijn welkom, voor bedrijven uit Wintelre en omstreken,
die een bijdrage leveren, nemen we ook een vlag mee naar de top
om daarvan foto’s maken.

Rolstoelen, bedden, rugsteunen, douchekrukjes, toiletverhogers en
drempelhulpen: allerhande hulpmiddelen zijn vanaf nu te leen bij de
uitleenpunten van de RSZK.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer:
1485.44.134 t.n.v. Stichting Mount 13. o.v.v. donatie door: …. En
reden.
Als je nog vragen hebt mag je ons altijd bellen:
Roy: 06-51017075
Lilian en Rick: 06-14689221

De RSZK heeft in samenwerking met Medicura uitleenpunten
geopend in verschillende kernen en gemeenten in de Kempen,
Waalre en Veldhoven, waar kleine hulpmiddelen direct verkrijgbaar
zijn. Grotere hulpmiddelen zoals bedden, matrassen en tilliften
worden thuis bezorgd.
Mensen die ziek of geopereerd zijn en extra ondersteuning nodig
hebben, kunnen vanaf nu bij een uitleenpunt in de buurt terecht voor
gratis medische hulpmiddelen.
De RSZK biedt hulpmiddelen voor mensen die zelfstandig wonen,
maar ook voor mensen die woonachtig zijn in verzorgingshuizen.

Starterswoning aan de Willibrordusstraat 47H
Vraagprijs: € 220.000 k.k.

Gratis hulpmiddelen
Het lenen van de hulpmiddelen is gratis. De hulpmiddelen kunnen
tevens op aanvraag geheel kosteloos worden thuisbezorgd. De
meest gangbare artikelen kunnen ook zelf opgehaald worden.

Don Rademakers
06-34140424

Er zijn uitleenpunten in het gehele werkgebied van de RSZK
geopend, waar deze hulpmiddelen direct kunnen worden geleend.

TE KOOP

TE KOOP
Damesfiets (Gazelle Medeo) met 18 versnellingen.
Zo goed als nieuw.
Prijs: € 200,00
J. Laureijs
Buntveld 2
Tel: 06-27528616
9

Zo zijn er uitleenpunten in RSZK Kempenland in Bladel, RSZK
Merefelt, Rundgraafpark en Sele voor de gemeente Veldhoven, in
RSZK ’t Hofhuys in Bergeijk en in Lucia in Luyksgestel. In Waalre
kan men terecht in RSZK ’t Laar, in Reusel in RSZK Mariahof en
RSZK Lindenhof in Lage Mierde, en in Eersel in de Wiekenborg.
Is een product niet aanwezig, of hebben mensen één van de grotere
hulpmiddelen nodig, zoals bedden of tilliften, dan komt de RSZK
deze gratis thuisbezorgen.
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Snelle service
Alle spullen worden zo snel als mogelijk en altijd binnen twee
werkdagen thuisbezorgd en geïnstalleerd. Bovendien kunnen
mensen een goede uitleg verwachten over het hulpmiddel. Men
hoeft geen lid te zijn van een kruisvereniging of dergelijke.

Geef bij het opgeven dus ook aan welke avonden uw kind niet kan,
of laat het vast weten wanneer uw kind wel bij de jeugd wil, ook al
past deze planning niet.

Meer informatie?
Voor meer informatie: mevrouw Evy Broeders, servicemanager.
Telefoon (0497) 33 19 84.
Het uitgebreide assortiment is te bekijken op www.medicura.nl

Vergeet bij het opgeven niet het BSN nummer en
zorgverzekeringsummer van je kind paraat te hebben. De contributie
van € 45,- voor een heel seizoen kan contant (gepast) of via
bankoverschrijving worden betaald. Met vragen kun je terecht bij
Jelle Leermakers (06 22320065) of jnwintelre@gmail.com
Tot ziens!

OPGAVEAVONDEN NIEUW SEIZOEN JONG
NEDERLAND WINTELRE

BESTE DAMES

In de week na de kermis (week van 9 september) start het nieuwe
seizoen van de jeugd weer. Terugkijkend op een prachtig kamp met
zowel jongens als meisjes in Best en vooruitkijkend naar de
spelendag op 18 augustus vanwege ons 50-jarig bestaan, hebben
we ook weer erg veel zin in de groepsavonden van komend seizoen.
Hiervoor moeten zowel bestaande als nieuwe leden zich opgeven op
onderstaande opgave-avonden in het jeugdhuis (bremveld 10):
Dinsdag 22 augustus, 19.00 – 19.30 uur
Donderdag 23 augustus, 19.00 – 19.30 uur
Groepsindeling seizoen 2013-2014:
Maandag
18.00-19.30
Groep 5 en 6 meisjes
Dinsdag
18.00-19.30
Groep 4 jongens en meisjes
Dinsdag
19.30-21.00
Groep 7 en 8 meisjes
Woensdag
18.00-19.30
Groep 3 jongens en meisjes
Woensdag
19.30-21.00
1e en 2e klas VO meisjes
Donderdag 18.00-19.30
Groep 7 en 8 jongens
Vrijdag
18.00-19.30
Groep 5 en 6 jongens
Vrijdag
20.00-21.30
1e en 2e klas VO jongens
Deze indeling is nog niet definitief en kan worden aangepast aan de
hand van de opgaves.

Op woensdag 21 augustus 2013 beginnen wij weer met onze
damesgymclub.
Zoals we enige tijd geleden in het Blaaike schreven zijn wij nog op
zoek naar dames die, ter bevordering van de soepelheid van hun
lichaam, graag een uur in de week lekker sportief bezig willen zijn.
Onze club bestaat uit vrouwen die ieder op hun eigen manier
dansjes uitvoeren, gymoefeningen doen en als afsluiting een balspel
spelen. Dit alles onder de fijne leiding van Maria Klessens, die elke
week weer met een ander programma komt.
Dus mocht je denken “ik moet eens wat gaan sporten maar wat”?
Schroom dan niet om, geheel vrijblijvend, eens een keer op
woensdagavond om 20.30u in de Rosdoek naar ons te komen
kijken, of meteen mee te doen.
Op deze manier kun je ervaren hoe heerlijk het is om na een uur
beweging, met een voldaan gevoel naar huis te gaan.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat de kosten EUR 70,00 per
jaar bedragen en dat we in de schoolvakanties geen les hebben.
Hopelijk tot ziens!
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NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN
Langzaam komt er weer leven in Wintelre. Een tijdje geleden leek
alles hier nog uitgestorven maar langzaamaan wordt het weer
drukker. Als zwaluwen die in het voorjaar hun bekende plaatsen
weer opzoeken, zo keren vakantiegangers terug op hun vertrouwde
nesten.
Bij wijze van experiment heeft de KBO in deze, stille, zomer een
paar buitenactiviteiten georganiseerd. Erg veel belangstelling
trokken deze activiteiten niet. Wat opviel was, dat de deelnemers
vooral uit de oudste groep leden bestonden.
Een vijftiental leden ging mee met de excursie naar de kerk van
Vessem. Nou is Vessem geen onbekend gebied voor ons, maar voor
velen was het nieuw te horen dat het onlangs verwijderde
pleisterwerk over die muurschilderingen pas in de jaren zestig was
aangebracht. Interessant ook was te horen wat de betekenis was
van sommige tekeningen. Het lelieblad dat de zuiver en reinheid van
de ziel verbeeld, de zonnebloem die zich altijd naar de zon en het
licht wendt, verbeeld de mens die zich naar God keert. De papaver
die de heilzame werking van het geloof verbeeld en zo was er nog
veel meer.
Het viel ook op dat er in die jaren zestig dingen verdwenen zijn,
zoals de communiebanken, waarvan men niet weet wat ermee
gebeurd is.
Al met al een leerzame middag waar een uurtje op een Vessems
terras niets aan afdeed.
Achteraf kan men zich ook afvragen of wij in Wintelre wel weten wat
er met het bronzen tafereel gebeurt is dat in onze communiebank
was verwerkt. Die pelikaan die zich verwondt door in de eigen borst
te pikken om de jongen haar eigen bloed te laten drinken.
Een tiental leden maakten een wandeling rond het ‘ouw meer’. Het
tempo lag niet hoog, inderdaad het waren meest oudjes, en de
mogelijkheden om op een bank uit te rusten zijn rond ons ‘ouw meer’
zeer beperkt. Op de bekende heuvel was plaats voor alle vrouwen
om te zitten terwijl de mannen ridderlijk bleven staan zoals het hoort.
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Er werd gesproken over het mooie uitzicht en over de vraag of het
zinvol is om een verhard pad aan te leggen in dit gebied. Het
antwoordt op die laatste vraag was duidelijk; nee. Als men volgens
deze groep ten behoeve van rolstoelers en rollators al een verhard
pad wil aanleggen, dan zeker niet rond dit meer, dat zou afbreuk
doen aan de natuur. Een pad als verlenging van de nieuwe loopbrug
zag men wel zitten.
Ter afsluiting bij ‘De Nachtegaal’ hebben ze dat rondje van de KBO
maar laten zitten; de andere leden zouden zich eens tekort gedaan
voelen.

Wilt u ergens naar toe in de regio en hebt u geen vervoer? Bel de
vervoersdienst;
Cees van de Sande
040 - 2051829
Piet Wilting
040 - 2051819
Wel graag een dag van te voren bellen.
Hebt u een klus die uzelf niet kunt klaren? Bel de vrijwillige
klussendienst;
Betsie Snelders
040 - 2051678
KBO

Voor de excursie van 25 sept. naar ‘ Vencomatic’ kan men zich nog
aanmelden.
We zijn dan om 14.00 uur in Eersel voor een rondleiding. Een groep
vertrekt met de fiets maar dat wil niet zeggen dat anderen thuis
moeten blijven, vervoer kan altijd geregeld worden. De deelnemers
bijdrage is € 7,50
We moeten wel met een flink aantal mensen zijn anders gaat het
niet door; aanmelden.
Nu de vakantietijd eindigt, betekent dat voor ons ouderen dat we
langzaam de patronen en de sleur weer kunnen oppakken waaraan
we zo gewend en soms ook gehecht zijn.
Elke dinsdag gaan we fietsen. Om één uur bij de Mariakapel.
De laatste dinsdag van de maand vertrekken we om elf uur voor een
langere route.
Elke donderdag van de oneven weken; Wandelen rondom
Wintelre. We vertrekken om 14.00 uur bij de Mariakapel.
Boeken uitleen; dinsdag van 15.00 -16.30 en op woensdag van
19.00 – 20.30
Iedere maandag in de Rosdoek;
9.30 uur koersbal
13.30 uur volksdansen
15.00 uur ouderen gym
15
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NIEUWS JOC DE FAKKEL
Start nieuw seizoen, 7 september: Schuimparty 2013!
Het is inmiddels een traditie geworden: de jaarlijkse schuimparty bij
JOC de Fakkel Wintelre. Ook dit jaar gaan we de tent weer vol
zetten met schuim, een zwembad en een bar. De tent zal dit jaar
voor De Rosdoek in Wintelre (Kerkstraat 10) staan. Kaartjes voor
deze avond zijn inmiddels al te koop bij Oersgezellig in Oerle en De
Rosdoek Wintelre en kosten in de voorverkoop € 5,00 en aan de
deur € 7,00. Wij hopen dat jullie ook dit jaar weer met grote getalen
komen, zodat we er een groot feestje van kunnen maken. Zin in een
voorproefje? Kijk dan op onze Facebookpagina voor een leuk
filmpje! Ow…. En vergeet niet om droge kleren mee te nemen! (voor
verdere praktische tips, check onze website!)
Formule JOC de Fakkel vernieuwd
Zoals in het vorige Blaaike al aangekondigd gaan wij het dit jaar
anders aanpakken. Vanaf dit seizoen organiseren we voor de
jongeren uit de Kempen (vanaf groep 8 van de basisschool tot de
leeftijd van 16 jaar) iedere 1e zaterdag van de maand een JOCavond. Zet dat dus vast in je agenda!! Daarnaast gaan we iedere 2
maanden iets groots organiseren, zoals een schuimparty, black &
white party of een bezoek van een grote DJ zoals Paul Elstak. Te
beginnen met de schuimparty op 7 september, zoals je hierboven
kunt lezen. Wat betreft de grote evenementen zullen we jullie zo snel
mogelijk op de hoogte brengen via onze website, Facebook, Twitter
en uiteraard ook via dit Blaaike. Hou deze dan ook goed in de gaten.
Mocht je zelf nog een leuk idee hebben voor een JOC avond,
schroom dan niet om dat aan ons te vertellen. Met jullie hulp hopen
we ook dit seizoen weer leuke avonden neer te zetten!
Tot 7 september!!!

DORPSTENNISTOERNOOI met BBQ en
FEESTAVOND BIJ DE MEPPERS.
Omdat we 30 jaar bestaan organiseren we op Zaterdag 17 augustus
een dorpstennistoernooi.
Meedoen kan nog steeds.
Maak een team van 4 dames, 4 heren of 2 dames/2 heren of meld je
individueel aan. Ervaring is niet nodig; iedereen kan meedoen.
Aansluitend (vanaf 18.00 uur) is er een BBQ met feestavond.
De kosten voor de BBQ bedragen € 5,00.
De feestavond is voor alle toernooideelnemers, leden en oud-leden.
Je kunt je voor zowel het toernooi als voor de BBQ met feestavond
apart aanmelden.
Dus heb je overdag geen tijd dan ben je toch van harte welkom bij
de BBQ en/of feestavond, of heb je ’s avonds al een feestje, maar
wel zin in een tennistoernooitje dan meld je je alleen aan voor
overdag.
Aanmelden kan tot en met 10 augustus via;
30jaardemeppers@gmail.com.
Waar?
Wanneer?
Voor wie?
Tijd?

Tennisbaan te Wintelre.
Zaterdag 17 augustus
Iedereen vanaf 16 jaar
Toernooi vanaf 10.30/11.00 uur
BBQ vanaf 18.00 uur
Feestavond vanaf 19.00 uur

Wij zijn te vinden op: twitter (@JOCdeFakkel) facebook
(facebook.com/JOCdeFakkel) en op onze eigen website:
www.jocdefakkel.nl en je kunt ons mailen jocdefakkel@hotmail.com.
JOC de Fakkel Wintelre
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM
Dokter van Bommel heeft vakantie van 2 tot en met 6 september.
Dokter Perik heeft nog vakantie tot en met 30 augustus.
Dokter Timmermans heeft vakantie van 12 tot en met 23 augustus.

9
14
16 t/m 20
19
24
Oktober
9
19
20
21

TEERDAG met Koningsschieten
Oudijzer ophalen
Vakantie Zonnebloem
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre
Cursus Reanimeren/AED EHBO Vereniging
EHBO Algemene ledenvergadering
Fancy fair (Gilde)
Fancy fair (Gilde)
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"

November
10
19
24

Willibrordusdag
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Fancy Fair Fanfare/Drumband.

December
14/15
18
21
21
26
29
31

Dickensfestijn
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Snerttoernooi (De Meppers)
Winterwelons (d’n Babbel)
DEES kerstwandeling
Kerstquiz (d’n Babbel)
DEES oudjaar zaalvoetbaltoernooien

Dokter van Avendonk is aanwezig op dinsdagmiddag, woensdag de
gehele dag en donderdagvoormiddag.
De spreekuren worden voor elkaar waargenomen.
Wij wensen u een prettige vakantie namens alle medewerkers van
Huisartsenpraktijk Vessem

AGENDA

AGENDA

Augustus
10
11
11
17
18
21
24
September
3
8

Zandtoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Maïstoertocht (Motorvereniging Wintelre)
Bondsdag Schutterij St.Michaël Brachterbeek
Dorpstennistoernooi tgv 30 jaar de Meppers.
Spelendag 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN
Besloten vergadering Leefbaar Wintelre"
Reünie tgv 50 jarig jubileum
Jeugdbelangen/JN

2014
Januari
3 en 4
19

DEES indoor strafschoppentoernooi
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

DEES stratenloop
Gildefeest HOOGELOON
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April
11/12 /13
Mei
25

Fanfare/Drumband St. Willibrordus en
Harmonie St. Cecilia Oerle: Nederpop 2014.
Gouden Priesterjubileum van Pastoor
Verschure.

Juni
14

ELE-rally

September
3

50 jarig Jubileum K.B.O.

Oud papier hier…
Zat 10 aug: papier brengen van 9.00-11.00 uur.
Zat 14 sept: papier ophalen met kraakperswagens
Zat 12 okt:
papier brengen van 9.00-11.00 uur
Zat 9 nov: papier ophalen met kraakperswagens
Zat 14 dec: papier brengen van 9.00-11.00
Eetpunt Kempkeshof 12.00 uur
30 augustus 2013
27 september 2013
25 oktober 2013

SINT JORIS
Verpleegkundig spreekuur vinden plaats iedere maandagochtend
plaats met uitzondering van de schoolvakanties.
In de Rosdoek van 10.00 tot 11.00 uur
In Kempkeshof van 11.00 tot 12.00 uur
Adres: Hofpad1, 5512 AC Vessem. Tel: 0499-577457 (Kies 2)
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