51e jaargang nr. 3, week 6 (12 febr.)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Toch een beetje Carnaval (vooralsnog)
¾ Data seizoensstuk Vriendenkring gewijzigd
¾ Wenterselse Kwis
De volgende uitgave (nr. 4) verschijnt
in week 8 (26 februari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 18 febr. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
12 EN 13 FEBRUARI

In verzorgingshuis "Grootehout " in Mariahout is op
88-jarige leeftijd overleden onze oud-dorpsgenote Toos
Klessens - v. Gestel. Voorheen woonde Toos op
Slikdijk nr. 5

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Schevers
In deze viering zullen de 1ste Communicanten zich
presenteren.

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

Jan Tholen
Bert v. Hoof (namens buurtver. "Vreemdelingenhoek ")
Pastoor Verschure (eerste jaargetijde)
Arnoud Coppelmans
Jan v. Hest
Piet Snelders en Francien Snelders - Couwenberg
(verjaardag Francien)
Jan en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Toos Klessens - v. Gestel

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
19 EN 20 FEBRUARI

Helaas, het zal niemand verbazen dat Carnaval ook dit jaar
niet zal verlopen zoals we dat met zijn allen gewend zijn.
In het vorige Blaaike is al bekend gemaakt dat het normale
programma niet door kan gaan, en hoe Carnavalesk het kan
worden en wat er allemaal wél kan zal wellicht tot op het
laatste moment onduidelijk blijven. Maar natuurlijk laten we
Carnaval niet zomaar voorbij gaan en daarom staan de
onderstaande activiteiten minimaal op het programma,
uiteraard gaan we ons daarbij aan de dan geldende regels
houden. Mocht het uiteindelijk toch mogelijk zijn om meer
te organiseren zullen we dit niet nalaten en zijn er zeker
plannen om hier gebruik van te maken.
Zondag 27 februari: dé Carnavaleske Wandel(op)tocht
Organisatie: CV de Huifnarren en De Wenterselse Quiz

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: Pastoor v. Lamoen
Sien v. Ham - v. Mol (namens K.B.O. Wintelre)
Harry Kuylaars (verjaardag)
Toos Klessens - v. Gestel

MEDEDELINGEN:

In de presentatieviering van de 1ste Communicanten
wensen we de kinderen en hun ouders een mooie viering.
De werkgroep die de kinderen daarop voor bereidt wensen
we veel succes
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Klepbroeken en klepbroekerinnen gaan lekker wandelen
door ONS Klepbroekenbult!
Deze wandeling zal vanaf 13.00u uur starten vanaf het
Huifnarrenpaleis. Tijdens de wandeling zijn punten te
verdienen door het beantwoorden van vragen, het oplossen
van puzzels en het uitvoeren van opdrachten. Er zijn een
aantal mooie prijzen te winnen, maar bij inlevering van de
antwoorden ontvangt iedere deelnemer sowieso een
carnavalesk aandenken. Gezien het thema van de
wandeltocht zijn de eerste punten al te verdienen indien de
wandeling in Carnavalskledij wordt gelopen. Hoe mooier en
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uitbundiger jouw kleding des te hoger de punten (en vooral
de waardering). Op deze manier maken we samen dit jaar
wellicht toch nog een soort van carnavalsoptocht door
Klepbroekenbult. Deze (op)tocht laten we voor de zekerheid
ook maar eindigen bij het Huifnarrenpaleis…je weet maar
nooit! De lengte van de route is circa 5 kilometer, deelname
is dus mogelijk voor iedereen, van jong tot oud! Voor meer
informatie: houd de facebook- en instagrampagina’s van de
Wenterselse Kwis en CV de Huifnarren in de gaten.
Maandag 28 februari: de Kindermiddag
Organisatie: CV de Huifnarren en KOK

Wa de ouw klepbroeken al kunnen moeten we de jonge
Klepbroekskes leren!
Voor alle kinderen van de basisschool organiseren we een
ouderwetse middag kindercarnaval. Een knotsgekke
doldwaze middag hossen en dansen op allerbeste
Carnavalskrakers, een leuke quiz met een prijsje voor
iedereen en een Carnavalesk optreden van de Raad van Elf
en de hofdames! En uiteraard zullen de dansmarietjes niet
ontbreken, de mooiste dansen zullen weer getoond worden.
Deze middag is uiteraard nog meer als de wandel(op)tocht
afhankelijk van de dan geldende regels maar we hebben er
vertrouwen in dat het kan, wel of niet met aanwezigheid
van ouders en ander publiek.
Rondom beide activiteiten geld dat De Rosdoek geopend zal
zijn volgens de dan geldende regels, waarbij ook een vorm
van buitencarnaval tot de mogelijkheden behoort.
We gaan binnen de mogelijkheden Carnavallen!
Ook nu wordt mooi Wentersel een prachtig Klepbroekenbult
Meer informatie volgt in het volgende Blaaike.
3 werf ALAAF
De organisatie
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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.
CP: Ditty ten Boske T. 2055133.
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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NIEUWS VAN DE FRANSE HALVE ZOLEN

We hebben ondertussen ook al veel mensen bij ons mogen
ontvangen vanuit Wintelre en de rest van Nederland zowel
voor doortocht naar Santiago als voor een week verhuur in
de Gîte.
Nu horen wij regelmatig allerlei nieuws vanuit Wintelre
maar het laatste wat wij hoorden verbaasde ons toch wel
erg. Wij zouden weer terug willen naar Nederland vanwege
de gezondheidszorg hier of misschien wel onze eigen
gezondheid. Niets is minder waar! Onze gezondheid is om
het zo maar te noemen “ZEER GOED” en de
gezondheidszorg op zich is zelfs beter dan in Nederland.
Geen of weinig wachttijden, modernste apparatuur
ziektekostenverzekering voor ons beiden nog geen €200 per
maand en dan genoeg vergoedingen voor medicijnen
waarbij zelfs verbandmiddelen, pijnstillers, vitaminen en ga
zo maar door.

Als eersten wensen wij al onze vrienden, kennissen en
bekenden een mooi, gezond en fijn 2022. Hier in Frankrijk
zijn we na bijna 12 ½ jaar goed ingeburgerd en klaar met
alles wat wij wilden bereiken. De foto hierboven toont ons
huis zoals het nu is. Links begint de woning met de oude
staldeuren voor ons werkhok waar de fietsen, wasdroogapparaten en de schoonmaakspullen zijn opgeslagen.

Geen gezeur als je een keer een MRI nodig hebt of ergens
een specialist moet bezoeken. De huisarts doet alle eerste
onderzoeken en de specialisten helpen je met de kennis die
daarvoor nodig is. Onbeperkt fysio en dat is met mijn rug
en nieuwe heup wel fijn.

Daarnaast zien jullie onze Gîte welke we zo’n beetje het
hele jaar door verhuren. Daarnaast is onze laatste
aanwinst. Een oude stalruimte van 7 bij 22 m. waar de
auto’s en aanhangers staan en het hout in ligt. Al met al,
plek zat en we hoeven ons niet te vervelen.
Leuke buren, mooie natuur en zat ruimte om van alles en
nog wat te doen.

Ja, voor bepaalde kankeronderzoeken of hartoperaties moet
je naar Nancy of Metz wat rond de 110 km is maar daar
word je heen en terug met een taxi naartoe gereden zonder
verdere kosten. Ook zijn de ziekenhuizen over het
algemeen ouder dan in Nederland en de inrichting is
navenant. Je hebt ook geen keuze uit 4 soorten brood en 10
soorten beleg voor je ontbijt. Gewoon eten wat de pot
schaft dus geen verwennerij, je ligt er om geholpen te
worden niet om verwend te worden.

We maken veel tochtjes met de auto, de e-bikes en met de
hond per voet.

Nee, wij hebben echt geen problemen met hier wonen en
sterker nog, ons graf op de plaatselijke begraafplaats

’t Blaaike nr. 3 12 februari 2022

6

’t Blaaike nr. 3 12 februari 2022

7

hebben we ook al gekocht. Goed voor 2 personen en als de
laatste is overleden mogen we er sowieso nog 30 jaar
blijven liggen en dat alles voor de prijs van €100 voor ons
twee.
Dat is toch iets anders dan in Nederland dus je hoort ons
echt niet klagen.
Het ga jullie goed in Wintelre en geloof niet alles wat er
gezegd wordt. Mocht je willen weten hoe het met ons gaat
dan bel even, 0033329866818 of reserveer een keer een
week in de Gîte, voor €450,- en geniet van het gene waar
wij al 12 ½ van genieten.

DATA SEIZOENSSTUK
DE VRIENDENKRING GEWIJZIGD.
Vanwege alle beperkingen rondom corona (die nu gelukkig
weer wat versoepeld zijn), hebben we de data van onze
toneelvoorstellingen "Doodgewoon" een maand verschoven.
De nieuwe data zijn:
Zaterdagavond 30 april
Vrijdagavond 6 mei en
Zaterdagavond 7 mei

BESTE INWONERS VAN WINTELRE

We kunnen nu weer "live" repeteren en ook de decorploeg
heeft zowat langer de tijd.
Houd deze data vrij, want het belooft een hilarisch stuk te
worden. Eindelijk weer eens zicht op een avond uit en
lekker lachen!

Gelukkig gaat alles weer wat beter en mag er weer genoten
worden in de horeca en dus gaan wij weer open op zondag.

WINTELRE SCHOON !!!!

Groetjes Yvonne & Bernhard

Jullie kunnen elke zondag van half 11 tot 15 uur genieten
van een kopje koffie of thee en voor de kinderen een
glaasje ranja.
Kom maar gezellig na een wandeling of gewoon voor een
praatje langs in de bosschuur
Onze vrijwilligers verwelkomen jullie van harte.
Tot gauw in de Bosschuur.


Op zaterdag 19 maart is het weer de landelijke
opschoondag.
Natuurlijk doen wij mee !!!
Meld je, voor 13 maart, aan bij Joke Hoeks.
joke.hoeks70 @gmail.com of 06-23876302

BEDANKT
Gasten en vrijwilligers van het eetpunt
bedanken COOP Wintelre voor het heerlijke toetje.

Ans Schennink,
namens bestuur Bosschuur

St Kempkeshof
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HET STOND ERIN
Het stond in ’t Blaaike en daar waren wij oudjes best van
verschoten.
Het stond er zelfs twee keer in; dat de KOK dit jaar geen
activiteiten zal organiseren.
Dat betekent dus geen tonpraten, geen optocht, geen
kinderoptocht en ook geen middag voor 55-plussers.
Dat tonpraten is zonder meer jammer, daar hadden we
naar uitgekeken. Het is altijd weer mooi om te zien en
horen, wat dat Wentersels volk tegenwoordig onder humor
verstaat.
En dat de optochten niet doorgaan is ook zonder meer
sund. Jammer voor al die mensen die altijd vol ideeën en
met veel plezier aan een wagen willen werken. En dat geldt
ook voor de kinderoptocht waar al die ouders en
grootouders met trots naar uitkijken.
Maar dat het allemaal niet doorgaat is enigszins te
begrijpen.
Maar de ouderenmiddag afschrijven vind ik wel wat
voorbarig. Want er mag toch, zij het onder voorwaarden,
weer gefeest worden. En voor die tijd kan er misschien
weer meer.
Het lijkt wel of de KOK op een goedkope manier van het
organiseren van dit feestje af wil. Terwijl ze juist hiervoor
toch grotendeels bestaan dacht ik.
Maar ja, ze laten het tenminste weten dat het niet
doorgaat. Dat kun je van de harmonie niet zeggen met hun
aangekondigde boek en platenmarkt, stil en onopgemerkt
was die door de achterdeur verdwenen.
Maar je hoort mij niet zeuren hoor, de tijd dat ik de
barricaden beklom en met luide stem mijn zienswijze liet
horen is voorbij.
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Het is wat ’t is, zei mijn moeder altijd.
Wij zoeken wel een andere uitlaatklep want als die verstopt
raakt stopt de motor.
Dus deze oudjes zoeken naar een mogelijkheid om onze
klep nog eens goed open te gooien. We struinen door
internet en pluizen door kranten en tijdschriften naar voor
AOW’ers betaalbare uitjes.
Wat me tegenwoordig in allerlei aanbevelingen en
advertenties wel opvalt is het taalgebruik.
De moderne taal kent steeds meer uitdrukkingen waarvan
dit oudje de betekenis moet opzoeken. Maar de laatste tijd
zag ik steeds een woord voorbijkomen waar zelfs Wikipedia
geen raad mee wist.
Ik hoorde het op de tv, las het in de krant en op internet
was het een hot item; Dickpic.
Het deed me aan de Pickwick-party denken van Charles
Dickens.
Want Dickpic-party, dat klinkt toch ook heel mooi.
Maar nee, dat brengt zelfs mijn orthodoxe geest tot heel
andere gedachten.
Nu ik dit schrijf is het nog de week van de poëzie. Poëzie
zijn woorden vol klank en betekenis. Dus ik wil liever
afsluiten met een dichtregel van J.C. Bloem.
Ik heb van ’t leven vrijwel niets verwacht,
geluk is toch niet te achterhalen.
Wat geeft het, want in de koudste voorjaarsnacht
zingen onsterfelijke nachtegalen.
Lees deze versregels, herlees ze, en denk aan wat Bloem
met deze woorden bedoelde.
Maar vooral; wat ze betekenen voor jou.
Mien du Poes
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NIEUWSBRIEF#164
Omleidingsroute fase 4
reconstructie N395 in Wintelre

(bron: gemeente Eersel)
In opdracht van de provincie Brabant voert BAM de
werkzaamheden uit aan de reconstructie N395 Hilvarenbeek
– Oirschot.
De werkzaamheden zijn opgesplitst in 5 verschillende fasen.
Fase 1, Hilvarenbeek-Diessen en fase 5 Oirschot richting
Middelbeers tot Beerschotseweg zijn reeds gerealiseerd.
In de periode van 31 januari 2022 (week 5) – 24 april 2022
(week 16) worden de werkzaamheden van fase 4 van
reconstructie tussen de Linderakkers (Oostelbeers) en de
Beerschotseweg (Oirschot) uitgevoerd.
Van donderdag 24 februari 2022, 07.00 uur (week 8)
tot en met maandag 11 april 2022, 06.00 uur (week
15) is de N395 tussen de Linderakkers (Oostelbeers)
en de Beerschotseweg (Oirschot) afgesloten voor
verkeer.
Voor het doorgaande verkeer worden een aantal
omleidingsroutes ingesteld. Verkeer dat doorgaans via
Oostelbeers richting Oirschot en de A58 rijdt willen we
graag al in Wintelre een omleiding aanbieden. In Wintelre
wordt verkeer richting Oirschot omgeleid via de route
Slikdijk – Landsardseweg – Spottersweg – Erica

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x

Gevestigd in een mooie authentieke langgevelboerderij vind je ons
restaurant bomvol Brabantse gemoedelijkheid! Met verse ingrediënten
bereiden wij de meest uiteenlopende maaltijden voor om unieke
smaaksensaties te kunnen garanderen. Zin in een gezellig uitje?
Schuif dan bij ons aan!
Like ons op de facebook en Instagram want er komen weer leuke
activiteiten aan , denk bijvoorbeeld aan onze Tapas Avonden ,
onbeperkt Ribben & Chicken wings , Diner met livemuziek en in de
zomer weer de BBQ’S en Sangria avond en nog veel meer………………………
Ook kunt u feesten bij ons in ’t Ruifke tot maximaal 55 personen
Voor onze mogelijkheden bel of mail ons
www.vessumsehoeve.nl
Ook hebben we onze menukaart weer wat aangepast
Reserveren kan online
We hopen jullie weer snel te mogen ontvangen in onze gezellige Hoeve
Ssssssst…….vergeet je Valentijn niet…
check ons menu op onze site ,ook kunt u
à la carte eten indien gewenst

Dinsdag 22 februari om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom, mogelijk wel via de digitale weg. Wilt u
hierbij aanwezig zijn? Stuur ons een mail.

Contact

Dorpsraad Wintelre, Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 3 12 februari 2022
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GEZOCHT GASTVROUW/GASTHEER

INLOOPOCHTEND(EN)

Kempkeshof is op zoek naar een gastvrouw/gastheer voor
het Eetpunt.

Wat ben je gaan doen? Wat is Optidee? Wat verkoop je?
Dit zijn vragen die mij inmiddels regelmatig gesteld worden.

Het Eetpunt is telkens op de laatste vrijdag van de maand.
Denkt u; dit is net iets voor mij, laat het ons dan even
weten.

Ik zal kort uitleggen wat Optidee inhoudt. Optidee
producten zijn gemaakt van de Optivezel. Deze vezel is
uniek omdat hij geen vuil, bacteriën en onaangename
geuren opneemt. De producten zijn klimaatregulerend
(zweten dus niet!), voelen zacht aan en zijn op lage
tempraturen te wassen.

Tel: 06-28359313 Sjan Snelders
Tel: 040-2052280 Ineke Neggers.
St. Kempkeshof

EHBO CURSUS VOORJAAR 2022
Graag wil ik via deze weg nog een keer de basiscursus
EHBO onder de aandacht brengen.
Deze gaat maandag 7 maart van start.
Voor verdere gegevens verwijs ik naar onze website
‘ehbovessem.nl’
Mocht je al langer twijfelen grijp dan nu je kans,
Lekker in de buurt , kleine groepen, en een betrokken
vereniging.
Dus nog voor de zomer je EHBO-diploma, MELD JE AAN via
de website.
EHBO-vereniging Afdeling Knegsel, Vessem en Wintelre
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De Optidee producten zijn uitermate geschikt voor mensen
met allergieën (huisstofmijt, astma enz.) of een gevoelige
huid.
Hieronder een kleine greep van de producten die te koop
zijn: (Raam)poetsdoeken, hoeslakens,
dekbed(overtrekken), kussens(slopen), brillendoekjes,
matrastoppers, pantoffels, dweilen, handdoeken,
washandjes, badjassen. Om iedereen vrijblijvend kennis te
laten maken met Optidee organiseer ik een 2-tal
inloopochtenden zodat je rustig alles kunt zien/voelen en
evt. vragen kunt stellen. Ook als je Optidee al kent en
toevallig iets wilt bestellen of toch nog even wilt bekijken
ben je natuurlijk van harte welkom!
De inloopochtenden zijn bij mij thuis, vooraf aanmelden is
niet nodig maar mag altijd.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

Maandag 21 februari en woensdag 23 februari
Van 9.30 tot 12.00u.
Magrietlaan 9

Hopelijk tot dan,
Groetjes Michelle van Loon.
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Mocht één van de bovenstaande data niet uitkomen, neem
dan even contact op en we kijken naar een andere
mogelijkheid!
Ik houd zoveel mogelijk rekening met de corona
maatregelen, het kan dus zijn dat je even moet wachten
voor je binnen kunt komen of de spullen kunt bekijken.
Mondkapje dragen? Graag!

Deze editie zal geprobeerd worden het aantal vragen en
opdrachten wat te beperken zodat deze ook met een wat
kleiner team prima te maken is. De aanbevolen
groepsgrootte is dan ook 10 tot 20 personen. Heb je een
groter team: Splits dit dan op in 2 teams en ga onderling de
concurrentie aan!
Inschrijven is mogelijk tot 1 april (Zie middenpagina).
Wij hopen dan ook jong en oud in april weer te kunnen
verwelkomen als deelnemer van de Kwis.
Wist je trouwens dat de Wenterselse Kwis ook te volgen is
op facebook en Instagram (wenterselse_kwis)

Mocht je al nieuwsgierig zijn naar de producten?
De catalogus is te vinden in de houten kast in de gang van
gemeenschapshuis de Rosdoek.

WENTERSELSE KWIS 2022
Ondanks de nu nog geldende beperkte corona restricties
willen we de inschrijving voor de Wenterselse Kwis 2022
toch graag openen. De kwis is dit jaar gepland op 9 april,
met de uitslagavond op vrijdag 22 april.
Zoek dus je team bij elkaar en geef je op voor een gezellig
avondje kwissen! Ook de uitslagavond belooft dit jaar
bijzonder te worden met optredens van divers jong
muzikaal talent uit Wintelre.
De vorige editie bleken een aantal teams wel erg veel
deelnemers te hebben en dit bleek handig.

’t Blaaike nr. 3 12 februari 2022

18

’t Blaaike nr. 3 12 februari 2022

19

FARMERS FESTIVAL
ZONDAG 20 FEBRUARI WINTELRE
Hoeve de Nachtegaal is ondertussen een begrip geworden
in De Kempen. Een gezellig boerderij terras en zichtstal
waar regelmatig iets te beleven is. Een speeltuin voor de
kinderen en een gezellig terras, regelmatig livemuziek,
bierproeverij, medewerking aan festivals, boerderijexcursies; kortom een leuke plek voor iedereen.

Naast boeren en tuinders vertellen vrijwilligers van de
agrarische natuurvereniging, de vogel (en uilen) werkgroep,
de vereniging van zorgboeren en leden van een
energiecoöperatie hun verhaal. “Waar de ouders kunnen
genieten en beleven, kunnen de kinderen hun hart ophalen
met onder andere klimmen op een stroberg, de speeltuin
en springen op springkussen.

ZONDAG 20 FEBRUARI

Hoeve Nachtegaal - Merenweg 1B , Wintelre

Dit jaar bestaan we 10 jaar en dit willen we, voor zo ver
mogelijk is, met iedereen vieren. Vandaar dat een groep
boeren uit De Kempen en de wij het initiatief hebben
genomen om op het erf van Hoeve Nachtegaal een ‘Boeren
Festival’ te organiseren.

Programma: 10.30 Start
11.00
12.00
14.00
15.00

Een hele dag tussen de koeien, op het erf marktkramen en
attracties. “Voor jong en oud, voor stad en platteland.
Brabantse gezelligheid”, aldus Huijbers. Ongedwongen
onder het genot van een hapje, een drankje en muziek.
Gedreven door hun vakmanschap laten de boeren zien wat
hun werk betekent. Voor natuur, landschap, en voor ons
voedsel. “Niet alleen praten, maar ook PROEVEN wat het
land voortbrengt.

We volgen de Coronaregels.

De aardappel van de akkerbouwer, melk en kaas van de
melkveehouder, de appel en peer van de fruitteler,
aardbeien en kersen, een stukje vlees van kip, varken en
geit. Maar denk ook aan kamperen bij de boer, leren op de
boerderij en Zorg boerderijen. En niet te vergeten, met hun
producten.

11.00-17.00

Agrarisch natuurbeheer
De passie van een boer
kinderactiviteit
De passie van een boer

Dus toegangscontrole met corona check.
Houd u daar rekening mee.

AGENDA
5 maart
18 maart
19 maart
20 maart

Potgrondactie fanfare/drumband
Q music: Foute party
Feestweekend Wintelre

Rowen Heze

Feestweekend Wintelre

Reünie 't Centrum

Feestweekend Wintelre

Dit alles afgewisseld met leuke kraampjes: ‘’ Mi Van Alles
En nog Wa’’
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26 maart
1 en 2 april
9 april

Pubquiz d’n Babbel
Seizoenstuk De Vriendenkring
Kwisavond Wenterselse Kwis
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22 april
30 april
6 en 7 mei
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
28 mei

Uitslagavond Wenterselse Kwis
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
Eerste Heilige communie
Concert Fanfare/Drumband
"Greatest Hits"
12 juni
MTB De Merentocht
17–18–19 juni
Welons
25 juni
Knoerttoernooi op De Meren
5 t/m 8 juli
Avondwandelvierdaagse
25 t/m 30 juli
Kamp Jong Nederland
5, 6 en 7 augustus Dorpszeskamp
29-31 aug-2 sept Wivak Keetweek
1 en 2 oktober
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
van de ‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit door
toneelvereniging De Vriendenkring.
10 /11 december Dickens Festijn.

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

22 februari,
23 maart,
21 april,
19 mei,
21 juni,
20 juli,
vakantie,
22 september,
17 0ktober,
15 november,
21 december

OUD PAPIER HIER…
12 februari brengen
9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

AFVALKALENDER

15 febr.

1 mrt.

PMD-GFT-afval

Kraakperswagens vanaf 8.30 uur
Papier brengen bij het jeugdhuis tussen
9.00u en 11.00u

PMD-GFT-Restafval
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12 maart ophalen
14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen
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EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december
Aanmelden 2 weken van tevoren.
Graag een envelop met naam en
keuze vis of vlees en € 10,00 in de brievenbus
in Kempkeshof.

REPAIR-CAFE OP WOENSDAG
VAN 09.00 -12.00 UUR
IN DE ROSDOEK
23 februari
30 maart
27 april
25 mei
29 juni
27 juli
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