51e jaargang nr. 5, week 10 (12 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Carnaval was geweldig!!!
¾ Seizoensstuk “Doodgewoon”
¾ Bingo-avond Alpe d’Huzes
De volgende uitgave (nr. 6) verschijnt
in week 12 (26 maart)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 18 maart voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 12 EN 13 MAART

Sinds 25 februari zijn de coronaregels versoepeld. De
banken in de kerk mogen weer allemaal gebruikt worden.
De boekjes mogen weer gebruikt worden en de voorganger
deelt de communie weer uit.
De collecte blijft nog even zoals we gewend zijn achter in de
kerk.

Tweede weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Janus en Maria Adriaans - v. Dooren
Pastoor Verschure
Piet v.d. Sande (jgt) en overleden familieleden
Vader, moeder, Annie, André, Zus en Mieke Smetsers
Giel v. Mol

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

Zaterdag 19 maart 14.00 uur
Huwelijksviering Kelly v. Asten en Bart Rijkers

UITSLAG LOTERIJ CV DE HUIFNARREN

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
VAN 19 EN 20 MAART

De prijzen van onze jaarlijkse loterij zijn gevallen op de
lotnummers:
251 – 1101 – 891 – 1060 – 884 – 1834 – 1588 – 964 –
1377 – 678 – 679
De prijzen zijn af te halen in De Rosdoek. (0402051444)

Derde weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Woord en Communieviering
m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken v. Olmen

Hartelijk dank voor uw deelname!

Marie Dankers - v.d. Ven en Piet Dankers (jgt)
Jan v.d. Ven - Soetens
Ben Couwenberg (namens buurtvereniging " Kekkenkreilsemerendijk ")
Piet en Diena v. Hest - Beerens (namens kinderen familie v.
Hest)
Maria v.d. Broek - Coolen (sterfdag)
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De viering op zondag in de kerk van Eersel, die steeds
wordt uitgezonden op Kempen TV om 9.30 uur. Kun je ook
altijd op een later tijdstip volgen op de website van de
parochie: parochieeersel.nl

2

SEIZOENSSTUK “DOODGEWOON”
Toneelvereniging de Vriendenkring

Door wijzigingen in de data van de voorstellingen is een
foutje geslopen in de agenda achter in ’t Blaaike.
Deze is hersteld en wij verzoeken u hiervan nota te nemen.
Redactie ’t Blaaike
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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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DUO FIETSEN VESSEM EN WINTELRE
Buiten zien we de temperatuur al stijgen. Het goede
fietsweer komt eraan. Het coronavirus is op zijn retour. We
kunnen er weer op uit. Onze Duo fietsen hebben hun
jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad.
We houden ons natuurlijk wel aan de regels want het virus
is nog niet weg.
Het vorige jaar heeft dit goed gewerkt dus we hebben er
alle vertrouwen in dat dit nu ook weer lukt.
We gaan de wijde omstreken en omgeving van Vessem en
Wintelre weer verkennen. Kijken wat er weer veranderd is
in onze dorpen. Er is weer nieuw gebouwd, nieuwe aanplant
van bomen, nieuwe paadjes, de natuur is weer volop tot
leven gekomen.
Het duo fietsen initiatief is bedoeld voor inwoners van
Vessem en Wintelre die zelf niet meer kunnen of niet meer
durven te fietsen. Laat het ons dus weten als je tot die
groep behoort of als je iemand kent waar dit voor zou
gelden.
Dit is hoe we het praktisch aanpakken:
Op vijf dagdelen in de week trekken er twee vrijwilligers op
uit om twee steeds wisselende gasten enkele aangename
uren te bezorgen. Je mag meetrappen als je dat kan maar
je mag ook stil genieten. Op de fiets zitten sterke accu’s die
het voor de vrijwilligers extra makkelijk maken om vooruit
te komen.
Onderweg rusten we ook even bij een van onze sponsoren
die een gratis kopje koffie of thee aanbieden.
Gasten uit Wintelre gaan steeds op pad met vrijwilligers uit
Wintelre en voor Vessem geldt dit ook.
Er is dus altijd een bekend gezicht.
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Op zaterdag 2 april nodigen we iedereen uit van 14.00 tot
16.00 op de Bolle Akker in Vessem om kennis te maken met
de duo fietsen.
Onze vrijwilligers staan dan klaar om uitleg te geven over
deze activiteit en een proefritje kan dan gemaakt worden.
Dit is de gelegenheid voor nieuwe vrijwilligers of gasten om
kennis te maken met het duo fietsen.
Onze vrijwilligers staan te trappelen om eraan te beginnen.
Wil je zelf ook als vrijwilliger meedoen, of wil je als gast
mee? Laat het ons dus weten en kom 2 april alvast kijken.
Voor Vessem kun je je aanmelden bij Jan Henst telefoon
0497-592147 of Petra Rijkers-Schellens 06-30942510.
Voor Wintelre kun je je aanmelden bij Annemiek van Hersel
06-58793654 of Jan Heuveling 040-2052151.
In Vessem fietsen we op woensdagmiddag en
donderdagmiddag.
In Wintelre fietsen we op maandagmiddag, dinsdagmiddag
en woensdagochtend.
Op zaterdagmiddag fietsen we met de bewoners van de
Bolle Akker en Groenendaal.

NIEUWS VAN
VOLKSUNIVERSITEIT
DE KEMPEN
Het cursusjaar loopt ten einde. Een jaar met hobbels door
de Coronasluiting.
Er starten dit cursusjaar nog een aantal nieuwe cursussen
en workshops, waar ongetwijfeld iets interessants voor u bij
zit. De geschiedenis en de werking van het carillon wordt
uitgelegd en gevolgd door een excursie in de cursus ‘De
klok horen luiden’. De workshop ‘Nederlands met gebaren’,
leert je beter communiceren door de ondersteuning met
gebaren. Bij ‘Goed voorbereid op een noodsituatie’ geven
medewerkers van het Rode Kruis tips en instructies hoe hier
mee om te gaan.
Voor informatie en inschrijven kunt u terecht op
www.volksuniversiteitdekempen.nl, of bezoek ons op
facebook en Instagram.

VV DEES

Het bestuur.

Aan:
Betreft:
Datum:

WINTELRE SCHOON !!!!

Beste voetballiefhebber,


Op zaterdag 19 maart is het weer de landelijke
opschoondag.
Natuurlijk doen wij mee !!!

Bij deze nodigt het bestuur van VV DEES u uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 1 april in de kantine op
Sportpark De Meren, aanvang is 20.30uur.

Meld je, voor 13 maart, aan bij Joke Hoeks.
joke.hoeks70 @gmail.com of 06-23876302
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Alle leden of ouders van leden van VV DEES.
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Vrijdag 1 april 2022 (20.30uur)

Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
6
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WORKSHOP:
BOUWEN MET NATUURLIJK MATERIAAL
Wij bieden een 4-daagse workshop 'Bouwen met natuurlijk
materiaal (klei)' Verzorgd door www.klei-goed.nl
We doorlopen het hele proces; leren over de samenstelling
van de klei, het zelf leren maken van de klei, wat kun je
maken met klei als bouwmateriaal.
Het bouwen met klei en andere natuurlijke materialen is
niet alleen leuk, het samenwerken, mixen, kneden en
bouwen zorgt voor een unieke groepsactiviteit met elkaar.
We maken voorbeelden van ingebrachte ideeën, vanuit de
groep, gemaakt van de verse klei. Op onze locatie bouwen
we samen een voorbeeld van een buiten pizza oven.
Google op afbeeldingen naar 'bouwen met leem'.
Wanneer?
23/24 april én 30 april/1 mei op het Veneind 4 te Wintelre.
Kosten zijn € 99,- per volwassene i.o. aangepaste prijs wat
past bij jouw wens als je bijv. kiest voor één weekend i.p.v.
2 weekenden.
Wij verzorgen een Ayurvedische lunch door Marriëlle van
Sukha Roots en maaltijden en drinken.
Op de laatste bouwdag eindigen we met een pizza feest met
versgebakken pizza's uit de klei oven.
(Maximaal 10 deelnemers)
--> opgeven via marrielleros@gmail.com
--> meer info? 06-42298424

DENKT U NOG AAN BINGO ALPE D’HUZES
Zoals u in een eerder Blaaike heeft kunnen lezen
organiseer ik alweer voor de derde keer een bingo-avond
om mijn streefbedrag van 10.000 euro te halen. Deze
avond wordt gehouden op woensdagavond 30 maart in de
Rosdoek, aanvang 20.00u. Opgeven is verplicht
Anja Das; 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com
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BESTE KLEPBROEKERS
Wij hadden het echt niet verwacht, maar wie wel…. Z’n
mooie Carnaval voor iedereen in ons mooie dorp.
We hebben er samen met alle dorpsgenoten, de Huifnarren,
de Rosdoek, het KOK en de Babbel weer een prachtige
Carnaval van kunnen maken.
Wij hebben erg genoten en hebben vol trots onze mooie
dansen weer mogen showen. Wij gaan alweer aan de slag
voor volgend jaar, dus zie onze Flyer voor meer info en
meld je aan voor 21-3-2022.
Groeten de Babbellaarsjes

INSCHRIJVING WENTERSELSE KWIS
GEOPEND
Het Kwisboek begint al definitieve vorm te krijgen en is ook
deze editie weer gevuld met leuke puzzels, moeilijke vragen
en creatieve opdrachten, die ook met een wat kleiner team
in te vullen zijn.
In een vorig Blaaike was het inschrijfformulier van de
Wenterselse Kwis te vinden. De inschrijving is dus geopend
en de eerste inschrijvingen zijn al binnen.
Inschrijven is mogelijk tot 1 april (geen grap), maar het is
verstandig om niet zo lang te wachten!
Inschrijving is ook mogelijk middels een mail
aan wenterselsekwis@gmail.com.
De organisatie van de Wenterselse Kwis
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VOORBIJ COR EN ONA
Toen de flyer rond het carnavalsgebeuren ons huis
binnenviel hadden we ideeën genoeg.
We zouden samen met onze hond die carnavalstocht mee
kunnen lopen. We konden Bassie een tuigje aandoen en een
karretje laten voorttrekken waarop twee doodskistjes.
Zo zouden we de gehate tweeling Cor en Ona ten grave
kunnen dragen. En onderweg konden we dan omstanders
vragen om wat in het condoleanceboek te schrijven zoals;
Opgesodemieterd, We kunne oe misse as kouwe pap en
Vergéte en noit mèr trugkomme.
Maar vijf kilometer leek toch te veel voor onze ouwe botten.
Toch hebben we een stukje door het dorp gelopen, een
tijdje stil gestaan bij de harmonie die zich weer eens liet
horen, en ons afgevraagd waarom niet heel Wintelre
versierd was en de vlag had uitgehangen.
Om de grootste drukte te meiden zijn we Den Babbel maar
voorbijgelopen.
Bij de Rosdoek was het nog erg rustig maar werd het
gestaag drukker.
Een stel dames trakteerden iedereen op een kopje
erwtensoep. Knappe jongedames in kleurige blouses en met
bespikkelde blauw, bruin en beigeblinkende strakke broeken
aan.
Veel mensen waren er schijnbaar aan toe om de bloemetjes
weer eens buiten te zetten. Uitgelaten flaneerde jongeren
door de grote zaal, stonden mannen aan de bar te buurten
en keken jonge vrouwen rond alsof ze hier voor het eerst
kwamen.
Iedereen leek weer op zoek naar aanspraak, een
schouderklop of de gemiste drankjes.
Kinderen zwierven door de zaal als verdwaalde zwaluwen
door de ruimte.
Maar ook de allerkleinsten waren er, kinderwagens werden
langs de kant geparkeerd en hier en daar stond een trotse
moeder met een baby in de armen te pronken.
’t Blaaike nr. 5 12 maart 2022
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Maar oudjes die alleen maar op een stoel zitten en verward
rondkijken omdat hun geklets door alle geluiden niet
gehoord wordt, horen daar niet meer thuis. Dus met een
frietje speciaal en een warme gehaktbal van een stel
Strijpse kraaien gingen we weer op huis aan.
Toen ik ‘s anderendaags de krant van tafel oppakte keek ik
weer naar een vrouw met een kind op de armen. Ik keek
naar een gezicht vol verdriet, naar ogen vol ongeloof en
angst. Even dacht ik dat ik dat ze beefde en haar lippen zag
bewegen, maar het waren mijn eigen handen die trilden.
Terwijl de koude rillingen door mijn lijf trokken wist ik dat ik
woensdag geen askruisje hoefde te halen om te beseffen
dat wij mensen van stof zijn, en tot stof zullen wederkeren.
Er is weer stof tot nadenken, over rede en samenleven.
En over het hekje dat steeds meer rond ons egocentrisch
denken wordt geplaatst.
Er is ruimte voor protest en inspraak. Maar ik mis iets wat
daaraan voorafgaat; overleg.
Vroeger organiseerde den boerenbond, vrouwenclubs, jeugd
en ouderenorganisaties gespreksavonden vol vragen en
uitleg over gemeenteraadsverkiezingen.
Vandaag staan alle partijen mooi naast elkaar op een groot
plakbord en moet ik op internet zoeken naar inhoud en
visie. En in een flyer lees ik enkel een paar algemene
stellingen en namen, heel veel namen.
Maar ik wil menselijk contact, ik wil bijeenkomsten en
praten over heden en toekomst.
Geen discussie over waarom ik iets niet mag of juist moet,
maar over welzijn en samenleven.
En kan onze dorpsraad hierin ook niet iets betekenen of
komt die alleen in actie als het over geluidshinder gaat of
over bouwen?
Sorry, ik zal mijn mond wel houden, maar denk er zelf maar
eens over.
Mien du Poes
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CARNAVAL WAS GEWELDIG!!!
Carnaval was dit jaar in alle opzichten bijzonder! Hoewel
het gemis van de grote optocht, de 55+middag en de
kinderoptocht natuurlijk heel groot was hebben we er met
zijn allen toch een mooi dorpsfeest van gemaakt!

En uiteraard willen we het bestuur en de medewerkers van
De Rosdoek, de organisatie van de Wenterselse Kwis, het
KOK en verder iedereen die een bijdrage aan deze Carnaval
heeft geleverd heel erg bedanken voor de fijne
samenwerking!
Tot 18, 19, 20 en 21 Februari 2023!

Op vrijdag begonnen we met schoolcarnaval en Carnaval bij
Jong Nederland. Op zaterdag was burgermeester Wouters
aanwezig om de sleutel over te dragen en op zondag waren
er meer dan 450 deelnemers aan een prachtige
wandel(op)tocht .

Prins en Adjudant Grabbelton en CV De Huifnarren.

Op maandag was het Huifnarrenpaleis mooi gevuld met
kinderen, ouders en andere belangstellenden voor een
leuke kindermiddag, waarna ’s avonds de volwassenen aan
de beurt waren voor een mooi feest met medewerking van
de Lekke Band.

Als lid van Fotoclub de Gender nodig ik u uit voor een
bezoek aan onze jaarlijkse clubtentoonstelling. Op de
tentoonstelling zullen foto's worden gepresenteerd en er is
dit jaar ook weer een digitale presentatie met beamer. Dit
jaar hebben we met 13 leden onder leiding van een mentor
gewerkt aan documentairefotografie waarvan vele foto’s te
zien zijn. Mijn werk bestaat uit documentaire foto’s
gemaakt tijdens LandArtBrabant, diverse foto’s van mens
en architectuur en een beamer presentatie over een oude
auto in Argentinië.
De tentoonstelling wordt gehouden op: zaterdag 19 maart
van 13 tot 17 uur en zondag 20 maart van 11 tot 17 uur.
De tentoonstelling wordt gehouden in Gemeenschapshuis
Genderdal, Boccherinilaan 6 te Eindhoven. LET OP: dit is
een andere locatie dan waar we voorheen altijd
exposeerden.
Website www.fcdegender.nl
De toegang is gratis.

Op dinsdag hebben we Carnaval 2022 gezellig afgesloten bij
D’n Babbel en ’s avonds in het Huifnarrenpaleis. Uiteraard
hebben we elke dag kunnen genieten van in totaal vijf
groepen dansmarietjes van de Huifnarren en
Babbellaarsjes, meiden en leidsters bedankt!
Zoals aangekondigd hebben we elke dag een andere prins
en adjudant uit de grabbelton ‘getoverd’. Achtereenvolgens
Dries Reniers (adjudant Youp van de Ven), Mart van der
Velden (adjudant Hubert van den Bosch), Eric Schippers
(adjudant Floris Franssen) en Daan Leermakers (adjudant
Bart de Lepper) hebben de sleutel van Klepbroekenbult met
trots gedragen!
Wij willen alle enthousiaste Carnavalsvierders, jong en oud,
ontzettend bedanken!!

FOTOTENTOONSTELLING EN DIGITALE
PRESENTATIE 2022

Graag tot ziens op onze tentoonstelling.
Toon Mouws.
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Hoe alert kun je zijn?
Wat zijn o.a. triggers voor middelengebruik?

NIEUWSBRIEF#166

Wat is de invloed van de omgeving, groepsgedrag en het
kunnen weerstaan van de verleiding?

Informatieavond 18+ over middelengebruik
i.s.m. Novadic-Kentron
Voor alle geïnteresseerde inwoners van 18+ van Wintelre is
er op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 uur een
informatieavond over middelengebruik. Deze avond wordt
georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn in
samenwerking met Novadic-Kentron. De bijeenkomst vindt
plaats in gemeenschapshuis De Rosdoek. De koffie en thee
staan vanaf 19.00 klaar.
Op deze avond zullen preventiewerker Floris Brocaar van
Novadic-Kentron en jeugdcoach Pim van Heesch van
gemeente Eersel jullie meenemen in de wereld van
verslavingsmiddelen zoals alcohol en drugs. Er wordt uitleg
gegeven over het alert zijn op signalen, problematiek,
valkuilen, hoe ermee om te gaan en het zoeken naar een
oplossing.
Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen:
Een inkijkje:
Wat verstaan we onder ‘middelen’ zoals alcohol en
drugs?
Hoe herken je deze middelen en het gebruik hiervan? Wat
doet het met je lichaam en geest?
De illegaliteit van de middelen, de criminele activiteiten, de
onomkeerbaarheid, het verder afglijden en de realiteit van
de dag.
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Wat is de samenhang tussen middelengebruik en eventuele
andere problemen (moeilijk thuissituatie, gevoel van
eenzaamheid, gepest worden, gok- of medicijnverslaving)?
En dan, wat kun je als ouder doen als je kind
middelen gebruikt?
Hoe reageer je als ouder wanneer je erachter komt dat je
kind reeds gebruik maakt van deze middelen?
Wanneer schakel je professionele hulp in? Wat doe je als je
kind niet wil meewerken?
Kun je als ouder je kind helpen en begeleiden in het zoeken
naar een oplossing? Wat kun je doen?
Kun je als ouder je kind helpen bij het afkicken, wat kun je
betekenen voor je zoon of dochter?
Helpt het om voorwaarden te stellen en correct gedrag te
belonen?
Het bepalen van grenzen. ‘Zero tolerance’ (geen gebruik
toestaan) of het ‘gedogen’ van middelengebruik; welke
aanpak is het meest effectief?
Middelengebruik; hoe maak je het breder
bespreekbaar?
Hoe kun je andere kinderen en hun ouders aanspreken
wanneer er signalen zijn van middelengebruik?
Hoe kun je zelf reageren als je aangesproken wordt over
het middelengebruik van je kind of van jezelf?
Hoe benader je of bereik je (vrienden)groepen en (be)speel
je de leider of leiders?
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Hoe kun je als ouders gezamenlijk regels stellen, sterk
staan en contact houden?
Waar kun je als gebruiker of betrokkene terecht in je
directe omgeving. Zijn er laagdrempelige hulplijnen in eigen
dorp mogelijk? Kunnen we als gemeenschap iets voor
elkaar betekenen?
Dit zijn allemaal vragen die zomaar van de ene op de
andere dag ook bij jou of in je naaste omgeving kunnen
ontstaan.
We hopen op grote belangstelling en opkomst. We laten ons
graag informeren, willen toegankelijk zijn, in gesprek gaan,
met als doel kennis te delen en elkaar te versterken.
We gaan via de buurtschappen peilen hoeveel gegadigden
er zijn voor deze bijeenkomst, zodat we weten wat voor
opkomst we kunnen verwachten.

Tot ziens op 12 april
Werkgroep Zorg en Welzijn

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
x
x
x

Woensdag 23 maart om 20.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering. Iedereen is
welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar staat.
Dinsdag 12 april om 19.30u, informatieavond
middelengebruik
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. 5 12 maart 2022
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AGENDA
18 maart
19 maart

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Q music: Foute party
Feestweekend Wintelre

Rowwen Hèze

Feestweekend Wintelre

20 maart
26 maart
9 april
12 april
22 april
30 april
6 en 7 mei
13 mei
14 mei
15 mei
22 Mei
28 mei

Reünie 't Centrum
Feestweekend Wintelre

Pubquiz d’n Babbel
Kwisavond Wenterselse Kwis
Middelengebruik i.s.m. Novadic-Kentron
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
‘nieuwe’ Rosdoek.
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
10 /11 december Dickens Festijn.
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Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

EETPUNT KEMPKESHOF

Elke laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.
Drie-gangen diner voor € 10,00
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
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OUD PAPIER HIER…
12 maart ophalen
14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

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

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

AFVALKALENDER
15 mrt

PMD-GFT-afval

29 mrt

PMD-GFT-Restafval

12 apr

PMD-GFT-afval
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