51e jaargang nr. 6, week 12 (26 maart)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Zonnebloem Wintelre
¾ Vastenactie 2022
¾ We mogen weer organiseren!!!
De volgende uitgave (nr. 7) verschijnt
in week 14 (9 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 1 april 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
26 EN 27 MAART
4e weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Duizel
Voorganger Pastor Schevers

De kapel op het kerkplein is iedere dag geopend. Je kunt er
terecht voor een moment van rust en voor het opsteken
van een kaarsje
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00

Henk v.d. Bosch
Jan Reniers
Martien v. Erp
Bert v. Hoof [mnd]
Anny v. Asten - Tholen [mnd]
Jan v. Hest en Marie v. Hest - v.d. Biggelaar
Giel v. Hoof [verjaardag]
Hannes en Anna v. Asten en overleden kinderen
Koos en Erik v. Loon en Marleen v. Loon - Roos
Piet v. Haaren [verjaardag]

HELP JIJ HET WELONS FESTIVAL?

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
2 EN 3 APRIL

Website en social media
We zoeken iemand die het beheer van de website van
Welons wil verzorgen. Het werk bestaat uit het up-to-date
houden van de informatie op de website. Bij voorkeur zou
deze persoon ook de social media van het festival bijhouden
(in ieder geval facebook). Heb jij kennis en ervaring op dit
gebied dan hopen we dat je ons wil helpen.
Iedereen die een bijdrage wil leveren is van harte welkom!
Neem even contact op met Hein Hoppenbrouwers (0653689283 of heinhop@hotmail.com)

Het Welons Festival kan na 2 jaar van afwezigheid weer
doorgaan in 2022! Daar zijn we erg blij mee natuurlijk.
Het festival vindt plaats op 17, 18 en 19 juni.
We kunnen het festival blijven organiseren en gratis
toegankelijk houden door de inzet van veel vrijwilligers. We
zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen.
Iedereen die een bijdrage wil leveren is welkom. We zoeken
in ieder geval nog mensen die willen helpen bij de bar.

5e Weekend van de veertigdagentijd
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Het gemengd
koor
Voorganger Pastoor v. Lamoen
Marleen v. Loon - Roos [1e jgt]
Cato v. Ham
Louis v. Ham [namens processie naar O.L. Vr. v.
Scherpenheuvel]
Overleden ouders Harrie en Mina v. Gestel
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WINNAARS PUZZELS HUPPELEARKE
Allereerst iedereen bedankt voor het inleveren van de
puzzels.
De woordzoeker is door 23 personen ingeleverd
en de advertentiezoeker door 15 personen, helaas is de quiz
door niemand ingezonden.
De winnaars:
Woordzoeker: Francien v.d. Sande
Advertentiezoeker: Harrie Klessens
Namens KOK iedereen bedankt voor de deelname en graag
tot volgend jaar.

VAN MAANDAG 4 APRIL T/M
ZATERDAG 9 APRIL IS DE
JAARLIJKSE COLLECTE VOOR
20 GOEDE DOELEN.
De week ervoor brengen onze collectanten
de enveloppen rond.
We willen u vragen op de lijst aan te geven hoeveel u wilt
doneren, en aan welk doel. Doe het totaalbedrag in de
envelop en plak hem dicht. Of u kunt de machtiging op de
achterkant van het formulier invullen. Doe dit duidelijk
leesbaar. Het bedrag wordt dan binnen een aantal weken
van uw rekening afgeschreven. Zet de envelop klaar voor
onze collectant.
Bij voorbaat dank voor uw gift.
Heeft u nog vragen, of wilt u ook een paar uurtjes per jaar
vrijmaken voor de Goede Doelen Week, dan kunt u zich
melden via email.
Vooral Akkerweg/Groesveld/Steenoven/Buntveld/
Biezenvelden kan wat versterking gebruiken, dus heb je wat
tijd, geef je op!
Jet.kwinten@xs4all.nl
Erna.kleijn@gmail.com

TE KOOP
6 pers. toercaravan
Hobby 560 KMFE, bouwjaar 2009
Vast bed en stapelbed.
Compleet met airco, mover etc
Bel voor meer info 040-2052979 of 06-37339726
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ZONNEBLOEM WINTELRE
Even wat informatie m.b.t. de Zonnebloem om
onduidelijkheden uit de weg te ruimen.
De Zonnebloem is een landelijke organisatie, die “mensen
met een lichamelijke beperking” als doelgroep heeft. Dat is
het criterium.
In de praktijk zijn het ook vaak mensen die door hun
lichamelijke beperking in een sociaal isolement zitten.
Verder is het een misverstand dat de Zonnebloem alleen
voor ouderen is.
De Zonnebloem is er voor mensen van alle leeftijden.
Jonge mensen kunnen ook een lichamelijke beperking
hebben en zijn dus ook van harte welkom bij de
Zonnebloem.
Mensen met dementie en mensen met een verstandelijke
beperking horen helaas niet tot de doelgroep van de
Zonnebloem.
Het kan natuurlijk voorkomen dat een Zonnebloemgast
dementie krijgt.
Zolang het lukt, kan hij / zij dan toch onze gast blijven.
Als u denkt dat u tot bovengenoemde doelgroep hoort, dan
kunt u zich altijd bij ons melden.
Het is echter niet zo dat potentiële gasten door ons
gevraagd worden.
Mensen die wij “vragen”, zijn bij ons door iemand gemeld.
Dit wordt dan bij ons besproken en het hoofd bezoekwerk
brengt dan een bezoekje voor een kennismakingsgesprek,
om te kijken of u tot de doelgroep van de Zonnebloem
hoort.
Vaak horen wij ook: “Ik snap niet dat die en die niet bij de
Zonnebloem is”.
Maar die mensen hebben we dan vaak al benaderd en die
hebben dan aangegeven geen gast te willen worden.
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Landelijk is geregeld dat Zonnebloemgasten geen
contributie betalen.
Gelukkig zetten onze vrijwilligers zich op allerlei manieren in
om met diverse acties geld te genereren. Dat betekent niet
dat onze gasten niets hoeven te betalen.
Ze betalen voor nagenoeg alle activiteiten een eigen
bijdrage.
En als we een financiële meevaller hebben, zoals bijv. Rabo
Club support dan kan er wel eens een activiteit zonder
bijdrage zijn.
Als u zich aan wilt melden, dan kan dat altijd via onze
secretaresse, Anja Wilting, tel 040-2051842 of, als u dat
fijner vindt, via de website van de landelijke Zonnebloem.
Dan komt de informatie ook bij ons terecht.
We hebben op dit moment tussen de 50 en de 60 gasten,
wat betekent dat we ook veel vrijwilligers nodig hebben.
Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden bij onze
Zonnebloem, dan horen wij dat graag. Het is heel mooi
werk en je kunt je tijd grotendeels zelf indelen.
We hopen dat alles middels deze info wat duidelijker is
geworden.
Als u nog vragen heeft of opmerkingen, dan kunt u altijd
contact opnemen met ons.
Namens het bestuur:
Dymphie Waterschoot
Tel: 040-2052979

GRATIS AF TE HALEN
Hometrainer
Tel: 06-46792419

’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022

7

MASSAGE
Ben je benieuwd naar een (Ayurvedische) massage bij
Sukha Roots van Marriëlle op het Veneind 4.
Kies dan voor een actie: een hoofdmassage & rugmassage
voor € 30,Na afloop ontvang je een bon, waarmee je een ander of
jezelf blij kunt maken met een volgende massage met 20%
korting!
Ga naar www.sukharoots.nl of bel 06-42298424
(Actie loopt t/m mei 2022)

ZONDAG 10 APRIL
TWEEDEHANDSFIETSENBEURS
HOOGELOON
Op zondag 10 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in
Hoogeloon wederom een tweedehands fietsenbeurs
georganiseerd. Net zoals voorgaande jaren bij
Gooskens Hout, Breestraat 25 Hoogeloon.
U bent van harte welkom rond te snuffelen
DE TOEGANG IS GRATIS!
Voor meer informatie:
Anke 06-53604342 Of Yvonne 06-54650991
Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022

8

’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022

9

Basisschool de Disselboom organiseert samen met
Nummereen Kinderopvang een knutselactiviteit.
De activiteit wordt begeleid door een leerkracht en een
pedagogisch medewerker op basisschool de Disselboom.
Wij nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen. Alle
peuters uit Wintelre zijn welkom voor dit gezellige,
creatieve uurtje. Aansluitend is er een evaluatiemoment
gepland. Je kunt dan met vragen of opmerkingen bij de
leerkracht of pedagogisch medewerker terecht, terwijl de
kinderen de mogelijkheid hebben om vrij te spelen.
Wij hebben er zin in, tot dan

UITNODIGING
Aan:
Betreft:
Datum:

Alle leden of ouders van leden van VV DEES.
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Vrijdag 1 april 2022 (20.30uur)

Beste voetballiefhebber,
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.
Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.
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WINTELRESE VLAG
Op 21 augustus 2011 werd de
door de Stichting Dorpsfeesten
Wintelre ontworpen Wintelrese
Vlag voor het eerst aan de
dorpsbevolking getoond, door
wijlen Pastoor Verschure
ingezegend en door toenmalig wethouder Ria van der
Hamsvoord-Huijbers voor het eerst in top gehesen.
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat bij diverse
dorpsfestiviteiten de Wintelrese vlag door vele bewoners
wordt uitgehangen.
Naar aanleiding van het feestweekend half mei vanwege het
Groot gildefeest (700 jaar gilde) verwachten we natuurlijk
dat er ook dan weer vele vlaggen uitgehangen zullen gaan
worden. Ook denken we dat er nog vele inwoners, zeker in
de nieuwe wijken, nog niet in het bezit zijn van de
Wintelrese vlag. Vandaar dat we het bestellen van de vlag
nog eens onder uw aandacht willen brengen.
De afgelopen 10 jaar is gebleken dat de eerder gekozen
formaten (kleinÎ 75x122 cm en grootÎ150 x 225 cm)
enige aanpassing verdiende. De kleine versie hebben we
vervangen door een iets grotere variant nl. 100x150cm.
Verder is de oude voorraad vlaggen nagenoeg helemaal
uitverkocht, waardoor we binnenkort nieuwe moeten gaan
laten maken. Helaas gelden dan ook aangepaste prijzen
t.o.v. 10 jaar geleden.
Derhalve kunnen wij u nu aanbieden:
x Kleine vlag 100x150 cmÎ € 15,00
x Grote vlag 150x225 cmÎ € 40,00
Op www.wintelre.info onder Stichting Dorpsfeesten vindt
u de bestelprocedure en informatie over de Wintelrese vlag.

Bestellingen graag plaatsen voor 15 april.
(Inleveren bij Jan Heuveling, Margrietlaan 11 of Henk van
der Heyden, Willibrordusstraat 4.)
Stichting Dorpsfeesten Wintelre.

LIVE-MUZIEK BIJ MUSEUM ’T OUDE SLOT
MET ELLENOR VORA
Het concert is op zondag 27 maart van 14.00 tot ca. 15.30
uur in het museumcafé.
Bezoekers betalen alleen de toegang tot het museum:
€ 4,50 voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen en jongeren
tot 17 jaar.
Museumkaarthouders hebben gratis toegang.
Meer informatie: www.museumoudeslot.nl/activiteiten

Inleveren van ingevulde bestelformulier op de volgende
pagina kan natuurlijk ook.
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NIEUWSBRIEF#167

VERDRIET

HERINNERING
Informatieavond 18+ over middelengebruik
i.s.m. Novadic-Kentron

We hoeven niet ver te kijken, we zien het op tv, lezen het in
kranten en het internet schreeuwt het uit in tekst en beeld;
Er woedt een oorlog onder de mensheid.
En de taal verhard in propaganda en nepnieuws, waarheden
worden verdraaid, de geschiedenis beïnvloed door halve en
hele onwaarheden.
Wij leerden als kinderen dat we altijd eerlijk moesten zijn
en niet mochten profiteren van de onwetendheid of
domheid van een ander. In al ons kinderspel, van kaatsen,
knikkeren tot kot-verlossen, was de slogan altijd; ‘Eerlijk
duurt het langst’.
Vandaag lijkt het alsof het wordt aangeleerd om op een
slimme manier je voordeel te halen. Mensen moeten hun
ellenbogen gebruiken zegt men.
En hoe hoog de lat ook ligt, als je je doelen niet bereikt ligt
het aan jezelf.
Het is iets waar ik me vandaag erg aan stoor; dat geroep
dat rijkdom en geluk maakbaar zijn. Ik erger me aan de
taal die men bezigt vandaag de dag.
Hoe makkelijk men dingen zegt terwijl men weet dat ze niet
kloppen.
Ik erger me aan het gegraai naar rijkdom en macht door
het verdraaien van feiten en woorden.
Maar dat is niet nieuw, al bijna vijfhonderd jaar geleden
schreef iemand;
Neem weg de twist van Mijn en Dijn
En er zal weer vrede zijn
Neem weg van Ja en Nee de twist
En ’t krakeel der wereld is beslist

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 zijn te lezen in
de vorige editie van het Blaaike of op www.wintelre.info

Tot ziens op 12 april
Werkgroep Zorg en Welzijn

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre
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

Contact

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info
’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022
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Ik was onderweg naar de Rosdoek om mijn eigen stem te
gebruiken voor een democratische overheid. De lucht hing
vol fijne zandkorreltjes uit de Sahara zodat de zon
onzichtbaar was en alles een grijsrode kleur kreeg.
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Een sombere kleur die zich over een groot deel van Europa
verspreidde. Ik zocht niet naar de partij of persoon die mijn
stem waardig was.
Ik zocht naar iets anders;
Ik zocht naar woorden die als ijzerdraden
de goede daden van een mens verbinden
en troost vinden in ritme en klank.
Naar teksten die ik over de Oeral en de Kaukasus,
Belarus, en heel de wereld wilde strooien.
Om eigengereidheid te doen ontdooien
ijzigheid breken, handen naar elkaar laten groeien
en samenvloeien tot een spontaan vredesteken.
In een troosteloze stilte zocht ik woorden links en rechts
maar kon op mijn netvlies niet de goede krijgen
dus rest mij slechts; in machteloze woede zwijgen.

BINGO: WOENSDAG 30 MAART OM 20.00U
BIJ DE ROSDOEK.
Wil jij ook kans maken op een geweldige prijs?
En help jij mij om mijn streefbedrag van €10.000,- te halen
voor Alpe d'HuZes?
Geef je dan nu op bij Anja Das (als je dit nog niet gedaan
hebt). Tel nr: 0622659243
Mail: wilenanja.das@outlook.com
Als er op deze avond méér dan 100 personen komen, Heb
ik niet één, maar twee hoofdprijzen.
Die ik geschonken heb gekregen door Ronnie Tholen èn de
Nederlandse spoorwegen.
Eén bingoboekje (15 nummers) kost €5,Drie bingoboekjes (45 nummers) kost €10,Volle kaart (alle 90 nummers) kost €15,Na ronde 9 volgt een loterij. Kost 50 cent per lotje. 7 Lotjes
voor €2,50 en 15 lotjes voor €5,Vanuit alle hoeken heb ik wederom geweldige prijzen
gedoneerd gekregen, waarvoor hartelijk dank. En daardoor
gaat er zelfs nog een 4e bingo-avond komen.

Mien du Poes

Behalve een groots dank je wel voor Ronnie Tholen (Coop)
en de Nederlands spoorwegen. Ook heel veel dank aan:
De Rosdoek te Wintelre, Hoeve de Nachtegaal te Wintelre,
kapsalon Samantha van de Sande te Wintelre, de Wit-van
Loon te Wintelre, bakker Driessen te Wintelre/Veldhoven,
LeCoBa te Wintelre, café de Babbel te Wintelre, atelier
Mostheuvel te Wintelre, het Caves te Wintelre, Hotel 46 te
Wintelre, restaurant den Hut te Wintelre
Landgoed de Biestheuvel te Hoogeloon, lunchroom the Post
te Veldhoven, Gall & Gall te Veldhoven, Zoo Veldhoven,
restaurant DOKK te Oirschot, ROFRA te Valkenswaard,
DippieDoe te Best, cafetaria de Smickel te Vessem,
restaurant de Kers te Oerle, restaurant Lovano te Oerle,
’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022
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Hans Bakker te Veldhoven, Flying Bowling te Veldhoven,
Shoe Time te Veldhoven, Finale boutiq te Veldhoven,
restaurant Lekkerr te Steensel, kledingzaak van Tilburg te
Nistelrode, Falconcrest te Eindhoven, Billy Bird park te
Volkel, de Gouden Leeuw te Vessem, Cecile Renders te
Steensel, praktijk Elle te Hoogeloon, Frans Soetens te
Vessem, ECHO'S te Oirschot, keurslager Laureijs te
Veldhoven, tuincentrum Coppelmans te Veldhoven, City
Sport te Veldhoven, de Vessemse Hoeve, Phonestore te
Veldhoven, Street One te Veldhoven, Prinsen te Veldhoven,
kledingzaak Bijnen te Veldhoven, Grand Flora te Veldhoven,
Jeans Centre te Veldhoven, Bonita te Veldhoven, drogisterij
Jasmijn te Vessem, Pieter-Jan Henst te Vessem, Bruna te
Veldhoven, Intertoys te Veldhoven, Xenos te Veldhoven,
Rituals te Veldhoven.
HOPELIJK TOT DAN.

KLANK EN MANTRA,
SEIZOENSWANDELING, NIEUW
LABYRINT.
Op 7 april is de eerste Klank en Mantra dag. Elke eerste dag
van het seizoen (1 juni, 1 september, 1 december, 1 maart)
is er een Seizoenswandeling in de ochtend. Daarnaast is
een nieuw labyrint gebouwd wat binnenkort in gebruik
genomen wordt met een Labyrint dag. De Klank en Mantra
dag is gericht op bezinning en meditatie door klank en
mantra’s. Er worden mantra’s gezongen, maar ook
geïmproviseerd met kleine natuurlijke instrumenten,
klankschalen en klank met de eigen stem. We zien u graag
terug in de herberg.

EXTRA INLOOPOCHTENDEN
Ben je benieuwd wat de producten van Optidee voor jou
kunnen betekenen?
Wil je ook je ramen streeploos
wassen zonder trekker?
Of juist ons heerlijke beddengoed
voelen of uitproberen?
Ik vertel je hier graag meer over
tijdens één van de inloopochtenden!
Wil je meer weten? Kom dan langs op;
Maandag 28 maart of dinsdag 29 maart tussen 8.30u –
11.00u
of op maandag 4 april of woensdag 6 april tussen 8.30u11.00u
Adres: Margrietlaan 9
Ps.
Zondag 8 mei is het moederdag.
Wil je jouw moeder verwennen met één van de Optidee
producten of een Optidee cadeaubon?
Bestel dan op tijd! Neem contact op om de mogelijkheden
te bespreken.

JIJ weet dat ik niet in vuur en vlam stond, maar hier
nog steeds rondhang.
Waar kan ik je vinden?
Mail me aub zodat we iets af kunnen spreken.
elitrwenski@gmail.com

Zie de website voor verdere informatie, data, kosten en
aanmelding. pelgrimsherberg.nl
’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022
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VASTENACTIE 2022
THEMA: JE LAND IS JE LEVEN
Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te
maken hebben met landrechten. Zo konden we in 2020
22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steunen
bij hun strijd voor landrechten. In 2022 zetten we drie
landrechten projecten extra in de schijnwerpers.
In Guatemala steunt onze lokale partner drie Mayagemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor
de gemeenschappen belangrijke rivier worden
waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de
toegang tot water beperkt wordt en kostbare
landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de
dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement,
leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen
verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te
krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen,
krijgen juridische bijstand.

Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren
onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in
goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment
verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot
dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen.
Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie
krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze
ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap,
zaaigoed én training en begeleiding.
Steun de vastenactie bij de collecte van de GOEDE
DOELEN WEEK in de week van 4 april t/m 9 april.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen.
Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe
land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de
kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten,
slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen
werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250
gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het
opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
De kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor
verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende
voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan
verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun
sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral
jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de
regen in de drup te belanden.
’t Blaaike nr. 6 26 maart 2022
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FEESTAVOND GILDE
Het belooft een gezellige avond te worden met optredens
van: Arjon Oostrom, Feestband Kaliber en Jan

Biggel

Onze Gilde steunt dit jaar weer een goed doel, namelijk
Stichting Duo Fietsen Wintelre-Vessem e.o
In het vorige Blaaike is er al wat over geschreven wat dat
inhoudt. Ons streven is dat we 2 Fietsen gaan schenken.
We gaan er een gezellige avond van maken.
Het Programma voor zaterdag en zondag komt in het
volgende Blaaike te staan

VERGADERINGEN DORPSRAAD
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

Hou 13/14 en 15 mei vrij in Agenda

AGENDA
26 maart
9 april
12 april
22 april
23 april
30 april
1 mei
6 en 7 mei
13 mei
14 mei
15 mei
21 mei
22 Mei
28 mei
13 nov

EETPUNT KEMPKESHOF

Pubquiz d’n Babbel
Kwisavond Wenterselse Kwis
Middelengebruik i.s.m. Novadic-Kentron
Uitslagavond Wenterselse Kwis
Oud ijzer ophalen door het Gilde
Seizoenstuk De Vriendenkring
Bierproeverij/gin-tonic proeverij
(Hoeve de Nachtegaal)

Seizoenstuk De Vriendenkring
Feestavond gildefeest 700jr.
Kinder- en Ouderen middag.
Groot gildefeest 700 jaar.
ELE-rally
Eerste Heilige communie
Concert Fanfare/Drumband
"Greatest Hits"
Intocht Sinterklaas
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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…
9 april brengen
11 juni brengen
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

14 mei ophalen
9 juli ophalen
10 september ophalen
12 november ophalen

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

29 mrt

PMD-GFT-Restafval

12 apr

PMD-GFT-afval
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