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51e jaargang nr. 14, week 28 (16 juli)
Met in deze uitgave onder meer:
¾ Heksenkamp
¾ Nieuws van Huisartsenpraktijk Vessem
¾ Wintelre gaat Multi Culti

De volgende uitgave (nr. 15) verschijnt
in week 32 (13 aug.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 5 aug. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
16 EN 17 JULI

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND
30 EN 31 JULI

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Lamoen.

Zaterdag 19.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken Jansen

Martien van Erp
Vader, moeder, Annie, André, Zus en Mieke Smetsers
Wim van de Sande (namens processie naar O.L.Vr. van
Scherpenheuvel)
Pastoor Vissers

Bert van Hoof (mnd)
Anny van Asten-Tholen (mnd)
Bert van de Ven en Riek van de Ven-Hulsen
Frans van Loon (namens K.B.O. Wintelre)
Maria van den Broek-Coolen (verjaardag)
Pastoor Vissers

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
23 EN 24 JULI

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
6 EN 7 AUGUSTUS

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistievoering
Voorganger: Pastoor Van Lamoen.
m.m.v. Gemengd Koor

Zaterdag 19.00 uur
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Diaken Jansen.

Jozef Couwenberg (verjaardag)
Ben Couwenberg (verjaardag)
Frans en Pieta van de Ven-van Hoof en Jos van de Ven.
Wilhelmina van Gerwen-van de Velden (jgt)
Cees van de Sande (jgt) en overleden familieleden.
Pastoor Vissers

Overleden familie Van den Bosch-van de Sande
Pastoor Vissers (eerste mnd)

MEDEDELINGEN
Op 1 juli overleed in het Hospice in Veldhoven emeritus
Pastoor Vissers op 93-jarige leeftijd.
Voorheen woonde hij op Den Hofpad 8 in Vessem.
Op dinsdag 5 juli hebben wij een avondwake voor hem
gehouden.
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Op woensdag 6 juli hebben wij als geloofsgemeenschap
Wintelre in een mooie afscheidsviering met gilde-eer
afscheid van hem genomen en hem begraven op ons
kerkhof.
Wij bedanken iedereen van harte die zijn of haar bijdrage
heeft geleverd, zodat het afscheid op een waardige en
respectvolle wijze heeft kunnen plaats vinden.
We bedanken de medewerkers van het Blaaike voor hun
trouwe inzet en wensen hun een welverdiende goede
vakantie. Het volgende Blaaike verschijnt op 13 augustus.
Misintenties hiervoor kunt u doorgeven tot
donderdagmorgen 9.00 uur (5 augustus) in de brievenbus
op het kerkplein. Kosten € 10,00
De komende tijd beginnen de vakanties. We wensen
iedereen groot en klein een goede vakantie thuis of elders.
Om over na te denken:

Mogen wij in onze nieuwe tijd
nieuwe wegen vinden
voor ons Christelijk leven
tot welzijn van ons allemaal.
(emeritus pastoor Vissers bij zijn 60-jarig priesterfeest)
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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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CORDAAD WELZIJN IN EERSEL
Mogelijk kent u ons onder de naam Welzijn de Kempen. Of
misschien kent u nog het GOW. En misschien zegt ook dat u
helemaal niets. Hoog tijd om daar verandering in te
brengen.
Inmiddels zijn we actief onder de naam Cordaad Welzijn.
Samen met onze vrijwilligers ondersteunen wij mensen die
dat even nodig hebben.
Thuisadministratie
Heeft u soms geen overzicht van uw financiën of begrijpt u
niet goed wat er in sommige brieven staat? Wij kunnen
helpen.
Belangrijk is dat een vrijwilliger niets van u overneemt
maar het samen met u gaat doen, zodat u het weer
zelfstandig kunt oppakken als u daar klaar voor bent.

WINTELRE GAAT MULTI – CULTI !!
In de loop van de jaren zijn er in ons Wentersel mensen
komen wonen uit allerlei landen en diverse culturen. Het
lijkt ons een leuk idee om een keer kennis te maken met
deze
andere tradities en gebruiken (en vooral lekkere hapjes...)
Wie heeft zin om dit samen met ons te gaan organiseren?
In het voortraject is al gesproken met De Rosdoek, zij zijn
enthousiast en het weekend van 19 en 20 november is
hiervoor in optie genomen.
De activiteitencommissie van de Rosdoek en de Stichting
Dorpsfeesten zien het ook zitten dat een dergelijk
evenement georganiseerd gaat worden en willen eventueel
ook meehelpen.
Er is nog geen vaststaand plan, maar we denken aan een
middag/avond met kraampjes, hapjes, muziek, eventueel
dans en veel gezelligheid.
Lijkt je dit een leuk initiatief? Wil je dit mee helpen
organiseren?
Bel of app: Mars van der Bruggen 06 – 44 93 44 65.
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Mantelzorgondersteuning
Cordaad Welzijn gaat met mantelzorgers in gesprek, biedt
een luisterend oor, denkt mee over een mogelijke oplossing
of verwijst door naar de juiste instanties. Middels een
nieuwsbrief informeren wij mantelzorgers over zaken die
voor hen van belang zijn. Ook organiseren wij meerdere
keren per jaar cursussen en workshops.
Kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met zorgen
in hun thuissituatie worden “jonge mantelzorgers”
genoemd. Voor hen organiseren wij iedere maand een leuke
activiteit. Op deze manier kunnen jonge mantelzorgers
elkaar ontmoeten en hoeven zij even een paar uur helemaal
niets.
Maatjes
Een heleboel mensen in de Kempen voelen zich eenzaam,
zijn minder goed mobiel waardoor zij niet goed naar buiten
kunnen of raken overbelast vanwege hun mantelzorgtaken.
Voor deze mensen zetten wij vrijwilligers in.
’t Blaaike nr. 14 16 juli 2022

7

Door regelmatig op bezoek te gaan, een praatje te maken
of een wandelingetje te maken ontlasten we mantelzorgers
en bieden we mensen een beetje afleiding.
Vrijwillige terminale thuiszorg
Veel mensen willen graag thuis sterven in hun vertrouwde
omgeving. Dat vraagt veel van familie, partner en
bekenden. In dat geval kan Cordaad Welzijn ondersteuning
bieden door het inzetten van vrijwilligers.
Zij bieden praktische en emotionele steun aan mensen in de
laatste fase van het leven en ontlast de mantelzorgers. Het
doel is het mogelijk maken dat mensen op een rustige,
waardige manier, thuis kunnen overlijden.
Senioren sociëteit in ’t Wiekske
Iedere vrijdag komen in de huiskamer van de Koperwiek
senioren bij elkaar om een gezellige dag te hebben. Er
worden spelletjes gespeeld, gekaart, gesjoeld en vooral heel
veel gebuurt.
Zelfhulpgroepen
Delen is helen. Soms zit je een situatie waarin je wel wat
extra steun kunt gebruiken. Een zelfhulpgroep kan dan heel
waardevol zijn. Deze groep bestaat namelijk alleen maar uit
mensen met een soortgelijke ervaring.
Om alle mensen in Eersel te kunnen blijven ondersteunen
zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Heb je een beetje tijd over en wil je iets betekenen voor
een ander? Neem dan contact met ons op.
Voor meer informatie over onze organisatie kijk op
www.cordaadwelzijn.nl.
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REPAIR-CAFE IS OP VAKANTIE
Tijdens de zomermaanden juli en
augustus is er geen repair-cafe.
De eerstvolgende repair-cafe dag is op
woensdag 28 september.

WINTELR

BEZORGEN DOOR DE COOP!
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?
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.
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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MENSEN
Van de week kwam ik Hem weer tegen. Hem is iemand die
je overal in Wintelre kunt tegenkomen, hij zegt niet veel, of
beter gezegd, hij zegt niks als jezelf niet begint.
Maar dan is hij niet te beroerd om zijn eigenzinnige mening
te uiten. Hij praat wel in een dialect dat niet meer door
iedereen begrepen wordt.
Daarom hier een kort verslag, en spreek mij er niet op aan;
het is de tekst van Hem.
Hij was verbaasd, zei hij, over hoe mensen steeds harder
roepen om aandacht. Terwijl gehoord worden niet
afhankelijk is van het geluid van woorden maar van de
betekenis.
Hij had het erover hoe achterdochtig mensen zijn en
meningen in twijfel trekken.
Wat zijzelf zeggen is klip en klaar maar wat een ander zegt
is onzin en onwaar.
En het schijnt zelfs voor boeren moeilijk om het kaf van het
koren te scheiden.
En dat komt, zei Hem, omdat boeren zich als dode vissen
met de stroom laten meevoeren. Die stroom van mensen
die alles wat anderen zeggen afdoen als onwaarheden.
Die altijd vooraan staan bij protesten, onwaarheden
aanvaarden zonder te testen en die niks liever doen dan
anderen, maar vooral, politie pesten.
Valt nog mee dat ze nog geen distributiecentrum hebben
leeggeplunderd. Ja dan hadden de boeren wel kunnen
zeggen van; Zieden nie, zonder ons hedde niks te vrete.
Onbegrijpelijk dat zelfs boeren zich laten leiden door dit
soort mensen die slechts uitblinken in het claimen van de
waarheid en geld.
Ja vooral geld, zegt Hem, daar draait alles om.
Ik moest aan deze tirade denken toen ik in de kerk zat voor
het afscheid van Piet Vissers. Daar werd een tekst
voorgelezen die kort samengevat hierop neerkomt.
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Een mens is pas mens door zijn eenvoud, rechtschapenheid
en eerlijkheid.
Niet iemand die anderen vastprikt op schema’s,
vooroordelen of klassementen.
Maar iemand die praat met mensen, overlegt, taken op zich
neemt en zich niet laat beïnvloeden door macht en rijkdom.
Zo iemand noemen we ‘Mens’, een naam die je niet
uitspreekt maar in je hart bewaart.
Ja, in de kerk kan men niet alleen veel volk, maar ook
mooie teksten tegenkomen.
Waar ik onlangs ook veel volk tegenkwam was bij de
Bosschuur waar op die zondagmiddag geen natuurgeluiden
van tjilpende vogels of bladgeruis was te horen, maar
muziek. Bladmuziek?
Onder een parasol vol lichte kleuren
dat eerder een parachute was geweest
overzagen we het gebeuren
van spelende kinderen vol plezier
ouders nippend aan het bier
en serieuze muzikanten, een waardig feest
Toen bevroren muziek langzaam ontdooide
en als trage tranen door het luchtruim dreef
stramme stijve spieren zich weer plooiden
groengele ijsjes niet ergerden maar smaakten
en kinderen niet moe en uitgespeeld raakten
vroegen wij ons af waar de kerstman bleef
Maar toen de muziek was uitgespeeld
duurde het lang eer allen huiswaarts gingen
schijnbaar voelde niemand zich verveelt
Langzaam keerde de stilte terug in de natuur
en stevig gearmd verlieten wij de Bosschuur
als verliefde vlinders die aan elkaars lijven hingen
Mien du Poes
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DIVERSE VACATURES BIJ COOP THOLEN!

HALLO WINTELRE!

Voor ons team zijn we vanwege de flinke groei van jouw
Coop supermarkt:
Op zoek naar verkoopmedewerk(st)ers, met vacatures voor
zowel fulltime als parttime (16 tot 32 uur)
Op zoek naar enthousiaste scholieren/studenten (leeftijd
vanaf 14 jaar).
Op dinsdag/donderdag/zaterdag voor de middagen en
avonden (14u. t/m 20u.)
Weet jij van aanpakken en ben je klantvriendelijk?
Wil je doorgroeien, veel leren, en misschien wel de
mogelijkheid hebben een studie te volgen?

Deelnemers en coaches hebben dit weekend allang geblokt,
maar heeft ons publiek de data al wel genoteerd??
Vrijdag 5 augustus:
BBQ Voor iedereen! Dus ook voor jou! Een avond met heel
lekker eten. Je komt niks te kort! Aansluitend feest in de
tent, ook voor non-bbq’ers! Kaartjes voor de BBQ á 10 euro
reserveer je via dorpszeskampwintelre@hotmail.com. Kids
t/m 12 jaar gratis!
Zaterdag 6 augustus:
Quizavond! Publiek is natuurlijk ook van harte welkom!
Weet jij het antwoord op alle vragen?
Zondag 7 augustus:
Zeskamp! Een dag vol spel, actie en behendigheid! Er is zo
gruwelijk veel te zien, te lachen en met verbazing en trots
te aanschouwen. Daar wil jij toch ook over mee kunnen
praten?
Nog maar efkes! Dan is het Zeskamp 2022. Dit wil je niet
missen!
En voor de teams die zich nog niet hebben ingeschreven dit
kan via dorpszeskampwintelre@hotmail.com of geef het
door aan één van de commissieleden.

Dan komen we graag met je in contact!
Laat je gegevens achter in de winkel, of reageer online
via www.coop.nl
Mailen mag ook: tholen.wintelre@coop.nl
Vragen? Bel 040-2052867 of loop gerust even binnen en
vraag naar Ron.
We gaan graag met je in gesprek!

Groeten,
Stichting Dorpszeskamp Wintelre

GEROOKTE PALING
Zaterdag 23 Juni breng ik ze weer thuis.
De liefhebbers kunnen bestellen tot 20 Juni.

GEVONDEN

Prijs: € 18 per pond.

Een mooi kinderbeertje van stof (allerlei kleuren) hoofdkleur
beige/bruin, bij de kapel en de Kerk.
Terug te halen bij:
Corrie Wilting
Pastoor v.d. Heijdenstraat 8
Telnr. 040-2951398

Bel of app 0623332442.
Marc Walravens.
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MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK
VESSEM
Afwezigheid Huisartsen i.v.m. vakantie
Dokter van Bommel:
25 juli tot en met 5 augustus 2022 en
5 september t/m 9 september
Dokter van de Wouw:
11 augustus tot en met 31 augustus 2022
Dokter van Nistelrooy:
15 augustus tot en met 19 augustus 2022
De huisartsen nemen voor elkaar waar.
De apotheek blijft op werkdagen normaal geopend van 8 tot
17 uur
We willen u graag attent maken op ons online Patiëntenportaal.
U kunt hiermee op ieder moment:
*Vragen stellen middels een e-consult. Het e-consult is erg
aan te bevelen voor niet dringende vragen, die ook op deze
manier opgelost kunnen worden
*Medicatie bestellen.
*Online afspraken maken bij uw eigen huisarts of
doktersassistente.
Wanneer u gebruik wilt maken van deze service, meldt u
zich dan aan via onze website
www.huisartsenpraktijkvessem.nl via de knop ‘Online
Patiënten portaal’, in de groene balk.
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STICHTING HARAPAN:

steun voor revalidatiecentrum Harapan Jaya
Harapan Jaya is een centrum in Pematang Siantar op
Noord-Sumatra. Het richt zich op lichamelijk gehandicapten
van Sumatra en omliggende eilanden. De laatste jaren zelfs
ook uit Bali en West-Timor..
Veel is er al gedaan om het leven van de gehandicapte
mens beter te maken. Vanaf de oprichting in 1981 zijn in
het centrum al meer dan 7.300 patiënten geholpen.
Jaarlijks komen teams van artsen uit Nederland en België
bestaande uit orthopeden en plastischs chirurgen 2x naar
Pematang Siantar om daar in het ziekenhuis Harapan , de
meest uitlopende operaties te verrichten vanwege o.a. :
lipspleten, open gehemelte, brandwonden waardoor
contracturen zijn ontstaan , O en X-benen, klompvoeten,
polio, hypospadie en aangeboren hand afwijkingen.
Zij doen dit geheel belangeloos .
Na de operaties worden de patiënten opgenomen in het
centrum waar een traject van revalidatie wordt gestart. Dit
kan o.a. inhouden het volgen van (basis) onderwijs of
beroepsonderwijs. De steun aan dit centrum is een van de
speerpunten van de Stichting Harapan.
Voor het optimaal functioneren van het centrum is de
aanschaf en/of vervanging van diverse apparatuur
noodzakelijk o.a. laptops, printer, keukenspullen,
kaarsenkookpannen (voor de kaarsenmakerij) en een
geluidsinstallatie. Alles bij elkaar voor € 9.640, --.
De zusters beschikken over onvoldoende middelen om de
benodigde spullen te kopen. Zij deden daarom begin van dit
jaar een beroep op stichting Harapan.
Het gevraagde bedrag is dankzij enkele steunfondsen bij
elkaar waaronder de stichting Weeshuis Nijkerk, de Hofstee
stichting, de Dirk en Jan Kitty Reek Versteegh stichting.
Twee laptops werden geschonken door Intel.
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AF TE HALEN
Gebruikte keuken hoekopstelling ongeveer 1,35 x 2,45m
Onderkastjes, dubbele spoelbak, paar bovenkastjes.
Voor informatie: 06-10011074

STATIEGELD ACTIE COOP VOOR
KORFBALVERENIGING WINTY
Voor de komende maanden is KV Winty het goede doel voor
de statiegeld actie van de COOP.
KV Winty is een gezellige club die ervoor zorgt dat de
kinderen uit Wintelre kunnen sporten en fijn in een team
kunnen korfballen.
“Samenspel is onze kracht”
is dan ook onze slogan!
Als vereniging kunnen wij
elke geldelijke bijdrage
goed gebruiken om het
korfballen laagdrempelig te
kunnen aanbieden. Met het
geld van de statiegeld actie
kunnen we zorgen voor
goede trainingsmaterialen,
goede teamshirts en een goede trainer! We hopen dat u ons
een warm hart toedraagt en uw statiegeld bonnetje wilt
doneren aan onze club.
Hartelijk dank alvast namens KV Winty.

BEDANKT DEELNEMERS
De 52ste avondwandelvierdaagse mocht opnieuw rekenen op
een warme belangstelling van de Wintelrese gemeenschap.
Meer dan 200 deelnemers wandelden vier dagen lang door
Wintelre en haar natuurlijke omgeving. Groep 8, de
schoolverlaters, wonnen de 1ste prijs op de 10 km en
korfbalvereniging Winty mocht de 1ste prijs op de 5 km in
ontvangst nemen. We hebben afscheid genomen van een
aantal leden van onze organisatie en bedanken hen voor
hun jarenlange inzet en betrokkenheid.
Bedankt dat je er bij was. Tot ziens!
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AGENDA

VERGADERINGEN DORPSRAAD

25 t/m 30 juli
Kamp Jong Nederland
5, 6 en 7 augustus Dorpszeskamp
28 augustus
End Of Summer Party Hoeve de
Nachtegaal
29-31 aug-2 sept Wivak Keetweek
6 september
Levend tafelvoetbal (Kermis)
26 september
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
28 september
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
1 en 2 oktober
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
‘nieuwe’ Rosdoek.
3 oktober
EHBO – AED-/reanimatietraining
29 oktober
Halloween-activiteit Vriendenkring
13 november
Intocht Sint
10 /11 december Dickens Festijn.
12 december
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
13 december
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
14 december
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
14 september:
Kinder-baby reanimatietraining / AED
12 oktober:
Kinder-EHBO
9 november:
Volwassenen reanimatietraining /AED
1 februari (2023) EHBO – AED-/reanimatietraining
1 juni (2023)
EHBO – AED-/reanimatietraining

’t Blaaike nr. 14 16 juli 2022

18

Woensdag
Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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
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…
13 augustus brengen
8 oktober brengen
10 december brengen

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
28 september
26 oktober
30 november
28 december
AFVALKALENDER
19 juli
2 aug

PMD-GFT-Restafval
PMD-GFT-afval

16 aug

PMD-GFT-Restafval

30 aug

PMD-GFT-afval
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