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51e jaargang nr. 16, week 34 (27 aug.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Dames gymclub weer van start
 Kermis weer in aantocht
 Oproep aan de dartliefhebbers onder ons

De volgende uitgave (nr. 17) verschijnt
in week 36 (10 sept.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 2 sept. voor 19.00u per mail
of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

’t Blaaike nr. 16

27 aug. 2022

0

’t Blaaike nr. 16

REDACTIE

27 aug. 2022

1

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
27 EN 28 AUGUSTUS

Als er nog mensen zijn die graag een gedachtenisprentje
van pastoor Vissers willen, dan kun je dit afhalen na een
viering in de kerk in de sacristie. We hebben nog steeds
enkele exemplaren.

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor v. Lamoen

We wensen iedereen nog een paar fijne vakantie weken, of
dat nu thuis of elders is.
Daarna hopen we dat iedereen weer uitgerust en met frisse
moed aan het werk of school kan beginnen.

Bert v Hoof (mnd)
Anny v. Asten - Tholen (mnd)
Tiny Hems - Rijnen (jgt)
Henk v.d. Bosch (verjaardag)
Vader en moeder Reniers, Maria, Piërre, Annie, Jan en Wil
Reniers

MISINTENTIES
VOOR HET WEEKEND VAN
3 EN 4 SEPTEMBER

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

WIE VAN ONZE JONGEREN WIL GRAAG
NAAR PORTUGAL?
Van 25 juli tot 9 augustus 2023 zijn de
Wereldjongerendagen in Lissabon.
Het is een busreis met verschillende rustplaatsen.
Belangstellenden kunnen informatie vinden op de site
www.bisdomdenbosch.nl of bij Sjef Hems.
Je kunt ook contact opnemen met Ingrid van Zeeland
( jongerenwerker bisdom ) via
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073-5232061
( dit nr. heeft ook Whats app )

Zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: Pastoor v. Lamoen
Betsy v. Loon - Heijmans (sterfdag)
Pastoor Vissers (mnd)
Frans de Bresser en overleden familieleden
Harrie, Dien, Piet, Jack en tante Nel Bartels

BOLLEN VLECHTEN
Ik wil weer bollen gaan vlechten.
Als je wilt bestellen, kun je even Harrie bellen!

MEDEDELINGEN:

040-2051307

Op de zaterdagen 1 en 8 oktober zijn er in Wintelre geen
vieringen.
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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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Cursus Reanimatie / AED bediening!
Omdat een AED op zich niet levensreddend is,
organiseert

EHBO-vereniging Vessem, Wintelre en
Knegsel
in 2022 weer een cursus

Reanimatie inclusief het bedienen van de
AED.
De cursus is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar. Deze
staat gepland op:

3 oktober in MFA te Wintelre op maandag avond
van 20.00 tot 22.30 uur

Ook personen voor de herhaling van de cursus
kunnen zich hierbij aansluiten.
De cursus wordt gegeven volgens de RIVM-richtlijnen en
zijn onder voorbehoud.
Bij klachten, laat je testen en blijf je thuis.
Door de opbrengst van de RABO-clubactie kunnen we de
kosten voor de cursus laag houden.
De kosten voor de cursus zijn €18,00.
AANMELDING VIA DE SITE VAN DE EHBO VERENIGING:
“https://ehbovessem.nl/aanvraag%20cursus”
Meer informatie kunt u vinden op
‘www.ehbovessem.nl’ en op
‘www.facebook.com/EHBOverenigingVessemKnegselWintelre’.
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ENVELOPPENKRAAM OP DE KERMIS
Zoals ieder jaar zullen De Zonnebloem en Stichting
Jeugdbelangen/Jong Nederland aanwezig zijn op de kermis
om enveloppen te verkopen.
We hebben dit jaar weer vele leuke prijzen waaronder een
super hoofdprijs: 1 MINUUT GRATIS WINKELEN.
Deze prijs wordt geschonken door de COOP!
De trekking hiervan is om dinsdag 6 september om 21.00
uur.
De opbrengst zal door De Zonnebloem besteed worden aan
hun vaste activiteiten en Stichting Jeugdbelangen/Jong
Nederland zal het geld besteden aan het onderhoud van het
jeugdhuis.
U bent van harte welkom op de kermis en we hopen dat u
ons komt steunen. Alvast bedankt.
De Zonnebloem en Stichting Jeugdbelangen/Jong Nederland
Wintelre

KERMIS IN DE ROSDOEK
Zaterdag 3 september

Bij deze wil ik de buurt bedanken voor het mee regelen van
de uitvaart voor men vrouw

Opening Kermis 18.30u
“Borrel-terras” met DJ Rob

Mieke Beerens

Zondag 4 september

Kermis & Groot familieterras vanaf 14.00u
Met DJ Dave Bullens en Live vertier
Maandag 5 september
Tik een eitje ontbijtje om 11.00u
Stratenloop schoolkinderen, startschot 15.00u
Kermis & familieterras met DJ Joey
Dinsdag 6 september

Kermis met terras
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BEDANKT

en ook mijn dank aan de Zonnebloem, KBO dinsdag clubje.
Ook de hulpdiensten die massaal aanwezig waren en ook
Riny Reniers en een man uit Valkenswaard, jullie allemaal
hartelijk bedankt voor het snel ingrijpen. En ook voor de
kaarten en de bloemen, ik hoop dat ik niemand vergeet
anders nogmaals bedankt het was een grote steun..
Een speciaal woord van dank voor Pastoor Lamoen en
Eclips Uitvaartverzorging.
Harrie Beerens.
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WAT HEBBEN WE GENOTEN!
Dank jullie wel voor weer een geweldig weekend! Op vrijdag
waren meer dan 350 dorpsgenoten van de partij tijdens de
BBQ. Het brede assortiment van gerookte zalm tot de
diverse salades en van een heerlijk wildburger tot verse
gemaakte pizza, het viel allemaal goed in de smaak.
Een BBQ door Wintelre, voor Wintelre. Met wildburgers en
wildworsten van Heintje Hop, gerookte makreel door Mark
Walraven en het Kreilts gebrouwen bier van het Kreilts
genot. De vele complimenten geeft ons een trots gevoel.
Aansluitend vond in de tent nog een optreden plaats van
Qube. Een goede start van het feestweekend.
Zaterdagavond was iedereen weer paraat voor de
quizavond. Heerlijk om jullie na 2 jaar weer allemaal
enthousiast op het podium te zien. Een mooie avond met
gave doe rondes, sport en spel. Op zondag was het
fanatisme zichtbaar. Het zonnetje bracht vele bezoekers
naar het zeskampterrein aan de Biemeren. En iedereen
genoot met volle teugen, met veel support voor de teams,
van de mooie zeskamp met de bekende glijbaan, het
kleiduif schieten en de survival.
De eerste plaats was dit jaar voor het team van Import/
Export! Van harte gefeliciteerd!
Alles bij elkaar maakte het tot een topweekend. Nogmaals
willen wij iedereen bedanken, de deelnemers, het publiek,
de juryleden en iedereen waarvan wij gebruik mogen
maken van hun eigendommen, maar ook onze sponsoren
willen wij niet vergeten. Zonder jullie kunnen wij dit
geweldige weekend niet organiseren. Op naar volgend jaar.
Dus noteer alvast in je agenda. Dorpszeskamp 28, 29 en 30
juli 2023!
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Stem je ook op de Dorpszeskamp tijdens de Rabo
ClubSupport?
In de periode van 5 september tot en met 27 september
2022 kun je je stem uitbrengen tijdens de Rabo
ClubSupport. Steun jij ons ook? Je vindt ons onder de D van
Dorpszeskamp Wintelre. Zoals hierboven te lezen is, staat
de dorpszeskamp garant voor een feestweekend voor
iedereen.
Tevens organiseren wij jaarlijks als mooie afsluiter de
Kermisdinsdag, dit jaar is het levend tafelvoetbal weer uit
de oude doos getoverd.
Opgave Levend tafelvoetbal
Op dinsdag 6 september om 17.00 uur staat bij Café D’n
Babbel het luchtkussen weer opgeblazen en zien wij jullie
graag weer allemaal voor een gezellig potje levend
tafelvoetbal.
Heren en dames, 6 tegen 6. Opgeven is nog mogelijk via
het inschrijfformulier bij d’n Babbel of door een mailtje te
sturen aan dorpszeskampwintelre@hotmail.com.
Gevonden voorwerpen
Mocht je nog iets zijn verloren tijdens de zeskamp, dan kan
je een mailtje sturen aan
dorpszeskampwintelre@hotmail.com. De spullen worden
bewaard tot zaterdag 10 september.
Organisatie Dorpszeskamp Wintelre

TE KOOP
Sierhekwerk 20 meter 1 meter hoog met palen.
Inlichtingen: 06-14210075
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VROUWEN VERENIGING WINTELRE

LETTERS EN WOORDEN

Het nieuwe programma:
Dinsdag 30 augustus
Kinderuitstapje
Opgeven bij Wilma de Haas
Kosten €5.-per kind

Op de lagere school leerde ik mooie gebogen en schuine
letters schrijven. Letters die men kon samenvoegen tot
woorden, woorden met een betekenis.
In die tijd was scholing buiten een beroepsopleiding nog
niet zo vanzelfsprekend, dus heb ik veel dingen me later
zelf moeten aanleren.

Dinsdag 20 september
Jaarvergadering aanvang 20.00 uur
In MFA De Rosdoek

Zoals met een schrijfmachientje hele vellen A-viertjes vol
tikken. Elke toets had een gebogen armpje die precies op
dezelfde plek terechtkwam, waarna het papier een letter
opschoof.
Later deden de computer en de draagbare telefoon hun
intrede. Dat was het begin van een nieuw tijdperk en ik
probeerde op mijn manier met deze ontwikkelingen mee te
gaan.

Donderdag 29 september
Fietstocht Vertrek 9.00 uur bij de kerk.

Ergens op onze bewaarzolder staat nog een doos met
handgeschreven brieven, sommigen op een flinterdun
luchtpostpapier. Ja zelfs ook liefdesbrieven.
Nu schrijf ik nog veel op een kladpapiertje omdat ik anders
vaak dingen vergeet.
Maar wie schrijft er vandaag de dag nog met de hand?
En als ik al die appjes bekijk die ik van vrienden,
buurtgenoten en kennissen krijg, denk ik wel eens dat de
geschreven taal op zijn retour is.
Moderne teksten lijken soms meer op een rebus; letters en
tekens. Vooral simpele tekens die men met een raar woord
Emoji’s noemt.
Onze taal is een mengeling van vreemde woorden of nieuwe
eigentijdse uitdrukkingen.
We hebben ook een woord voor die moderne, wakkere,
taal: Woke.
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Er bestaat zelfs een woordenboek over die taal, wat wel
weer erg ouwerwets is.
Een Woke-woordenboek met de prachtig klinkende naam
Waka-bularia.
Och de tijd en ook de taal veranderen en wij veranderen
gewoon mee.
Zo las ik vorige week in het Blaaike de tekst; Save the date.
Mijn partner dacht dat men via dit blad nu kon ‘daten’ en dit
lijkt er ook wel op.
Ja de Rosdoek zocht nieuw personeel en bestuursleden dus
dan moet je er niet van verschieten dat ook de taal
verandert.
Dat is bij ons aller Dorpsraad wel anders, die veranderen
wel van naam maar als ik lees wie er in die stuurgroep
‘Wonen’ zitten dan lijkt daar de tijd toch wel stil te staan.
Hebben die Wenterselse jonge mensen die hier willen
wonen geen zin om mee te praten en te werken aan onze
en ook hun toekomst?
Och laat ik me daar maar niet druk om maken en me op
mijn puzzel concentreren.
Wie veel woorden vergeet moet meer gaan puzzelen, zegt
mijn partner.
Dus richt ik me tegenwoordig op de kruiswoordpuzzels die
dagelijks in de krant staan.
‘Hier’, zei ik vanmorgen, ‘acht horizontaal, die weet jij
waarschijnlijk wel; vrouwelijk geslachtsdeel met zes letters.’
‘Horizontaal’, klonk het toen, ‘horizontaal, nee, dat zou ik
niet weten.’
Waarna we lachend in elkaars armen vielen.
Mien du Poes

APPEL-, KERSEN-, ABRIKOZEN-,
PRUIMEN- EN KRUIMELVLAAI

€ 8,00
DEZE AANBIEDING GELDT ALLEEN VOOR DE VRIJDAG EN
ZATERDAG MET WINTELRE KERMIS.
ALS U DE VLAAI BESTELD GRIJPT U ZEKER NIET MIS.
VEEL PLEZIER OP DE KERMIS!!!!!!!

DAMESGYMCLUB
Op woensdag 7 september starten we weer met ons
wekelijkse gymuurtje.
Onder leiding van Mevr. Lion Paarhuis
Aanvang 18.30 uur tot 19.30 uur in de Rosdoek.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Kom gerust geheel vrijblijvend een paar keer meedoen dan
pas kun je weten of je het fijn vindt.
Sporten is voor iedereen een goede en gezonde bezigheid.
Het bestuur.
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NIEUWSBRIEF#172

DAG DARTLIEFHEBBERS
Dirk en Thomas zijn voornemens om weer een dart
competitie op te richten bij Café d'n Babbel. Maar om dat te
kunnen doen zijn wij uiteraard opzoek naar deelnemers.
Dus heb jij zin en tijd om op vrijdagavond een pijltje te
gooien en ook nog competitief bezig te zijn, stuur dan een
berichtje naar Dirk Das (06-31282898) of Thomas Tholen
(06-34921199). Wij willen starten op vrijdag 16 september.
Het verdere hoe of wat is ook voor ons nog niet helemaal
duidelijk omdat we eerst moeten weten wie er allemaal mee
willen doen.
Inmiddels hebben we al 13 deelnemers voor de competitie.
Zou je graag nog mee willen doen kan je jezelf opgeven tot
2 september.
Met sportieve groet, Dirk en Thomas

RABOCLUBSUPPORT

Ook de EHBO-vereniging heeft zich dit jaar weer aangemeld
voor de Raboclubsupport. We gaan het geld gebruiken om
voor “niet leden” de cursus reanimeren en bedienen van de
AED tegen een laag tarief aan te bieden bij de kerkdorpen
Wintelre Knegsel en Vessem.
We hopen op veel aanmeldingen van de cursus, zeker
omdat de gemeente verschillende AED’s in de gemeente
vervangen heeft , in verband houdbaarheid, en zelfs nieuwe
AED’s gefinancierd heeft om de 6 minuten norm te halen.
Aan de Oirschotsedijk 1B en op Kreiel 7B hangt
ondertussen zo’n nieuwe AED en ook op de mostheuvel
komt binnenkort een AED. Van 5 t/m 27 September kan er
gestemd worden door leden van de RABO-bank.
Maak alstublieft gebruik van uw stem zodat onze
gemeenschap gesteund wordt. Wij hopen op uw stem!
De EHBO-vereniging
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Op zoek naar oplossingen voor problemen
kinderopvang in Wintelre

Een tijdje geleden is er een enquête uitgezet voor ouders
met kinderen in Wintelre die gebruikmaken van
kinderopvang (dagopvang, voorschoolse opvang,
buitenschoolse opvang). Deze enquête is uitgezet omdat
NummerEen in mei heeft besloten om contracten op te
zeggen met ouders, vanwege personeelstekorten.
De resultaten van de enquête zijn duidelijk, in Wintelre zijn
er zo’n 46 gezinnen die problemen hebben met het vinden
van kinderopvang. Aangezien ons dorpje nog altijd groeit en
er veel kinderen worden geboren, vinden we het belangrijk
dat we naar een tijdelijke maar ook structurele oplossing
zoeken voor dit probleem. Gedupeerde ouders hebben dan
ook contact gezocht met de Dorpsraad, om mee te zoeken
naar oplossingen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken
gevoerd met de gemeente Eersel, NummerEen, Stichting
Veldvest, basisschool De Disselboom, andere
kinderopvangorganisaties en het UWV.
We zoeken naar een tijdelijke maar ook structurele
oplossing om Wintelre te kunnen voorzien van voldoende
kinderopvang. NummerEen heeft aangegeven medewerking
te verlenen voor een oplossing, maar zij geven aan geen
personeel te hebben. We zoeken daarom mensen die een
dagdeel of meer in de kinderopvang willen werken. Dan
gaat het om mensen met de juiste papieren en motivatie
voor het werken in de kinderopvang. Bij de dagopvang gaat
het om kinderen van 0-4 jaar en bij de buitenschoolse
opvang van 4-12 jaar.
Ben of ken jij iemand die daarvoor geschikt is, laat het ons
dan weten. Andere kinderopvangorganisaties of zzp’ers
zouden mogelijk ook een oplossing kunnen zijn. Maar ook
andere voorstellen die leiden tot een oplossing zijn welkom!
We zitten met alle partijen bij elkaar om tot goede ideeën te
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komen en we vinden het ontzettend fijn als mensen
meedenken. Dus heb je een goed idee, laat het ons weten.
Hebben we jouw interesse gewekt? Neem dan contact op
met:
Elle Welten-Bartels telefoon 06-11212978
Jan Heuveling telefoon 06-20419545

Dorpsschouw 25 mei met de gemeente.

Op 25 mei is een dorpsschouw gehouden met de
wethouder, burgemeester, gemeenteambtenaren enkele
dorpsraadsleden en enkele inwoners.
Verschillende locaties zijn daarbij bezocht. Hieronder een
kort verslag van deze schouw met daarbij mogelijke
oplossingen.

Speeltuin Koemeer:
De speeltuin ligt in een nat gebied. Met name bij de doeltjes
blijft het vaak nat. Afgesproken dat metingen worden
gedaan om te onderzoeken wat de beste oplossing is.
Gedacht wordt aan drainage, ophoging.

Uitrit loonbedrijf Bijsterveld 6 B:
Komende uit de uitrit is er nauwelijks zicht op de fietsers
van rechts. Als oplossing is inmiddels een spiegel geplaatst.

Landsardseweg fietspad:
Hoewel op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt
de gemeente Eersel gevraagd nog eens aan te dringen bij
Eindhoven om het fietspad Landsardseweg van een
uitstekende kwaliteit te maken.

“Bedrijventerrein” aan de Scherpenering:
De gemeente wordt hier verzocht om eens te kijken naar de
landschappelijke inpassing. Het parkeren door reizigers van
Eindhoven Airport is een onderwerp alsmede de geluid- en
geuroverlast.
Omwonenden wordt aangeraden om overlast in welke
vorm dan ook aan de gemeente te melden.
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Zandstraat:
In de omgeving van de Zandstraat zijn veel bomen en is
veel groen verdwenen. Het probleem is bij de gemeente
bekend en wordt weer opgepakt zodra personele bezetting
op peil is.

Willibrordusstraat:
Opmerkingen worden gemaakt over het wegdek, de 30 km
zone en de handhaving en over de inrichting van de
Willibrordusstraat. Eind 2022 komen er
inspraakmogelijkheden voor de buurt in verband met de
voorgenomen herinrichting in 2023. Er vinden periodiek wel
snelheidscontroles plaats. Een opmerking over
reclameborden is inmiddels (ook) opgelost.

Glascontainer:
Er is toch nog een klacht over de nieuwe glascontainer
gekomen. We zullen de regels nogmaals in het Blaaike
vermelden zodat de overlast voor omwonenden beperkt
blijft.
Een dorpsschouw blijft een momentopname. Het blijft zaak
om gebreken te melden. Dat kan via de meld- en herstellijn
van de gemeente maar als men daar de opmerking niet
kwijt kan mag dat ook aan de dorpsraad.
Meld en herstellijn: www.gemeente Eersel – meld en
herstellijn of 0497-531300 (tijdens kantooruren).

Komende bijeenkomst(en) Dorpsraad Wintelre




Donderdag 22 september om 19.00 uur is onze
eerstvolgende maandelijkse vergadering.
LETOP: aanvang is een uur eerder als gebruikelijk
Iedereen is welkom. Wij zorgen dat de koffie klaar
staat.
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
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AGENDA
28 augustus
29-31 aug-2 sept
6 september
26 september
28 september
1 en 2 oktober
‘nieuwe’ Rosdoek.
3 oktober
29 oktober
13 november
10 /11 december
12 december
13 december
14 december
14 september:
12 oktober:
9 november:

VERGADERINGEN DORPSRAAD

End Of Summer Party Hoeve de
Nachtegaal
Wivak Keetweek
Levend tafelvoetbal (Kermis)
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Herfstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Jubileum weekend 12,5-jarig bestaan
EHBO – AED-/reanimatietraining
Halloween-activiteit Vriendenkring
Intocht Sint
Dickens Festijn.
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kerstworkshop Hoeve de
Nachtegaal
Kinder-baby reanimatietraining / AED
Kinder-EHBO
Volwassenen reanimatietraining /AED

2023
1 februari
1 juni
5 t/m 9 juni
28, 29 en 30 juli

’t Blaaike nr. 16

Augustus
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

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
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

EHBO – AED-/reanimatietraining
EHBO – AED-/reanimatietraining
Vakantie Zonnebloem
Dorpszeskamp

27 aug. 2022
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27 aug. 2022
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OUD PAPIER HIER…
10 september ophalen
12 november ophalen

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
28 september
26 oktober
30 november
28 december

AFVALKALENDER
30 aug

PMD-GFT-afval

13 sept

PMD-GFT-Restafval

27 sept

PMD-GFT-afval

11 okt
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PMD-GFT-Restafval

27 aug. 2022
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