49e jaargang nr. 4, week 7 15 febr.
Met in deze uitgave onder meer:
 Wie komt er mee helpen
 Jeugd Heiligenhoek neemt stokje over
 Pastorale team in gesprek over Parochie Wintelre
De volgende uitgave (nr. 5) verschijnt
in week 9 (29 febr.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 20 febr. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 21 febr. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail

’t BLAAIKE

REDACTIE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre
Reknr. NL76 RABO 0158102770
E-mail: blaaike@rosdoek.nl
Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 06-34921198
040-2052587
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MISINTENTIES 15 EN 16 FEBRUARI

In Knegsel is er om 19.00 uur een viering voorganger
Pastor A. Verschure

Zaterdag 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger Diaken G. Jansen

MEDEDELINGEN:
Op Aswoensdag is er in Wintelre geen viering. Je kunt wel
naar een viering in een van de andere kerken in de
Willibrordus parochie
Met Aswoensdag beginnen we aan de veertigdagentijd. De
voorbereiding op Pasen.

Tiny Hems - Rijnen (namens oud-collega’s)
Overleden ouders Swaans - v. Hout
Bets v.d. Ven - v.d. Heuvel (namens K.B.O. Wintelre)
Overleden familie Bles - Bierings
Kees en Jaan Sebregts - v.d. Heuvel (verjaardag)
Frans v.d. Ven
Bart Vreven
Jo v. Haren - v. Aaken

In onze parochiegemeenschap zijn overleden:
Op 75-jarige leeftijd is overleden Bart Vreven, echtgenoot
van Gusta Vreven - v.d. Velden.
Bart woonde in de Margrietlaan op nr. 1.
Op 90-jarige leeftijd is overleden Jo v. Haren - v. Aaken,
weduwe v. Piet v. Haren.
Jo woonde in de Akkerweg op nr.13.

MISINTENTIES 22 EN 23 FEBRUARI
Zondag 9.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastor A. Verschure

Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.00

Harrie v. Ham (mnd) en Net v. Ham - Das
Tiny Hems Rijnen (mnd en verjaardag)
Harry Kuijlaars (verjaardag)
Corrie Swaans - v.d. Vijfeijke
Jan Tholen (namens buurtvereniging "De
Vreemdelingenhoek ")
Bart Vreven
Jo v. Haren- v. Aaken

BEDANKT !!
Voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Mede dankzij iedereen, familie, kennissen en de buurt (voor
het prachtig versieren), Vullings Opel, en
“One Woman Band Pearl”, is deze dag voor ons gezin een
onvergetelijke feestdag geworden !!
Bedankt, bedankt.

Op woensdag 26 februari vieren we Aswoensdag. In
Wintelre is er dan geen viering.
In Vessem is er om 19.00 uur een viering voorganger
Diaken G. Jansen
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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: Jan Kruit T. 2052132
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: Anny van Asten T. 2051454.
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
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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WIE KOMT ER MEE HELPEN!!!!
Graag hulp verzocht bij de LANDELIJKE OPSCHOONDAG op
zaterdag 21 maart a.s.
Wij beginnen om 13.00 uur en maken Wintelre schoon tot
ongeveer 15.00 uur.
Aanmelden voor 6 maart bij:
Joke Hoeks
Tel: 040 2051760 of 0623876302

TE KOOP
BMW z4 Cabrio kleur grijs bouwjaar 2003 km stand 196000
2500 cc 6 cilinder.
Prijs n.o.t.k.
Info: 040-2052271

KINDERMIDDAG MET KINDEROPTOCHT
Dinsdagmiddag 25 februari staat er weer een gezellige
kindermiddag gepland.
Kom kinderen, laat zien dat carnaval nog steeds leeft
bij de jongeren.
We beginnen deze middag zoals vanouds met de
kinderoptocht. De jury had het vorig jaar erg moeilijk met
maar liefst 124 deelnemers. Ga allemaal aan de slag om
dit record te verbreken en maak er een mooie optocht van.
Alle deelnemers worden in elk geval beloond met een mooi
cadeautje.
We willen nog even benadrukken waarop gelet wordt
door de jury:
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Originaliteit
Zelfgemaakt door de kinderen
Presentatie: hoe brengen/spelen de kinderen hun
onderwerp

Inschrijven tussen 12.00 en 12.30 uur.
Via inschrijfformuliertje aanmelden om fouten in namen en
onderwerpen te voorkomen.
Let op: je kunt inschrijven in 3 categorieën:
- ALLEEN
- 2 T/M 4 PERSONEN
- 5 OF MEER PERSONEN.
LET OP: Vertrek om 13.00 uur bij het Klepbroekenhol.
Na de optocht kan het feest losbarsten in het
Klepbroekenhol.
Heel veel plezier en succes met de voorbereidingen en
hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen in het
Klepbroekenhol.
NAAM/NAMEN:____________________________________

BESTE BEWONERS VAN DE PASTOOR VAN
DER HEIJDENSTRAAT EN ENGELENBURG
Op zondag 23 februari vindt de grote optocht in Wintelre
weer plaats. Zoals afgelopen jaren wordt er in de Pastoor
van der Heijdenstraat en eventueel Engelenburg
voorafgaand aan de optocht opgesteld door alle wagens en
loopgroepen.
Hopelijk ondervinden jullie hier niet al te veel overlast van.
Wij zouden u willen vragen geen auto’s langs de weg te
parkeren (Pastoor van der Heijdenstraat). Dit om de
opbouw van de carnavalswagens mogelijk te maken en
schade te voorkomen.
Graag vanaf 11.00 uur tot het einde van de optocht de
straten vrijhouden. De wagens zullen vanaf de
Kloosterstraat de straat inrijden om op te stellen. Weet of
denkt u de auto nog nodig te hebben tijdens de optocht,
parkeer hem dan buiten de optocht straten.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking namens
het K.O.K. en alle deelnemers.

________________________________________________

CARNAVALSOPTOCHT 2020

________________________________________________
________________________________________________

Mocht u met een leuk idee rond lopen voor de
optocht, schroom u dan niet en neem deel aan de
optocht als individuele, of met een bekende als duo.

ONDERWERP:_____________________________________

Inschrijven kan tot kort voor de aanvang van de optocht.

CATEGORIE:

Het publiek en wij als K.O.K. zouden het erg
waarderen als er meer individuele deelnemers te
bewonderen zijn.

O ALLEEN
O 2 T/M 4 PERSONEN
O 5 OF MEER PERSONEN
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Heemkundevereniging ‘de Hooge Dorpen’.

BESTE INWONERS VAN WINTELRE
Van harte nodig ik U uit voor eerste lezing in ons
jubileumjaar 2020 met de titel:
Aangrijpende oorlogsverhalen uit Eindhoven en de
rest van de wereld.
Datum
:
18 februari 2020
Aanvang
:
20.00 uur
Locatie
:
Jacobushoeve Vessem
Spreker
:
Ger de Wind
Onder de titel Brabant Remembers wordt er in de periode
van september 2019 tot 5 mei 2020 veel aandacht besteed
aan 75 jaar bevrijding. Ook in de Gemeente Eersel zijn
diverse activiteiten. Onze spreker Ger de Wind uit Knegsel,
lid van onze vereniging, heeft met het publiceren van zijn
boek daarin een belangrijk aandeel.
In drie hoofddelen - hoe eenvoudig Hitler had kunnen
worden gestopt en hoe Europa daarin faalde,
oorlogsverhalen uit Eindhoven meegemaakt door Ger de
Wind en oorlogsverhalen uit de rest van de wereld - vertelt
Ger de Wind aangrijpend over de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog en hoe hij die persoonlijk heeft
beleefd.
Over de Tweede Wereldoorlog zijn veel boeken geschreven,
maar telkens blijkt toch maar weer dat er onbekende
verhalen opduiken. Verhalen uit onze eigen regio, verteld
door iemand die het van dichtbij heeft meegemaakt en lid is
van onze Heemkundevereniging.
Ik wil deze lezing dan ook van harte bij u aanbevelen. De
toegang is gratis. Wel is een vrijwillige bijdrage voor de
spreker én voor de kosten van koffie/thee van harte
welkom.
Graag zien we jullie op dinsdag 18 februari 2020.
Kees Huybers, namens
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Op Woensdag 25 Maart 2020 komt het pastorale team van
de Parochie Sint.Willibrordus naar Wintelre om met u te
praten over de toekomst van de parochie, hoe nu verder als
er dit jaar kerken gaan sluiten. Wat betekent dat voor ons?
Graag willen zij met alle vrijwilligsters, de koren en alle
betrokkene in gesprek gaan.
Plaats: De Rosdoek
Aanvang: 20.00 uur
De koffie/thee mét cake staat voor u klaar!
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

BENT U OP ZOEK NAAR PROFESSIONELE
KINDEROPVANG AAN HUIS?
Vanaf augustus 2020 ben ik op ma/di en donderdag weer
beschikbaar i.v.m. verhuizing van het huidige gezin. Ik ben
een geregistreerd gastouder en heb ruime ervaring.
Hebt U vragen of interesse neem dan vrijblijvend contact
op. Mijn tel: 0627307736 of mail wtmpeters1@hotmail.nl
Groetjes Wilma Peters.

BINGO-AVOND TBV ALPE D'HUZES
4 maart om 20.00u bij de Rosdoek.
Inmiddels al ruim 100 personen aangemeld.
Hoop dat ook deze keer elke stoel gevuld is.
Zeg het dus voort en geef je op bij Anja Das.
Tel: 0622659243
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wilenanja.das@outlook.com

GILDE VAN ONZE LIEVE VROUW EN DE
HEILIGE ST. WILLIBRORDUS
Vooraankondiging
Op 21 - 22 en 23 augustus 2020 houdt ons Gilde een groot
gilde evenement. Dit naar aanleiding van het 700-jarig
bestaan van het Gilde. Aan dit evenement zullen talloze
gilden uit zowel de directe omgeving als uit andere delen
van het land deelnemen. Daarnaast zullen er ook gilden uit
het buitenland aanwezig zijn, zoals Duitsland, Polen, etc.
We verwachten ongeveer 2500 deelnemers te
verwelkomen.
Dit gilde evenement zal starten op vrijdag 21 augustus en
eindigen op zondag 23 augustus 2020.
Het evenement zal plaatsvinden aan het Kekkeneind.
In verband met de omvang van dit evenement zijn de
werkgroepen reeds samengesteld, de commissies gevormd
en de eerste afspraken al gemaakt.
Er is vanuit het Gilde besloten om dit jaar wederom een
“Goed Doel” te benoemen wat financieel sterk ondersteund
zal gaan worden. Dit gebeurt vanuit de opbrengsten van het
evenement.
Deze keer is er gekozen voor de stichting “DUOFIETS”. Een
initiatief vanuit een aantal personen uit Wintelre, om met
oudere en hulpbehoevende mensen uit Wintelre een
fietstochtje te maken in de omgeving van Wintelre. Deze
mensen genieten hier zichtbaar van.
Om dit evenement tot een succes te maken is een goede
financiële balans nodig. Hiervoor zal het Gilde een beroep
doen op de ondernemers in Wintelre en omliggende dorpen.
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Een afvaardiging van het Gilde zal in de komende weken
deze ondernemers gaan bezoeken.
Er is een aansprekend sponsorpakket samengesteld, waar
voor elke ondernemer wel een optie beschikbaar is.
Nieuw hierbij is dat het Gilde een professioneel pr-bureau in
arm genomen heeft, zodat de sponsoren eventueel met hun
logo tot aan het evenement op de diverse media zichtbaar
zijn.
Met dit evenement laat het Gilde zien dat er in Wintelre een
bloeiend verenigingsleven is, wat zorgt voor een positieve
samenwerking tussen de inwoners van Wintelre.
HET KENMERK VAN WINTELRE

STUDIECOACH
Heb je hulp nodig bij het plannen van je huiswerk?
Heb je moeite met leren? Heb je wel eens last van faalangst
of wil je gewoon graag met iemand praten?
Ik kan je hierbij helpen met persoonlijk advies, individuele
hulp en begeleiding.
Bel of mail voor vragen of een kennismakingsgesprek en
dan kijken we samen naar wat ik voor jou kan betekenen.
Willemijn Janssen – de Vooght
06-13872494
Willemijndv@hotmail.com

REPAIRCAFE ’N WEEKJE LATER

De repaircafe ochtend van 26 februari 2020 wordt
verschoven naar woensdagochtend 4 maart 2020.
Dit in verband met Aswoensdag op 26 februari 2020.
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TER NAGEDACHTENIS AAN DE OUW
BOUWERS VAN DE HEILIGENHOEK
Wa is het toch skon da bouwe an een waoge......da's wa wij
geleerd hebbe van die ouw van ons.
Maar ja... nou hadde ze ginne tijd mir, de animo liep
verrekes terug en wa doede dan als da bouwersvlammeke
bij die ouw dooft????
Dan moette da aanwakkeren. We zen te oud vur de
kinderoptocht, alleen kunnen we het nog nie helemaol, dus
hebbe we bij die ouw lijke da bouwersvlammeke toch mer
aangewakkerd. Daarom zen wij me een ideeke gekomme en
toen zen die ouw lijke ons toch een klein bietje goan
helpen...en al zegge we zelf, da is toch best goed
gekomme.
Wij zen der klaar vur om een feestje te bouwe en de
optocht in Wentersel levendig te houwen vandaar onze
leus....
Omdat die ouw lijke niemér wouwe moet de jeugd dun
optoch levend houwe!!!
De jeugd van de heiligenhoek

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure
Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com
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LEDEN VAN DE VVW
Vrijdag 14 februari: Tapas eten bij de Kers in Oerle
Aanvang 19.00 uur vertrek om 18.45 uur bij de kerk met de
fiets of auto
Met goed weer fietsen we naar Oerle. Als er dames met de
auto willen dit graag even melden bij een van de
bestuursleden.
Kosten van deze avond voor onbeperkt Tapas en drank zijn
€ 25.00. Dit bedrag graag vooraf overmaken op rekening:
NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging
Wintelre.
Dinsdag 3 en woensdag 4 maart:
Workshop bij Gerrie van Meel.
Aanvang 13.30 uur bij Gerrie van Meel
We gaan o.l.v. Gerrie van Meel een schilderij maken van
Blond Amsterdam of een Dikke dame.
Er hebben zich zoveel dames aangemeld dat we 2 middagen
gaan schilderen. De indeling volgt per mail.
Kosten voor deze workshop zijn €25,-- dit bedrag graag
overmaken op rekening: NL89RABO0107122634 van de
Vrouwenvereniging Wintelre.
Het bestuur.

BELOFTE MAAKT SCHULD
Een paar weken geleden werkte ik in het restaurant in ons
dorp en daar kwamen toen een paar meisjes van ongeveer
6 jaar lunchen met hun mama omdat ze kampioen waren
geworden op een dansmarietjes toernooi.
Ik heb ze gefeliciteerd en beloofd dat ik dit in ’t Blaaike zou
zetten omdat ik het een knappe prestatie vond.
Bij deze een beetje laat, maar beter dan helemaal niet:
Minioren en Bambinis dansmarietjes Knap hoor!
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MOEDIGE MOEDERS
Op dinsdag 18 februari hebben wij onze maandelijkse
samenkomst weer. Van 20.00u-22.00u in het Thomas van
Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52, Bergeijk.
Voor nog meer info vooraf kunt u bellen met: Kitty 0644625441 of Sandra 06-13400967. Mailen kan ook:
moedigemoedersdekempen@hotmail.com of kijk op de
landelijke site: moedigemoeders.nl
Iedereen is van harte welkom. Er zijn verder geen kosten
aan verbonden.

STICHTING HARAPAN, KAS VOOR
GROENTETUIN BIJ
REHABILITATIECENTRUM HIDUP BARU OP
WEST-TIMOR
Hidup Baru is het rehabilitatiecentrum van de Indonesische
zusters Franciscanessen FCJM in de plaats Atambua op het
arme Indonesische eiland West Timor.
Hier verblijven 30 - 40 kinderen, waarvan velen
dubbelgehandicapt zijn, en ook kinderen die een operatie
hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog
vele jaren therapie moeten krijgen. Steun aan dit centrum
is een van de speerpunten van de stichting Harapan.
Ondanks dat sommige ouders er de voorkeur aan geven
hun gehandicapte kind te verbergen, trachten de zusters de
ouders te overtuigen om hun kind te laten behandelen.
Door middel van therapie of medische ingrepen proberen zij
de patiënten geschikt te maken voor een leven buiten het
centrum en voor een goede toekomst. Als dat niet mogelijk
blijkt is permanent verblijf noodzakelijk.
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Nadat met steun van Harapan op het terrein van Hidup
Baru enkele waterbronnen waren gevonden is een
groentetuin aangelegd. De groenten zijn voor eigen gebruik
maar de zusters willen in de toekomst ook inkomsten
verwerven door verkoop. Men wil ook een “educatieve
groentetuintje” aanleggen waar de kinderen in rolstoelen
naar toe kunnen gaan en kunnen zaaien en planten.
Er is echter een probleem: toen er kon worden geoogst
kwamen wilde apen uit de omgeving en vraten van de
groenten en vernielden veel maiskolven en pompoenen.
Daarom zijn er een aantal kassen van stevig grof gaas
nodig.
Deze kassen moeten open zijn voor het regenwater maar
niet toegankelijk voor de apen. Een 3-units kas van 6 x 30
meter kost € 5.000,-Dankzij donaties van de door Harapan benaderde fondsen:
stichting Weeshuis Nijkerk (€ 3.000, --) en stichting Hofstee
(€ 2.000, --) kunnen de units geplaatst worden. Vrijwilliger
Nico Eijkmans gaat in april weer voor 3 maanden naar
West-Timor en zal de werkzaamheden in samenwerking met
de zusters coördineren.

15 februari

7 maart
13 maart
14 maart
21-27-28 maart
25 Maart
28 maart
30 maart
t/m 4 april

HEE GAODE MEE?
We zijn op zoek naar fietskoetsiers die willen meedoen!
Dit is een elektrische Riksja.
Hiermee gaan we mensen die zelf niet de trappers meer in
beweging kunnen zetten, de wind weer door hun haren of
over hun hoofden laten voelen
Heeft u tijd om af en toe een rit te maken? Wij streven naar
een zo groot mogelijke koetsierspool zodat u niet “vast” zit
aan een dagdeel.
Komt u kennismaken met deze Riksja op 7 maart 2020 op
de Eerselseweg 11 in Knegsel om 10.30 uur?
Contact: heegaodemee@gmail.com
Hannes Soetens, Jacintha van Turnhout en
Henny van Dooren
’t Blaaike nr. 4 15 febr. 2020
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16 mei
21 t/m 24 mei
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

FEBRUARI
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband

MAART
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging
Bijeenkomst Parochie Sint Willibrordus
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
Goede Doelen Week Eersel
JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
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25 oktober
30+31 oktober
15 november

Herfstwandeling
Jubileumactiviteit van Toneelvereniging
"Wie is de Moordenaar?"
Intocht van Sinterklaas

AFVALKALENDER
18 febr
3 mrt
17 mrt

In 2020 bestaan we 75 jaar; reden voor FEEST. En dat gaan we
dit jaar samen met jullie vieren.
* Te beginnen op 21, 27 en 28 maart met ons Jubileumstuk.
Al vanaf september vorig jaar is toneelvereniging de
Vriendenkring druk bezig met de voorbereiding van de klucht;
“Ja hallo, zo zijn we niet getrouwd”.

PMD- GFT-afval

Wie een keertje wil lachen, moet zeker naar deze voorstelling
komen kijken!

PMD-GFT-Restafval

* Na onze laatste voorstelling, 28 maart, willen we een receptie
met aansluitend een feestavond houden. De receptie begint om
18.30u. Iedereen is hier welkom.

PMD-GFT-afval

* In het najaar, op 30 en 31 oktober 2020 hebben we een extra
activiteit voor u georganiseerd.
“Wie is de Moordenaar?”

OUD PAPIER HIER…

14 maart ophalen
11 april brengen
9 mei ophalen
13 juni brengen
11 juli ophalen
8 augustus brengen
12 september ophalen
10 oktober brengen
14 november ophalen
12 december brengen

Een verrassende avond vol spanning, intrige en moord

Reserveren van “Ja hallo, zo zijn we niet getrouwd” is nu al
mogelijk. Het is te zien in MFA de Rosdoek op 21 en 27 maart
om 20.00u. En op 28 maart om 15.00u Kaarten kosten €10,- (incl.
consumptiebon) en zijn te verkrijgen via
vriendenkringwintelre@gmail.com of 040 205 3711.
Noteer deze data in de agenda!
We zullen u voor verdere details via het Blaaike op de hoogte
houden. Bent u al eerder benieuwd, dan kunt u op onze website
voor meer informatie kijken; www.de-vriendenkring.nl .

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Brengen bij het Jeugdhuis
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Repair Café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)
4 mrt.
29 juli
30 dec

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28 okt.

24 juni
25 nov.

EETPUNT KEMPKESHOF 2020

28 febr.
27 mrt.
24 april
29 mei
26 juni
31 juli
28 aug.
25 sept.
30 okt.
27 nov.
18 dec.
U wordt verwacht om 12.00 uur.
Graag vooraf betalen en aanmelden.
Kosten € 10,00
Tel. 040-2051591 Mia Coppelmans
Mail: neggers999@gmail.com

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

19
18
16
18
23

februari
maart
april
mei
juni
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Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
21
27
18
17

augustus
september
oktober
november
december
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