49e jaargang nr. 1, week 1 4 jan.
Met in deze uitgave onder meer:
 40 Jaar Tonproaten
 Bingo voor Alpe d’Huzes
 Fit en gezond in 2020
De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt
in week 3 (18 jan.)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 9 jan. voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 10 jan. voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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MISINTENTIES 5 januari
ZONDAG 5 JANUARI
DRIEKONINGENVIERING EERSEL 10.00 UUR
M.M.V. DE GEZAMENLIJKE KOREN EN KIWI
VOORGANGER PASTOOR V. LAMOEN EN DE DIAKENS
V. OLMEN EN JANSEN
Jan Tholen

MISINTENTIES 11 EN 12 JANUARI

We denken aan de, voorgangers, kosters, acolieten en
lectoren, koren, fanfare, siergroep, kerststalbouwers,
vaandelhangers, schoonmaaksters, en alle mensen die op
een of andere wijze nog hun steentje hebben bijgedragen.
We bedanken de handwerkgroep die ervoor gezorgd hebben
dat er in de kapel een mooie kerstgroep staat.
Misintenties kunnen worden ingeleverd tot
donderdagmorgen 9.00 uur in de brievenbus op het
kerkplein, kosten € 10,Namens de parochie wensen we iedereen een heel goed,
gelukkig en gezond 2020.

Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor v. Lamoen

BEDANKT!

Rieka Oosterbosch - v. Dooren (mnd)
Tiny Hems - Rijnen (namens K.B.O. Wintelre)
Willem Rijnen
Bert v.d. Bosch (jgt)
Jan v. Gerwen (jgt)

Ronny Tholen, voor de bloemen die je weer heel het jaar
geschonken hebt aan de kapelwerkgroep zodat er altijd een
bloemetje staat.
Natuurlijk bent u er allemaal vrij in om er ook een
bloemetje neer te zetten.
Voor u allen een goed en gezond 2020,
Namens de vrijwilligers van de kapelwerkgroep!

MEDEDELINGEN:
Op zondag 5 januari is er om 10.00 uur alleen in de kerk
van Eersel een gezamenlijke eucharistieviering voor de
gehele Willibrordusparochie m.m.v. de gezamenlijke koren
en KIWI.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen.
Namens de parochie bedanken we iedereen die er aan mee
heeft gewerkt dat alles netjes en goed was verzorgt met de
vieringen tijdens de Kerstdagen.

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, de vele
bezoeken en kaarten, die Jan mocht ontvangen tijdens zijn
ziekte, en na zijn overlijden.
Hartelijk Dank,
Fam. Tholen
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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.
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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WINTELRE
Allemaal nog een gezond en fijn Nieuwjaar gewenst, waarbij
we elkaar weer bij de diverse activiteiten van KBO-Wintelre
hopen te mogen ontmoeten.
In de loop van januari wordt bij de leden, die een
automatische incasso hebben verstrekt, de contributie voor
2020 ten bedrage van € 20,00 per persoon afgeschreven.
De andere leden ontvangen in het begin van het nieuwe
jaar een contributienota in de brievenbus. We rekenen weer
op een vlotte afhandeling van de kant van onze leden,
waarvoor alvast onze hartelijke dank.
Op woensdagmiddag 29 januari komt notaris Jan van Loon
uit Vessem uitleg geven over het levenstestament. Dit is
een belangrijk document, waarbij men allerlei financiële en
medisch zaken kan regelen ten behoeve van de laatste fase
van ieders leven. Ook zal worden ingegaan op de Wet
Langdurige Zorg, die ook voor financiële problemen kan
zorgen, indien men zaken niet goed heeft geregeld. Deze
middag is in MFA De Rosdoek en begint om 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Ook niet-leden van harte
welkom om de nodige informatie op te doen!!
Op dinsdag wordt er gefietst zolang het weer dit toelaat
(koude en/of regen) en rijden we telkens een mooie route
door de wijde omgeving van Wintelre. We vertrekken om
13.00 uur vanaf de kapel bij de kerk. Onderweg wordt er
aangelegd voor een drankje, Iedereen, ook niet-leden,
wordt uitgenodigd om mee te rijden.
Op donderdagmiddag maken we een korte wandeling door
het buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in
een aangepast tempo. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Kapel
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bij de kerk. Alle senioren (dus ook niet-leden) zijn welkom
om aan deze wandelingen deel te nemen.
Op de eerste woensdag van de maand is het op
Kempkeshof om 10.30 uur koffiedrinken. Iedereen is van
harte welkom!
Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.30 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst zijn per 1 januari
2020 overgegaan naar het Vrijwilligers Steunpunt Wintelre.
De KBO heeft geen bemoeienis meer met deze diensten.
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter

KERSTWANDELING D.E.E.S. 2019

Groot succes!!!

Op 2de Kerstdag mochten we na een reeks van regenachtige
dagen, genieten van een prachtige wandeling door de
bossen rondom Wintelre. Uitgezet, gecontroleerd en pijlen
opgehangen door een paar vrijwilligers van Stichting
Avondwandelvierdaagse en DEES. Petje af, weer of geen
weer ze staan er toch maar elke keer.
Wij, wandelaars, werden tijdens de wandeling getrakteerd
door de Kerstman en zijn hulp op een likeurtje of chocomel
met een koekje en later in de kantine van D.E.E.S. op soep
en glühwein.
Leden van Winty, D.E.E.S. en Avondwandelvierdaagse
zorgden samen voor het welslagen van deze wandeling.
Het was mooi, bedankt!

Na net de champagnefles ontkurkt te hebben, met een
proost op het nieuwe jaar, staat Carnaval al stiekem om de
hoek te kijken. De voorbereidingen zijn hiervoor al in volle
gang, zowel binnen het K.O.K., alsook binnen K.V. “De
Huifnarren”, de buurtschappen, de horeca en dansgardes.
Met z’n allen hebben we weer de voornemens om er een
geweldig carnavalsfeest van te maken. Wat betreft de
optocht merken wij als K.O.K. dat het lastig is voor
verscheidene buurtschappen om voldoende mankracht te
verzamelen om een wagen te bouwen voor de optocht van
2020.
Het is een feit dat dit jaar de optocht kleiner zal zijn, maar
we zijn ons terdege ook van bewust dat het elk jaar weer
een enorme opgave is om door weer en wind met
voldoende mensen een wagen in elkaar te knutselen. Feit is
echter ook dat Wentersel nagenoeg elk jaar weer een
optocht weet te presenteren waar we als klein dorpke
apetrots op mogen zijn!
Mocht U graag aan de optocht deelnemen, maar is Uw
buurtschap dit jaar helaas niet van de partij, dan is het
misschien een idee om individueel of met een vriend,
vriendin, buurman of buurvrouw mee te doen, zodoende dat
U alsnog mee kunt doen in de optocht. Opgeven hiervoor
kunt U op de zondag van de optocht.
K.O.K. Wintelre Commissie Optocht

GEVONDEN
Paar handschoenen. Merk: Dynamic Protection.
Joke Hoeks
040-2051760

Een wandelaar
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40 JAAR TONPRATEN
JUBILEUM EDITIE
7 & 8 FEBRUARI 2020
Aangezien dit jaar, de 40e. editie zal plaats vinden van het
tonpraten, wilden we deze mijlpaal graag feestelijk
markeren. We hadden daarom het idee om alle artiesten en
tonpraters uit het verleden en heden te vragen om nog een
keer de “stoute schoenen” aan te trekken en in het kader
van dit jubileum nog eens “act de presence” te geven op de
tonpratersavonden. De reacties op dit initiatief waren
overweldigend en warm, we hebben zelfs enkele artiesten
moeten teleurstellen omdat het programma dan anders uit
zijn voegen zou barsten. 7 en 8 Februari 2020 zijn de data
van dit unieke festijn, wat U als trouwe publiek absoluut
niet mag missen. Zo zijn o.a. “Het Artiestencafé” weer
present, een markant gezelschap die voor het eerst op de
planken stonden in 1992, bestaande uit; Jan Heuveling,
Peter Verheggen, Mieke Huibers, Diny v. d. Bosch, Henk v.
d. Bosch, Annie v. d. Kruijssen en Frans Lunenburg met hun
onvergetelijke act “Nana Mouskouri”. Recente artiesten als
Jeroen van Nunen, Jelle van de Ven, Paul, Eric & Frank,
Mars van der Bruggen en “De akkerdeerband” zullen
vergezeld worden met nieuwe artiesten als Jelle Leermakers
& Koen Bressers, de sensatie van vorig jaar; Erik van
Gestel, alsook oudgediende Jan van de Ven, die zowel als
presentator en tonprater vele malen op het podium of in de
ton heeft gestaan in zijn alom bekende creatie als “Jantje
Piets”. “Bier, zweet en tranen” is misschien voor de jonge
generatie een onbekende naam. In 2000 stonden zij voor
de eerste maal op het podium met een daverende act. We
zijn zeer vereerd dat dit illustere gezelschap bestaande uit
Geert v. d. Berk, Hans Huibers, Will v. d. Vondevoort, Jan
van Ham, Martin van Mol, Hans Buyvoets en Harrie
Klessens in 2020 weer op de planken staat.
Tot slot, terug van weg geweest is ook Edwin Slagboom
weer van de partij. Nu zult U wel denken; “Zoveel artiesten
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op 1 avond?”. Maakt U zich geen zorgen, we gaan middels
een teletijdmachine reizen door 40 jaar tonpraten en alle
artiesten hebben een tijdslimiet meegekregen.
In 5 Blokken van een half uur zullen al deze artiesten uit
het verleden en heden, ter ere van dit jubileum, U als
bezoeker een onvergetelijke en unieke editie bezorgen van
de tonpratersavonden.
De Voorverkoop is op 27 Januari a.s. vanaf 19.00u. in MFA
“De Rosdoek”.
Kaarten kosten €9,00 per stuk en maximaal 10 kaarten per
persoon.
Zorg dat U er op tijd bij bent, want op = op!
K.O.K. Wintelre
Commissie Tonpraten

STICHTING HARAPAN:
succesvolle speculaasactie afgesloten
Begin november startte stichting Harapan in het werkatelier
van EEHT in Best de traditionele speculaasactie. Door
voorzitter Jos van der Heijden werden de eerste pakken
verkocht aan Maria Bekkers, regiomanager van Cello.
Hiermee ging de actie officieel van start De medewerkers
van EEHT hebben ruim 3600 pakken speculaas voorzien van
een Harapan sticker. De opbrengst van deze actie is voor de
gehandicapten in de kindertehuizen van Nativitas op Flores.
Op woensdag 18 december was de laatste verkoop in
Wintelre tijdens de Kerstviering van de K.B.O. Hiermee
werd de zeer geslaagde actie afgesloten. Het bestuur is zeer
tevreden over de actie die inclusief extra giften ruim €
6.100, -- heeft opgeleverd. Harapan bedankt iedereen die
heeft bijgedragen aan het slagen van de actie.
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BINGO OP 22 JANUARI TEN
BATE VOOR DE ACTIEPAGINA
VAN ANJA DAS VOOR ALPE
D’HUZES. BIJ CAFÉ DE BABBEL
OM 20.00u.
Niemand wil dood aan kanker gaan toch?
Helaas treft kanker 1 op de 3 personen.
Ik ben 20 april 2020, 5 jaar na diagnose borstkanker met
één uitzaaiing onder op mijn rug en de ziekte lijkt echt weg
te zijn.
Ik ben heel dankbaar dat er al zoveel onderzoek gedaan is.
Nu ga ik proberen om zoveel mogelijk geld op te halen voor
het KWF.
VAN ALLE DONATIES GAAT GEGARANDEERD 100%
NAAR ONDERZOEK.
IK HOOP DAT JE DAAROM OOK KOMT NAAR MIJN
BINGO-AVOND OP 22 JANUARI.
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/AnjaDas89
27/alpe-dhuzes-2020
Om te weten hoeveel stoelen en tafels we klaar moet
zetten, héél graag opgeven bij Anja Das middels een
telefoontje, berichtje of per mail:
06-22659243
wilenanja.das@outlook.com
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WÉL!ZIJN DE KEMPEN EN CORDAAD
WELZIJN:
OP NAAR MEER LOKALE SLAGKRACHT!
Twee welzijnsorganisaties. Beide met een sterke focus op
persoonlijk contact, lokale verankering en kwaliteit. En een
groot vrijwilligersbestand. “Waarom niet samenwerken?”,
dachten de directeuren Robert Tops en Arno Heesters in
2018.
Een serie van gesprekken volgde met medewerkers,
bestuursleden, vrijwilligers en belanghebbenden. En de
voordelen om samen slagen te kunnen maken werden
duidelijk. Zo duidelijk dat nu een vervolgstap prijkt.
Wél!zijn de Kempen en Cordaad Welzijn hebben de intentie
om samen één organisatie te gaan vormen voor de 9
gemeentes waarin zij werken.
Een organisatie die effectief gebruikt maakt van alle
aanwezige kennis, kunde en middelen om nog meer
maatwerk te kunnen leveren op locatie. Samen met lokale
vrijwilligers en samenwerkingspartners die weten wat er
speelt binnen de gemeente.
Want dat is wat beide organisaties bindt. “We houden het
gewoon dicht bij huis.” Met korte lijnen, aandacht, kwaliteit
en zeker ook continuïteit.
De komende periode zullen beide partijen, in samenspraak
met diverse betrokkenen, hun plan tot samenvoeging
concretiseren. Dit zal plaatsvinden onder coördinatie van de
interim-directeur van Wél!zijn de Kempen, Ton Wouters, en
de directeur/bestuurder van Cordaad Welzijn, Robert Tops.
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de stappen die
hieruit volgen, kijk dan op www.welzijndekempen.nl of
www.cordaadwelzijn.nl.
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LEDEN VAN DE VVW
Dinsdag 7 januari 2020: Winterwandeling vertrek
13.00 uur bij de kerk
Vanaf de kerk wandelen via een mooie route naar het
Geitenboerke. Daar eten we een kop erwtensoep en drinken
een kop koffie. Daarna wandelen we via een andere weg
weer terug naar Wintelre.
Kosten € 5,- p.p. voor de soep en de koffie, dit bedrag
graag overmaken op rekening van de VvW
NL89RABO0107122634
Het bestuur.

FIT EN GEZOND IN 2020
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Heb jij als
voornemen om wat kilo's te verliezen of jezelf fitter te
voelen maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Dan
help ik je graag om jouw doelen te verwezenlijken!
Investeren in je gezondheid is namelijk de beste investering
die je kunt doen. Waarom zou je je gezondheid in de
'wacht' zetten?
Mijn naam is Lisanne van Kroonenburg en ik ben 2 jaar
geleden afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool.
Aangezien mijn interesse en passie voornamelijk op het
gebied van voeding ligt, heb ik hierna enkele cursussen
gevolgd tot voedingscoach.
Momenteel ben ik nog bezig met een cursus tot
orthomoleculair therapeut om in de toekomst ook
gezondheidsklachten van mensen te verminderen door
middel van voeding.
Aangezien ik het enorm leuk vind om mensen te
begeleiden, inspireren en motiveren omtrent gezonde
voeding, wil ik dit graag naast mijn huidige cursus doen.
Gewoon lekker knus aan de keukentafel met een kopje
koffie of thee.
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Wat je hiervan kan verwachten zijn adviezen gericht op
jouw huidige voedingspatroon en doelen, voorbeeldmenu's,
lichaamsmetingen en natuurlijk support en steun! Dit alles
zonder shakes of afslankpillen maar juist met
voedingsmiddelen die in iedere supermarkt te verkrijgen
zijn.
Mocht je interesse hebben, stuur dan een mailtje naar
lisannevankroonenburg@hotmail.com voor vrijblijvende
informatie.
Op naar een gelukkig en gezond 2020

NIEUWSBRIEF#127
In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar wenst
Dorpsraad Wintelre alle inwoners van Wintelre

Een voorspoedig en gezond 2020 in een
Leefbaar Wintelre
Ook dit jaar houden wij er weer graag de vaart in, voor en
samen met alle inwoners van Wintelre. Dank voor uw steun
voor onze activiteiten in 2019.

Snelheidsmeterspaarpot in de Kerkstraat
Drie weken van 13 januari tot 3 februari wordt er een
snelheidsmeterspaarpot geplaatst in de Kerkstraat ter
hoogte van onze basisschool.
De snelheidsmeterspaarpot wordt geplaatst door de
Provincie Noord-Brabant en het geld wat men kan
verdienen is door de gemeente Eersel beschikbaar gesteld.
Het is een leuke manier om automobilisten bewust te
maken van hun snelheid en het kan onze plaatselijke
vereniging Jong Nederland een mooi centje opleveren.
Iedere passage met de juiste snelheid wordt beloond. Wordt
er harder dan 30 kilometer gereden dan wordt er niets aan
het saldo toegevoegd, ook niet in mindering gebracht. Maar
dat is niet wat we willen toch? Het gespaarde saldo wordt
op het digitale bord bijgehouden. Dus draag je Jong
Nederland (en alle weggebruikers) een warm hart toe, doe
rustig aan in de Kerkstraat, het komt altijd ten goede van
onze jeugd, onze toekomst.
Deze ‐Wild avond‐ wordt gehouden op
Vrijdag 24 januari a.s. vanaf 17.00u
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Voor de overige voorzitterstaken wordt nog nader bekeken
hoe dit wordt ingevuld. Mars van der Bruggen neemt samen
met Jan Luttikhold de taak van secretaris op zich. Jan
Heuveling legt zijn taak als voorzitter neer, maar blijft wel
lid van de dorpsraad. De dorpsraadleden bedanken Jan voor
zijn tomeloze inzet en zijn blij dat we nog gebruik kunnen
maken van zijn kennis en ervaring.

Komende bijeenkomsten Dorpsraad Wintelre

GEZOCHT: mensen die al fietsend en wandelend
willen deelnemen aan meetnet voor luchtkwaliteit
van Wintelre en (ruime) omgeving
Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend, willen we de
luchtkwaliteit van onze omgeving gaan meten, zodat we
een duidelijker beeld krijgen hoe het daarmee echt gesteld
is en welke bronnen (het vliegveld, wegverkeer, etc.)
daarop de grootste invloed hebben.

Dorpsraad Wintelre,
Email: dorpsraadwintelre@gmail.com
Website: www.wintelre.info





Maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur is onze eerst
volgende maandelijkse vergadering. 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

Pedicure Praktijk
Arrianne van den Oever

Medisch Pedicure

Hiervoor zijn door de gemeente Eersel voor Wintelre twee
mobiele meetkastjes beschikbaar gesteld. Deze zijn
eenvoudig aan een fietsstuur te monteren en al fietsend
meet het kastje de lucht. Je hoeft geen technische kennis te
hebben, je hoeft er niet voor om te rijden en het kost je
nauwelijks tijd (alleen het op je fiets zetten en er afhalen en
het aan de oplader leggen). Je kunt het kastje voor een
dag, een week, of voor langere tijd lenen (uiteraard gratis).
Het kastje begint automatisch te meten zodra je in
beweging komt (loopt, fietst of rijd tot circa 50 km/u). De
resultaten worden automatisch doorgestuurd naar een
dataverzamelpunt, waar ook jij als gebruiker desgewenst
het resultaat van je metingen kunt inzien.
Voor meer informatie neem contact op met Kees Dankers
tel:205-15 21 of cdan@kpnplanet.nl. Meer achtergrondinformatie over deze meetmethode vind je ook op
www.wintelre.info (onder verenigingen  Dorpsraad
Wintelre)
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Bremveld 7
5513 BL Wintelre
06-22200942
a.vandenoever2@gmail.com

VERGADERINGEN DORPSRAAD WINTELRE
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

20 januari
18 februari
18 maart
16 april
18 mei
23 juni

’t Blaaike nr. 1 4 jan. 2020

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27 augustus
21 september
27 oktober
18 november
17 december

17

21 aug
22 aug
23 aug

Agenda

30/31 oktober

JANUARI

19 januari

Vlooienmarkt Fanfare/Drumband

7 & 8 Februari
15 februari

FEBRUARI
40e editie Tonpraten
Carnavalsconcert Fanfare/Drumband

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

Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
Jubileum activiteit Toneelvereniging
"De Vriendenkring” (75 jaar bestaan)

MAART
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Ledenvergadering DEES
JOC-avond
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 jaar Bestaan.
Seizoenstuk/ jubileumstuk (75 jaar
bestaan) toneelvereniging

AFVALKALENDER
7 jan.

GFT-PMD- en Restafval

21 jan.

GFT-PMD afval

4 febr.

GFT-PMD- en Restafval

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

Goede Doelen Week Eersel
JOC-avond
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
Welons
Knoerttoernooi

29 jan.
26 febr.
24 juni
29 juli
okt.25 nov. 30 dec.

25 maart
26 aug.

29 april
30 sept.

27 mei
28

Avondwandelvierdaagse
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp,
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OUD PAPIER HIER…
11 januari ophalen
8 februari brengen
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

Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis

EETPUNT KEMPKESHOF 2019
31 jan.
29 mei
25 sept.

28 febr.
26 juni
30 okt.

27 mrt.
31 juli
27 nov.

24 april
28 aug.
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
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