49e jaargang nr. 7, week 13 28 maart
Met in deze uitgave onder meer:
 Coronavirus heeft ons in de tang
 ……………………………………………………
 ……………………………………………………
De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
in week 15 (11 april)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Donderdag 2 april voor 19.00u in brievenbus
Vrijdag 3 april voor 19.00u per mail
Bij voorkeur per mail
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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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ER ZIJN GEEN WEEKEND VIERINGEN VAN 28 EN 29
MAART, DE GOEDE WEEK EN HET PAASWEEKEND T/M
13 APRIL
In deze periode zijn er in de gehele Willibrordusparochie
geen vieringen i.v.m. het Coronavirus.

MEDEDELINGEN:
Beste parochianen,
Vanuit het Bisdom is er een schrijven gekomen dat er tot en
met 13 april [tweede Paasdag] geen vieringen in de
parochies zullen plaats vinden. Je kunt op de T V de
eucharistieviering bij wonen als je dat graag wil.
Uitvaarten en doopvieringen kunnen wel in besloten kring
doorgaan.
Alle vieringen van de Goede Week en Pasen, inclusief de
jubileumviering op Witte Donderdag om 15.00 uur gaan
niet door.
De bijeenkomst van 25 maart met het pastorale team gaat
ook niet door.
De opgegeven misintenties die komen te vervallen worden
op een later tijdstip in overleg met de familie ingehaald.
Namens de parochie wensen we iedereen kracht, sterkte en
positieve energie toe om met deze situatie om te kunnen
gaan. In het volgende Blaaike leest u weer het nieuws
vanuit de parochie.
Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00
uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,00
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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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GOEDE DOELEN WEEK

SJAAN VAN LOON 100 JAAR!

Zoals u zult begrijpen, gaat
de Goede Doelen Week
Eersel, die gehouden zou
worden van 30 maart tot 5
april a.s., i.v.m. het
Corona-virus, niet door.
De collecteweek is
verplaatst naar week 36, van 31 augustus tot 6 september
2020. Hoewel het moeilijk te voorspellen is, hopen we dat
ons dagelijks leven dan weer normaal zal zijn.
Tegen die tijd volgt nadere informatie.

Het deed ons een groot genoegen om in het vorige Blaaike
bekend te maken dat onze moeder, oma en superoma
100 jaar gaat worden op donderdag 9 april 2020.
Wij hadden het graag groots gevierd, maar vanwege
maatregelen omtrent het Coronavirus, gaat de receptie, de
mis en het feest (voorlopig) niet door.
Als het haar gegund is, vieren we het graag nog op een
later tijdstip. We houden jullie op de hoogte.

Namens de Goede Doelen Week afd. Wintelre
Jet Kwinten
Erna Kleijn.

Adres: Joriszorg
Mw. Van Loon-Jansen
Kamer 2234
St Jorisstraat 1
5688 AS Oirschot

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD
Voor een ouder echtpaar in Wintelre ben ik op zoek naar
een huishoudelijke hulp voor 1 dagdeel per 2 of 3 weken.
Bel voor meer informatie of interesse naar 06-12926341

Groeten Familie van Loon

GEEN ACTIVITEITEN OP KEMPKESHOF

GILDE MEDEDELING

Wij zijn gesloten tot 6 april 2020.
Dit is op advies van het RIVM om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
Na 6 april 2020 zal het bestuur van Kempkeshof haar
standpunt opnieuw bepalen.
St. Kempkeshof
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Vanuit Joriszorg is bekend gemaakt dat er tot nader order
geen bezoek ontvangen mag worden.
Misschien is het daarom een idee om rondom haar
verjaardag een kaartje te sturen, zodat deze dag toch nog
een beetje feestelijk kan worden.
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Wegens de ontwikkelingen en maatregelen omtrent het
coronavirus gaat het geplande oud ijzer ophalen van
aanstaande 4 april NIET door.
Indien het in de weg staat kun je het ten alle tijden brengen
naar onze ijzercontainer aan de Oostelbeersedijk 2,
Gebr. Van Mol
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Maar wij weten ook niet hoe het verder gaat en raden jullie
aan het Blaaike en of internet in de gaten te houden.

HET WAS WEER LEUK
Carnaval, wat was je weer leuk en wat hebben wij als
Babbellaarsjes genoten!
Deze carnaval bestonden wij alweer vijf jaar en daar zijn we
trots op.
Dit was ons niet gelukt zonder jullie!
Iedereen bedankt die ons tijdens het wagenbouwersbal
heeft gesteund door lotjes te kopen.
De Babbel, Rosdoek en de Huifnarren; bedankt voor jullie
gastvrijheid. We hebben er samen weer een mooi feest van
gemaakt.
Fam. van Kerkhof bedankt voor de maaltijd van de
maandagavond en restaurant Craft en ouders voor het
ontbijt.
En al onze meiden, ouders en sponsoren BEDANKT, zonder
jullie geen Babbellaarsjes!
Wil je ook komen dansen op die gave hakjes en in zo'n
mooi jurkje? Geef je dan snel op voor 30 maart via een van
onze leidsters of via debabbellaarsjes@hotmail.com
Hopelijk tot dan!

Dinsdag 12 mei: Kookworkshop
Aanvang 13.30 uur en 18.30 uur. Bij Wilma de Haas
Landsardseweg 33
We gaan o.l.v. Mars Verbruggen lekker salades maken en
daarna ook lekker opeten.
De indeling volgt per mail.
Kosten € 12.50 p.p. dit bedrag graag overmaken op de
rekening NL89RABO0107122634 van de Vrouwenvereniging
Wintelre
Het bestuur.

WE GAAN ONLINE WERKEN, VOLGEN
ONLINE LESSEN

Goedkope laptop nodig?
Deze notebooks zijn
refurbished, dat wil zeggen
dat ze nagekeken zijn en in
orde gemaakt.
Ze zijn voorzien van een
nieuwe snelle harde schijf
(SSD), en geïnstalleerd met
Windows 10.
Hebt U interesse? Neem
contact op met:

Groetjes,
Hanneke, Hilde, Marieke, Anne, Britt, Hannah en Inge

LEDEN VAN DE VVW
Doordat ons land gebukt gaat onder het Coronavirus
hebben we besloten om alle activiteiten die in april zouden
plaatsvinden af te lassen.
De eigen bijdrage voor de excursie naar de CHV zal worden
terugbetaald.
De kookworkshop is tot nog toe verplaatst naar 12 mei, zie
hieronder.
’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020
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STICHTING HARAPAN

Twee borduurmachines voor rehabilitatiecentrum op
Sumatra.
Harapan Jaya is een rehabilitatiecentrum in Pematang
Siantar op Noord-Sumatra. De steun aan dit centrum is een
van de speerpunten van de stichting Harapan. De doelgroep
is de lichamelijk gehandicapten van Sumatra en de laatste
jaren ook uit Bali en West-Timor. Vanaf 1981 zijn al meer
dan 7.300 patiënten geholpen.
Jaarlijks komen artsen uit Nederland en België, orthopeden
en plastisch chirurgen twee keer naar Pematang Siantar
om daar in het ziekenhuis de meest uitlopende operaties te
verrichten vanwege o.a.: lipspleten, open gehemelte,
brandwonden, O en X-benen, klompvoeten, polio,
hypospadie en aangeboren handafwijkingen. Zij doen dit
geheel belangeloos. Na de operaties worden de patiënten
opgenomen op Harapan Jaya waar een traject van
revalidatie wordt gestart. Voor de oudere patiënten is dat
meestal beroepsonderwijs, belangrijk om bij terugkeer in de
eigen woonomgeving voor zichzelf te kunnen zorgen
bijvoorbeeld als naaister of kleermaker. Op de naaiafdeling
worden kleding en uniformen gemaakt voor zowel het
centrum als voor externen. In Indonesië wordt veel
geborduurd. Een borduurmachine is een absolute noodzaak
om hiermee het werk te bespoedigen, op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen op het gebied van naaien en
borduren en om zo weinig mogelijk werk door derden te
laten doen (kostenbesparend). Er zijn 2 machines nodig en
de zusters van het centrum kunnen dat niet betalen. De
totale kosten bedragen inclusief 2 elektrische scharen
€ 3.550, --.
Van 2 anonieme fondsen zijn onlangs donaties ontvangen
voor een totaalbedrag van € 3.400, --. De machines kunnen
nu dus gekocht worden. Naaimachinehandelaar Joost van
Rosendaal uit Best schonk eerder al 1 van de gevraagde
elektrische scharen.

’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020

8

JUBILEUMSTUK “JA HALLO, ZO ZIJN WE
NIET GETROUWD” KOMT IN HET NAJAAR
TEN TONELE!
Zoals bij velen, heeft het Corona-virus dat bij elk van ons
roet in het eten gegooid.
Zo ook voor ons jubileumjaar, waar we een mooi feest met
meerdere activiteiten gepland hadden.
De regisseur, de spelers, de decorploeg, de PR, leden en
ook het bestuur hadden er hard aan gewerkt om dit eind
maart te realiseren. Helaas het mocht niet uitkomen.
Maar we willen het er niet bij laten zitten, en zullen in het
najaar ons Jubileumstuk “Ja Hallo, zo zijn we niet getrouwd”
alsnog ten tonele brengen.
De nieuwe data zijn
Vrijdag 23 en 30 oktober 2020 om 20.00u en
zaterdag 31 oktober 2020 om 15.00u.
De receptie voor ons 75 jaar bestaan zal zaterdag 31
oktober vanaf 18.30u zijn.
Onze jubileumactiviteit “Wie is de moordenaar?” zal dus ook
verzet moet worden, de nieuwe datum hiervoor is nog niet
duidelijk.
We houden u uiteraard ter zijne tijd op de hoogte houden
van alle activiteiten.
We wensen iedereen in goede gezondheid en hopen u te
zien in oktober tijdens een van onze voorstellingen en/of
receptie.
Het bestuur van Toneelvereniging “De Vriendenkring”
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Nieuwe leden gezocht voor
hengelsportvereniging
De Polder in Vessem!

AANBIEDING:
LUXE RUNDVLEES- PAKKETTEN

Dinsdag 28 april 2020 vers te leveren

Reeds heeft er een mooie vis uitzetting plaats gevonden,
om het ouderlijke bestand aan te vullen.
Met grote Voorns, kleine Zeelt en kleine Karper.
Kom gerust eens een kijkje nemen of vissen bij
de vijver aan de Driehuizen in Vessem.

Pakketprijs 20 kg.: € 12,95 per kg.
Pakketprijs 10 kg.: € 13,95 per kg.

(incl. 9% btw.)

(vooraf reserveren, op =op)

Pakketten zijn voorzien van alle onderdelen van het rund en
worden verstrekt in een lekvrij slagerskratje. Aangeboden worden
vrouwelijke runderen van het Belgisch Witblauwe Rundveevleesras. Het 1e kwaliteit en vers rundvlees is per onderdeel
verpakt, gevacuümmeerd, duidelijk gecodeerd en bevat de
volgende onderdelen:

Mocht je geïnteresseerd zijn kun je contact op nemen
met Robert Henst (0646435587) of Frank Henst
Jansmuldersstraat 1A Vessem (0497-592357).
of wordt online lid van HSV de Polder via:
sportvisserijnederland.nl
Goede vangst gewenst namens HSV de Polder!

NIEUWS VAN HOTEL 46
Vanwege de landelijke maatregel om vanwege het
Coronavirus alle openbare gelegenheden te sluiten,
moeten ook wij, van Hotel 46, u via dit bericht laten weten
dat tot afgelasting van de voorgenomen activiteiten,
reserveringen en boekingen moet worden overgegaan.
En is ons Restaurant en Hotel tot 6 april gesloten.
Wij willen heel graag, als het sein op groen staat weer voor
u klaar staan. En doorgaan waar we gebleven waren.
Ook willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om
iedereen een goede gezondheid en sterkte te wensen.
We hopen elkaar snel, onder betere omstandigheden weer
te zien.

1.

Biefstuk, kogelbiefstuk

6.

2.

Entrecote

7.

Braad- en baklappen
Soepvlees / schenkel

3.
4.

Stooflappen
Sukadelappen

8.
9.

Hachee (onder voorbehoud, afhankelijk van rund)
Rundergehakt voor o.a. overheerlijke gehaktballen

5.

Riblappen

of ingrediënt van een heerlijke (Italiaanse) pasta

Het meest luxe onderdeel van het rund, de Runderhaas, is afzonderlijk
te reserveren á € 34,95 per kg. (incl. 9% btw.)

Gun u én uw gezin duurzaam kwaliteitsvlees uit de eigen regio,
grootgebracht binnen een natuurlijke en stressvrije omgeving, …
en proef de smaak van weleer!
Nieuw per 01 januari 2020: verhuur koelaanhangwagen ten
behoeve van uw
privéfeest, zakelijke aangelegenheid of evenement!
Bezoek ook onze nieuwe Website: www.kempenlust.nl !
Gedurende het gehele jaar leveren wij ook vaste Koemest van goede kwaliteit
voor het bemesten van uw Moestuin óf Bloemenperk!!!
(informeer naar de mogelijkheden)

Ronny en Joyce de Jong
En het gehele team van Restaurant Craft & Hotel 46
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET….
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Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter
de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met
veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde
vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde
waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van
de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en
dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het
was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de
hand was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds
lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht
vroeg door de ramen
Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te
doen
Mensen kwamen alleen even buiten om
boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels,
restaurants en bars

’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020

12

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden
uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse
programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar
heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om
gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was
ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat
was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar
werd een streep door gezet en niemand wist wanneer
dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er
vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het
was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de
angst pas echt!!
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En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge
maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten
dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie
was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er
gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd
herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met
je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen
lieten hun fantasie de vrije loop en verveling
ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en
vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer
tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de
liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was,
deze mensen werden helden, ze werden meer
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gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken
of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen
dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan
een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun
telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze
konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om
te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde
iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei
landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in
de zorg alles draaiende te houden
Het was het jaar waarin men het belang erkende van
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed
iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte
niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de
geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we
allemaal
’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020
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En
En
En
En

de lente wist het niet,
de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
het werd steeds warmer
er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had
positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen
háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
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Agenda
29 maart
30 maart
t/m 4 april

MAART
Hollandse avond D’n Babbel
Goede Doelen Week Eersel

12-13 april `
19 april

Paasbrunch bij Hoeve de Nachtegaal
Livemuziek bij Hoeve de Nachtegaal met
een bierproverij of gin-tonic proverij

8 Mei
16 mei
17 mei
21 t/m 24 mei
6 juni
13 juni:
19-20-21 juni
27 juni
30 juni t/m
3 juli
10 Juli
13 t/m 18 juli
24, 25 en 26 juli
21 aug
22 aug
23 aug

Matentoernooi TV de Meppers
JOC-avond
Eerste Communie
Klaverblad Hemelvaarttoernooi DEES
ELE rally
Bosschuur concert Fanfare/Drumband
Welons
Knoerttoernooi
Avondwandelvierdaagse
Vakantie-BBQ toernooi TV de Meppers
Kamp Jong Nederland te Reusel.
Dorpszeskamp
Feestavond Gilde
Ouderen en kindermiddag
Groot gildefeest in Wintelre (700 jaar
Bestaan)
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28 Augustus
Frikandellentoernooi TV de Meppers
25 oktober
Herfstwandeling
23-30-31 oktober Jubileumstuk de Vriendenkring
“Ja Hallo, zo zijn we niet getrouwd”
31 oktober
Receptie en Feestavond
Toneelvereniging "De Vriendenkring"
75 Jaar Bestaan.
13 November
Afsluittoernooi TV de Meppers
15 november
Intocht van Sinterklaas

OUD PAPIER HIER…

2021
17 januari

Boeken-Platenbeurs Fanfare/Drumband

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

AFVALKALENDER
31 mrt

14 apr

28 apr

PMD- GFT- Restafval

Repair café
09.00 - 12.00 uur (Rosdoek)

PMD- GFT-afval
25 maart
26 aug.
30 dec

PMD-GFT-Restafval

29 april
30 sept.

27 mei
28 okt.

24 juni
25 nov.

29 juli

MFA DE ROSDOEK TOT NADER BERICHT GESLOTEN
VANWEGE CORONA-VIRUS

’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020
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’t Blaaike nr. 7 28 maart. 2020
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EETPUNT KEMPKESHOF 2020
27 mrt.
31 juli
30 okt.

24 april
28 aug.
27 nov.

29 mei
25 sept.
18 dec.

26 juni

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
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16
18
23
27
21
27
18
17

april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december
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