
VRIJDAG 7 OKTOBER

De kermis is geopend van 15.00 tot 23.00 uur.  
Let op de aanbiedingen!!!

De Schakel is geopend vanaf 18.30 uur,  
met een Familie Bingo voor alle leeftijden in de Schakel. 

ZATERDAG 8 OKTOBER

De kermis is geopend van 14.00 tot 23.00 uur.

De MINI Kermis: voor ALLE WIJBOSCHE KINDEREN tot en met groep 8 is er een leuke 
spellenmiddag, de allerkleinst graag onder begeleiding.   
Aanmelden tussen 13.45 en 14.30 uur bij de Schakel. Eigen bijdrage € 2,50

De Schakel is geopend vanaf 20.00 uur,  
met live muziek door A2 en DJ Support van classics tot Top 40 

ZONDAG 9 OKTOBER

De kermis is geopend van 14.00 tot 23.00 uur. 

Kofferbak sale van 14.00 uur tot 16.30 uur, de Schakel heeft een terras.

De Schakel is geopend vanaf 14.00 uur 
met een gouwe ouwe middag met DJ Wim en live optreden van Martin Williams.

MAANDAG 10 OKTOBER

De kermis is geopend van 15.00  tot 23.00 uur.

Vitaal Wijzer Wijbosch organiseert in de Schakel een muzikale middag voor haar  
leden, bewoners van St. Barbara en  Annahof en alle senioren uit Wijbosch / Schijndel. 
Entree € 5,- [ontvangst met koffie & cake + 2 consumpties & hapjes]  
Inloop vanaf 13.30,  
het programma begint om 14.00 en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

De Schakel is geopend vanaf 19.00 uur  
met een Kermis – Darts Single 501 toernooi.

PROGRAMMA 44 JAAR 
VOLKSFEEST WIJBOSCH



Volksfeest Wijbosch  
7 t/m 10 oktober

Dorpsplein auto vrij…….
(vanaf woensdag 5 oktober 9:00 uur)

Beste aanwonenden van het Dorpsplein Wijbosch,

Vanaf vrijdag 7 oktober zal er op het Dorpsplein Wijbosch Volksfeest zijn. Hiervoor zal het 
Dorpsplein worden afgesloten voor alle verkeer, de Past. Verhoevenhof  blijft  via de ventweg 
bereikbaar. (het eenrichting verkeer is dan tijdelijk opgeheven)

Om het Volksfeest goed te kunnen laten verlopen zal het Dorpsplein vanaf woensdag 
morgen 5 oktober 9.00 uur leeg dienen te zijn in verband met de opbouw.

Zou u als aanwonenden hier rekening mee kunnen houden door uw auto vanaf  
5 oktober woensdag morgen 9.00 uur niet op het Dorpsplein te parkeren?

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Namens Organisatie Wijbosch Volksfeest 
Kermis exploitant P. Regter

VOLKSFEEST WIJBOSCH
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
5 t/m 12 oktober 2022 

Vanwege de organisatie van het Volksfeest op en rond het Dorpsplein zijn er tijdelijke  
verkeersmaatregelen.

 • Dorpsplein afgesloten aan de zijde van de Kerkstraat.

 • Wijbosscheweg / Eerdsebaan blijft open voor doorgaand verkeer

 •  Pastoor Verhoevenhof blijft bereikbaar via de ventweg Wijbosscheweg,  
het eenrichtingsverkeer is dan tijdelijk opgeheven.

De genoemde maatregelen gelden vanaf woensdag 5 oktober 9.00 uur  
tot en met woensdag 12 oktober 18.00 uur of zo veel langer als nodig of zoveel korter als 
nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

De vergunning is verleend door de gemeente Meierijstad.


