47e jaargang nr. 1, week 1 (6 jan.)
Met in deze uitgave onder meer:
 Huis aan huis bijdrage 't Blaaike
 Tonpraten 2018
 Vlooienmarkt Fanfare

De volgende uitgave (nr. 2) verschijnt
in week 3 (20 januari)
Inleveren kopie voor deze uitgave voor
Vrijdag 12 januari voor 19.00 uur.
(bij voorkeur per e-mail)
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MEDEDELINGEN:

MISINTENTIES 6 en 7 JANUARI

Op zondag 7 januari is er een kindergezinsviering met als
thema Driekoningen. We nodigen u allen uit om hierbij
aanwezig te zijn.
Pastoor Verschure is van 7 t/m 12 januari afwezig.
Indien nodig neemt pastoor v. Lamoen waar en is te
bereiken op nr. 0497-512235.

Zondag 9.30 uur

Kindergezinsviering
Thema Driekoningen m.m.v. KIWI
Frans Vrijsen
Arnold Bartholomeus
Bert v.d. Bosch (jgt)
Jan v.d. Ven (mnd)
Jan v. Gerwen (jgt)

Op donderdagmorgen 11 januari is er dan geen H. mis.
In onze parochie zijn in 2017:
8 kinderen gedoopt
5 kinderen deden hun eerste H. communie
13 jongeren hebben het H. Vormsel ontvangen
14 personen zijn in onze parochie overleden

Deze week is er op donderdagmorgen geen H. mis.

MISINTENTIES 13 en 14 JANUARI
In 2018 zijn de weekendvieringen als volgt:
Knegsel zaterdagavond 19.00 uur
Wintelre zondagmorgen 9.30 uur
Vessem zondagmorgen 11.00 uur

Zondag 9.30 uur Gemengd koor
Erik v. Loon (1e jgt)
Piet v.d. Sande (mnd)
Sjef v.d. Ven Groenstraat (jgt)
Overleden familie Bartholomeus - Snelders en Gerrit
Swaanen
Arnold Bartholomeus (mnd)
Louis van Loon (mnd)

Namens de parochie willen we iedereen heel hartelijk
bedanken, die zijn of haar steentje heeft bijgedragen zodat
de vieringen met de Kerstdagen zo mooi en goed zijn
verlopen.
Ook wensen we iedereen een gelukkig en gezond 2018.

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geen H. mis
Donderdag 8.30 uur H. mis voor de vrede
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Misintenties kunt u inleveren tot donderdagmorgen 9.00 uur
in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10,-.
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)
Het VsW heeft het volgende aanbod

TONPRATEN 2018

voor alle inwoners van Wintelre die
daar een beroep op willen doen
(CP=Contactpersoon):

Mensen vragen wel eens aan ons, als commissieleden van
de tonpratersavonden; "En...hoevul tonproaters hedde
gullie al?"
Waarschijnlijk krijgen deze mensen elk jaar nagenoeg
hetzelfde antwoord van ons: "Ik denk un stuk of 4, miskien
5 en as ut hul erg mee zit dan miskien wel 6!"
Maar dat we dit jaar maar liefst 8 optredens mogen
verwelkomen op de tonpratersavonden, overtrof zelfs onze
stoutste dromen. We zijn daarom ook dermate trots dat we
dit jaar een overvol en zeer gevarieerd programma kunnen
presenteren, en dat ziet er als volgt uit:

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op
het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.
CP: Sjaan Dieker T. 2052551
Dagbesteding in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00
uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch. Contactpersoon
Wim ten Boske T. 2055133. Op donderdag van 14.00 – 16.00
uur. Nadruk ligt op handvaardigheid.
CP: Mien Spanjers T. 2052265
De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van
mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van
mantelzorgers.
CP: Elly Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132
De Klussendienst deel uitmakend van de KBO. Is vooral gericht
op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205
De Vervoersdienst deel uitmakend van de KBO. Is gericht op
het vervoer van dorpsgenoten die hierin zelf niet kunnen voorzien
naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen, etc. Graag een dag
van tevoren contact opnemen.
CP: Cees van de Sande T. 2051829, Wim ten Boske T. 2055133
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 woensdag van 19.00 – 20.00 uur.
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.
Contactpersonen voor het Vrijwilligerssteunpunt Wintelre zijn Elly
Leermakers T. 2053823 en Jan Kruit T. 2052132.
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Jeroen van Nunen als "Ben Fluitert"
"Akkerdeerband" als "De Holbewoners"
Bart & Hein met "De truc met de kip"
Eric, Paul en Frank met "Wintelre TV"
Geert van den Berk als "De Eftelingganger met de
vriendelijke heks"
Edwin Slagboom als "Ed is feest met carnaval"
Jelle van de Ven als "Theoke de Wolk"
Mars van der Bruggen als "Vliegende kiep"
De data dat U dit geweldige gezelschap kunt zien acteren
zijn: 26 en 27 Januari 2018.
De datum van de voorverkoop is maandag 15 Januari 2018
van 19.00u. tot 20.00u. in MFA "De Rosdoek"
De kaarten kosten €9,00 per stuk, maximaal 10 kaarten per
persoon en OP = OP!!!
LET OP! Gezien het grote aantal artiesten dit jaar, starten
de tonpratersavonden om 19.30u. i.p.v. 20.00u.!!!
Tot dan!
Commissie Tonpraten
K.O.K. Wintelre
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AFVALKALENDER 2018

VASTENTROMMEL 2018 IN EEN
NIEUW JASJE
Voor de 11e keer organiseert de Vastentrommel een
tonpratersevenement rond halfvasten met een aantal
tonpraters uit de gemeente Eersel aangevuld met een 3-tal
gasttonpraters.
De avonden worden gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10
maart in de Muzenval te Eersel, in een mooie gezellige zaal,
met ca. 300 bezoekers per avond.
Deze editie hebben we besloten het plan van aanpak wat
om te gooien.
Zoals u in bovenstaande aankondiging hebt kunnen lezen
nodigen we dit jaar een 3-tal gast tonpraters uit. Dit zijn
Hans Eijkenmans, meervoudig Zuid-Nederlands kampioen
en oud Brabants Kampioen, Rien Bekkers, tweevoudig
winnaar van de Narrekap en Wichard de Benis in 2017
finalist bij de Keiebijters. Natuurlijk mag niet ontbreken,
Hans Keeris, Brabants kampioen 2017. Hans zal dit jaar
voor de 11e keer bij de Vastentrommel in de ton staan.

9 Januari 2018: PMD GFT en Restafval

De muzikale omlijsting wordt op vrijdag verzorgd door
Hekwerk uit Knegsel en op zaterdag door de Yellowband uit
Vessem.

23 Januari : PMD GFT afval

Zoals gebruikelijk zullen afgevaardigden van de
Vastentrommel ook de zittingsavonden in de kerkdorpen
weer bezoeken om te bepalen welke tonpraters uit de
gemeente Eersel in de ton zullen verschijnen.

6 Februari : PMD GFT en Restafval
20 Februari: PMD GFT afval

Dit jaar zal het publiek op vrijdag en zaterdag de beste
tonprater van die avond kiezen. De prijs zal € 500,- per
avond bedragen en gaat naar een, door de winnaar, te
bepalen goed doel.
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Deze avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in
de Muzenval te Eersel. De zaal zal vanaf 19.00 uur open
zijn.
De voorverkoop start op 1 januari 2018. Kaarten zijn voor
€ 10,- p.st. te koop via www.muzenval.nl
Graag heten wij u van harte welkom
op een van onze avonden.
Stichting de Vastentrommel.

VLOOIENMARKT FANFARE/DRUMBAND
Op zondag 21 januari houden we in het gemeenschapshuis
onze jaarlijkse vlooienmarkt. Nagenoeg het gehele
gemeenschapshuis zal worden gebruikt om waaruit te
stallen. In de beide zalen vindt men een heel groot
assortiment aan artikelen, waaronder een uitgebreide
verzameling boeken en gesorteerde lp's. Het podium wordt
gebruikt voor de veiling. Als u ons op dit moment nog aan
vlooienspullen of boeken wilt helpen, dan kunt u deze op
zaterdag 20 januari afgeven bij De Rosdoek.
Om misverstanden te voorkomen; het gaat om handzame
spullen, dus geen TV-toestellen, koelkasten, bankstellen,
surfplanken e.d. of spullen die meteen de Kliko in kunnen.
De vlooienmarkt begint op zondag 21 januari om 11.00 uur.
De veiling van enkele "meer waardevolle" artikelen begint
om 11.30 uur. De entree is € 1,50 per persoon. Kinderen
tot 14 jaar hebben gratis toegang
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NIEUWS
TENNISVERENIGING
DE MEPPERS
Algemene ledenvergadering
Op maandag 22 januari om 20.00 uur wordt de algemene
ledenvergadering gehouden in het gemeenschapshuis De
Rosdoek.
De agenda en het jaarverslag 2017 worden naar alle leden
toegestuurd.
We hopen dat een groot aantal leden en ouders van de
jeugdleden naar de ledenvergadering komen, zodat wij als
bestuur ook te weten komen of we de juiste activiteiten
organiseren. Kom en laat je mening horen. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de tennisvereniging.
Tevens zijn we nog op zoek naar bestuursleden. Aanmelden
kan nog tot en 15 januari.
Snerttoernooi
Het snerttoernooi zal niet op 26 januari plaatsvinden, maar
is verzet naar 23 februari.
Gezellig en recreatief tennissen met elkaar. En natuurlijk is
er snert, rogge brood met spek en een drankje. We
beginnen om 19.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.
Aanmelden kan tot en met 18 februari via
demeppers@hotmail.com.
IVA
Iedereen die meedoet aan de interne en/of externe
competitie is verplicht om kantinedienst te draaien. Dit
betekent ook dat men verplicht is om het IVA certificaat te
behalen (Instructie Verantwoord alcohol schenken).
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Op dit moment heeft nog niet iedereen dit certificaat
behaald en/of ingeleverd.
Daarom heeft het bestuur besloten dat men niet meer kan
deelnemen aan de competities wanneer de tennisvereniging
het certificaat niet heeft ontvangen. Het certificaat is te
behalen via de website: http://www.nocnsf.nl/iva
Buurtschappentoernooi
Ook in 2018 (27 mei) organiseren we weer een
buurtschappentoernooi met als hoofddoel het werven van
nieuwe leden. Voor elke buurt hebben we een teamcaptain
nodig en we zullen daarvoor de captains van afgelopen jaar
weer benaderen. Deze captain zal zorg dragen voor een
team van 4 personen, waarvan maximaal 2 personen lid
zijn van onze vereniging. De overige personen moeten nietleden zijn. (Minimaal 2 en maximaal 3). De opzet is in
eerste instantie 2 vrouwen en 2 mannen per team. We
hopen dus op 9 teams van ieder 4 personen. Maar er
mogen ook meer teams per buurt deelnemen.

DANKBETUIGING
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling, de steun en het medeleven die wij mochten
ontvangen bij het overlijden van

Arnold Bartholomeus.

LEDEN VAN DE VvW
Woensdag 10 januari 2018: Koersbal
Aanvang 9.30 uur mfa de Rosdoek
We gaan samen met twee dames van de koersbalclub
koersballen in de Rosdoek. De dames die zich hiervoor
hebben opgegeven worden om 9.30 in de Rosdoek
verwacht. De koffie en thee is voor eigen rekening.
Maandagavond 8-15-22 januari en 19-26 februari en
5 maart: Cursus beeldhouwen uit speksteen.
In samenwerking met Antoinette Donkers gaan we in 3
avonden iets maken uit een stuk speksteen. De dames die
zich hiervoor hebben opgegeven hebben een lijstje gehad
met daarop de datums wanneer ze de cursus kunnen
volgen. Kosten voor 3 avonden € 30,- dit afrekenen met
mevrouw Donkers.
Donderdag 18 januari: Winterwandeling
Vertrek 13.00 uur bij de kerk met auto’s
We gaan dit jaar naar Meerhoven, daar maken we een
wandeling met een gids van IVN Eindhoven-VeldhovenVessem. Na afloop is er koffie en erwtensoep.
Kosten € 6,- dit bedrag graag overmaken op rekeningnr.
NL89RABO0107122634
Namens de VvW wensen wij iedereen één gelukkig en
vooral gezond 2018.
Het volledige jaarprogramma van de VvW staat ook op
Wintelre info.
Het bestuur.

In het bijzonder noemen wij pastoor Verschure en het Gilde
van OL Vrouw en de H. Willibrordus.

GEVRAAGD

Hennie Bartholomeus-Rooijakkers
Familie Bartholomeus
Familie Rooijakkers

Krantenbezorgers voor Wintelre. ´s Morgens 60 a 75
minuten. Snel verdiend en gratis de krant lezen.
Premie € 200,- na 3 maanden bezorgen.Bij interesse kunt u
contact opnemen met Rob Adriaansen tel. 06-12142058

’t Blaaike nr.1

6 januari 2018

10

’t Blaaike nr.1

6 januari 2018

11

STICHTING HARAPAN:

Wintelre

SUCCESVOLLE SPECULAASACTIE AFGESLOTEN
Eind oktober startte de stichting Harapan de traditionele
speculaasactie. De eerste verkoop vond plaats tijdens de
Ladiesnight in de Rosdoek. De opbrengst van de actie is
voor de renovatie van het meisjesinternaat St. Theresia in
Nebe op Flores. De Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne
Colson (Mama België) heeft in de 42 jaar dat zij op Flores
werkzaam is 5 kindertehuizen en het genoemde
meisjesinternaat opgericht. Harapan zet zich al jaren in
voor deze tehuizen, samen met de stichting Nativitas uit
Horst. Ook de hulporganisatie Wilde Ganzen draagt
regelmatig bij in de kosten van de opvang gehandicapte- en
weeskinderen. Harapan vrijwilligers waren wekenlang in
touw om zoveel als mogelijk pakken speculaas te verkopen
in Best en verre omgeving, ook in Wintelre. Op woensdag
20 december werd de actie afgesloten; nadat in de Rosdoek
tijdens de Kerstviering van de K.B.O de laatste verkoop
plaats vond werd de overgebleven voorraad afgeleverd bij
de voedselbank Best/ Oirschot. Voorzitter Jos van der
Heijden overhandigde de speculaas aan voedselbank
voorzitter Frans van Rosendaal. Hiermee werd de zeer
geslaagde actie afgesloten. Het bestuur is zeer tevreden
over de actie die inclusief extra giften bijna € 7.000,- heeft
opgeleverd. De Wilde Ganzen zal dit bedrag met 50%
verhogen zodat Harapan ruim € 10.000,- kan bijdragen in
de totale kosten. (€ 24.000,-). Hierbij komt nog van het
missiecomité Wintelre een gedeelte van de opbrengst van
de onlangs gehouden houtverkoop bij de Bosschuur. Dit
bedrag is nog niet bekend. Samen met de opbrengst van de
stichting Nativitas kan de volledige renovatie worden
uitgevoerd.
Het bestuur van Harapan bedankt namens Nativitas
Indonesië iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen
van de actie.
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We wensen alle leden van KBO-afdeling Wintelre een heel
goed en vooral gezond jaar toe in 2018. Ook hopen we
weer velen van u op een van onze activiteiten te mogen
begroeten.
Met veel plezier kijken we terug op een heel geslaagde en
mooie Kerstviering
Fijn dat er zoveel mensen aan hebben meegedaan. Graag
bedanken we ook nog de mensen van de werkgroep, die de
inhoudelijke kant van de bijeenkomst heel goed heeft
verzorgd.
We zijn voornemens om voor 2018 een programmaboekje
uit te brengen, waarin alle relevante informatie over KBOWintelre te vinden is. Ook worden daar alle geplande
activiteiten voor het dit jaar met datum , tijdstip en locatie
vermeld, zodat u voor een heel jaar weet wat er gaat
komen.
Op dinsdagmiddag wandelen we in de wintermaanden; dit
in verband met de kou. We vertrekken om 13.00 uur vanaf
de Kapel bij de kerk en lopen dan een route van ca. 15 km.
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen.
Ieder donderdag maken we een korte wandeling door het
buitengebied van Wintelre van ca. 4 tot 5 kilometer in een
aangepast tempo. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Kapel 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!
’t Blaaike nr.1

6 januari 2018

13

Op de maandagen in de Rosdoek is er om:
- 9.30 uur koersbal
-13.45 uur volksdansen
De klussendienst en de vervoersdienst worden via de
Vrijwilligers Steunpunt Wintelre geregeld, maar vallen nog
onder de financiële verantwoordelijkheid van de KBO.
Voor verdere informatie: zie de rubriek van V.S.W
KBO-Wintelre,
Marcel van Hest, voorzitter.

HUIS AAN HUIS BIJDRAGE T BLAAIKE
Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2018
toe.
De medewerkers van ’t Blaaike hebben de afgelopen twee
maanden bij weer heel veel huishoudens aangebeld voor de
huis-aan-huisbijdrage. Ontelbare vrijwilligersuren zijn er
besteed om een bijdrage te innen voor ’t Blaaike over het
boekjaar 2017.
Bijna 600 gezinnen hebben een doorlopende machtiging en
bij hen is op 13 november van hun rekening een bedrag
van € 6,- afgeschreven.
Dank voor deze manier van waarderen.
’t Blaaike machtigingen is natuurlijk ontzettend
gemakkelijk voor u en onze medewerkers. U vergeet
daardoor nooit te betalen. U bespaart uzelf de rompslomp
van het steeds regelen van terugkerende betalingen. U
hoeft niet onnodig naar de voordeur als een medewerker
langs komt en u bespaart heel veel vrije tijd van onze
medewerkers die al iedere 14 dagen geheel belangeloos ’t
Blaaike voor u maken.
Bij meer dan 100 woningen ging de voordeur de laatste
twee maanden niet open toen een medewerker van
’t Blaaike nr.1
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’t Blaaike aanbelde. Bij al deze woningen hebben we een
schrijven en machtigingsformulier in de brievenbus gestopt.
Waar de deur wel openging hebben een twintigtal
bewoners direct het machtigingsformulier ingevuld en een
kleine groep heeft meteen contant betaald.
Vanaf deze plaats een vriendelijk verzoek aan iedereen die
zijn of haar bijdrage over 2017 nog niet heeft overgemaakt
om dit alsnog te doen op bankrekeningnummer
NL76Rabo 0158102770.Uw machtigingsformulier kunt u
kwijt in de brievenbus van MFA De Rosdoek.
Wij rekenen ook in het nieuwe jaar weer op ieders
medewerking zodat we iedere 14 dagen in geheel Wintelre
’t Blaaike kunnen blijven bezorgen.
Mochten er toch nog vragen zijn bel dan gerust 0634921198.
Medewerkers ’t Blaaike.

VERLOREN TIJDENS DICKENSFESTIJN
Op zaterdag 9 december 2017
is een stola verloren geraakt.
Waarschijnlijk is dit in of rondom
de tent gebeurd.
Het is een zeer mooie originele
oude stola.
Zou degene die hem gevonden
heeft zich willen melden op
telefoonnr. 06-41650914.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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COOP BEDANKT
De gasten van het Eetpunt in Kempkeshof bedanken de
COOP voor het heerlijke toetje bij het kerstdiner.
Stichting Kempkeshof

KERSTWANDELING TREKT RUIM
330 DEELNEMERS
De traditionele kerstwandeling van voetbalvereniging DEES,
die mede mogelijk werd gemaakt door Stichting
Avondwandelvierdaagse Wintelre korfbalvereniging Winty
mocht zich opnieuw verheugen in een warme belangstelling.

KOM, ZIE EN BELEEF DE SPANNING IN
MFA DE ROSDOEK
Vrijdag 5 en zaterdag 6 januari a.s. organiseren we weer
een tweetal indoor strafschoppentoernooi voor alle
leeftijdscategorieën in MFA de Rosdoek.
Op vrijdagavond vanaf half acht komen de senioren van
DEES in actie en op zaterdagochtend en ook
zaterdagmiddag komen alle jeugdleden van Vessem en
DEES in actie.
Vooral de kinderen weten uw belangstelling vaak op een
bijzondere wijze te waarderen.
Kom gerust kijken. MFA De Rosdoek is tijdens deze twee
dagen vrij toegankelijk voor iedereen.
En door eendracht en samenspel maken we er voor u allen
sportieve dagen van.

Ruim 300 wandelaars wisten op tweede kerstdag de weg te
vinden naar sportpark “DE Meren”. Hier konden de
wandelaars kiezen uit een korte en een iets langere
wandelroute door de prachtige bossen en rondom het Oude
Meer.
Onderweg verzorgden de Kerstman met zijn trouwe
assistenten voor een lekker drankje en een klein hapje. Na
afloop van de wandeltocht was het onder het genot van een
kop heerlijke snert of een beker glühwein heerlijk nakaarten
over van alles en nog wat.
Zeker is dat we in 2018 wederom een gezamenlijke
kerstwandeling organiseren waarbij onderweg de Kerstman
zich laat verwarmen door een gezellig kampvuurtje.
Dank aan allen die door eendracht en samenspel hebben
meegewerkt aan deze wandeling op tweede kerstdag.
We zijn trots op jullie allemaal.
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ACTIVITEITEN GEMEENTE
EERSEL
Er is een nieuwe Eerselse cadeaubon op de markt: de TIP
Topper.
Met de TIP Topper kunt u terecht bij winkels, restaurants, kappers,
supermarkten, speciaalzaken, hotels en B&B's in de 6 kerkdorpen
van Eersel en haar omgeving.
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen!
Wilt u ook aandacht voor uw activiteiten in deze rubriek of op onze
website?
Graag uiterlijk 21 dagen vooraf doorgeven per mail.
Voor een compleet en actueel overzicht van alle activiteiten kunt u
terecht op onze website: www.tipeersel.nl
’t Blaaike nr.1
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T/m 06-01-2018
Expositie bij Galerie Hans Persoon
Locatie: Eersel
Een belevingsexpositie met bijzondere kunst. Galerie Hans Persoon
laat diverse kunstenaars hun werk exposeren tijdens Winterart 2017.
T/m 06-01-2018
Kerststal Vessem
Locatie: Molenplein Vessem
U kunt van deze kerststal genieten tot drie koningen t.w. 6 januari
2018.
07-01-2018
Zondagmiddag Live in De Muzenval
Locatie: Eersel
In het kader van Zondagmiddag Live treedt Sander Janssen voor u
op.
Sander - Live en Acoustic.
Aanvang 14.30 uur en de entree is gratis!
T/m 28-01-2018
Tentoonstelling Jagen in de Kempen
Locatie: Eersel
Op 8 oktober jl. werd er een nieuwe tentoonstelling geopend in
Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Deze keer over ‘baronnen’
met kastelen, Kempische valkeniers en stiekeme stropers.
TIP Eersel
Markt 30a
5521 AN Eersel
Tel. 0497-513163
info@tipeersel.nl
Openingstijden van onze winkel:
Maandag 13.00 u – 17.00 u
Dinsdag t/m Vrijdag 9.30 u – 17.00 u
Zaterdag 9.30 u – 16.00 u
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Agenda
6
6
13
21
26/27

JANUARI

Nieuwjaarsbal m.m.v. Monique Smit en
Party dj Jelle bij d'n Babbel
Nieuwjaarsbal bij Joc de Fakkel
Prinsenbal Huifnarren met bekendmaking van
de nieuwe dorpsprins.
Vlooienmarkt Fanfare/Drumband
Tonpraoten

Februari
3
10
11
12
13

Carnavalsconcert Fanfare/Drumband
Carnaval bij Joc de Fakkel
Grote optocht
Ouderenmiddag
Kinderoptocht

MAART
2
3
10
16
17
23
24
24
18

’t Blaaike nr.1

Brabaret/comedyavond D’n Babbel
Potgrondactie Fanfare/Drumband
Birthday Bash bij Joc de Fakkel.
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Seizoenstuk De Vriendenkring
Uitwisseling Drumband Sint Willibrordus met
Drumband Vessem
6 januari 2018
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13 april:
14 april
20/22 april
12 mei
8 en 9 juni
8 juni
9 Juni
15 -16 -17 juni
19 t/m 22 juni
23 juni
29 juni
t/m
1 juli

Uitwisseling Fanfare Sint Willibrordus
met Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Joc de Fakkel Club Night
Jubileumweekend v.v. D.E.E.S.
Joc de Fakkel Club Night
Joc Feestweekend!
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar
Oudleden feestavond.
Welons 2018
50ste Avondwandelvierdaagse
30ste Knoerttoernooi sportpark de Meren
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.
Senioren weekend v.v. D.E.E.S.

OUD PAPIER HIER…
13 Januari
Papier ophalen
10 Februari
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
10 Maart
Papier ophalen
14 April
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
12 Mei
Papier ophalen
9 Juni
Papier ophalen
14 Juli
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
11 Augustus
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
8 September
Papier ophalen
13 Oktober
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
10 November
Papier ophalen
8 December
Papier brengen van 9.00 tot 11.00
Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis
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