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INSCHRIJVING SPORTHALLEN. 

Inschrijvingen weekendgebruik en conceptrooster doordeweeks gebruik 

sporthallen X-sport Bladel en Eureka Hapert seizoen 2017-2018 

Eind juni wordt het conceptrooster voor het seizoen 2017-2018 voor het weekend-

gebruik van de sporthallen opgesteld. Als er voor die tijd nog aanmeldingen binnen 

komen, kunnen deze meegenomen worden bij het opstellen van het rooster. Wacht 

dus niet met inschrijven als je voor komend seizoen in het weekend nog een plekje 

wilt in een van de sporthallen. 

Inmiddels is het conceptrooster voor het doordeweeks gebruik opgesteld. Dit is te 

vinden via www.bladel.nl/sporthallen onder het kopje documenten. Als u hierover 

opmerkingen heeft, kunt u dat tot 21 juni melden bij Niek van Boekel via onder-

staande gegevens. Aan dit conceptrooster kunnen nog geen rechten worden ont-

leend, dit kan pas als het rooster definitief is. Het definitieve rooster zal in week 26 

bekend worden gemaakt. Op basis van dat definitieve rooster zullen vervolgens ook 

de gebruiksovereenkomsten worden opgesteld. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het huren van een van de sport-

hallen, kunt u contact opnemen met Niek van Boekel via 0497-361446 of 

n.vanboekel@bladel.nl  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar.  Zondag 25/6: Viering van het feest van de Heilige 

Apostelen Petrus en Paulus, de patroonheiligen van de parochie. 

Gezamenlijke Eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk van Bladel. m.m.v. het 

parochieel kerkkoor. De intentie is voor: Antoon van Aaken, mndg nms. echtgenote 

en kinderen.  

Er is op deze dag geen Eucharistieviering in de andere kerkdorpen. Na de viering 

nodigen wij iedereen uit om iets te komen drinken in de naast de kerk gelegen 

parochiezaal. U bent allen van harte welkom. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

In verband met de zomeractiviteiten, is de datum van het koken veranderd. Wij 

gaan nu koken op woensdag 16 augustus. De datum van 10 augustus vervalt dan. 

Noteer deze datum alvast. Volgende maand komt er gewoon nog een bericht in Van 

Aalsten Tot Goor. Tot dan. De kookgroep. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 1 JULI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 26 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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