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Gemeenschapshuis de Schakel, St. Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein,
tel. 518603, email: deschakeldorplein@gmail.com

PROGRAMMA T/M JUNI 2008:
Januari:
10-01: Eetpunt: 18.00uur
11-01: Galm sportbijeenkomst: 9.00-10.00
11-01: Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel buurtvereniging St. Andreas
18-01: Galm sportbijeenkomst: 9.00-10.00
19-01: Après Ski Party 19.00-22.30 uur:
Beat 4 Teenz
20-01: Voorverkoop Bonte Avond in de
Schakel 10.30 uur (open vanaf 7.00 uur)
24-01: Eetpunt: 12.00 uur
25-01: Galm sportbijeenkomst: 9.00-10.00
Februari:
3-02: Karnavalsoptocht in Dorplein
7-02: Eetpunt: 18.00 uur
8-02: Galm sportbijeenkomst: 9.00-10.00
15-02: Galm Sportbijeenkomst:9.00-10.00
16-02 Valentijn Party 19.00-22.30 uur:
Beat 4 Teenz
19-02: Buurtbeheer 20.00 uur
21-02: Eetpunt: 12.00 uur
22-02: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
29-02: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
Maart:
7-03: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
10-03: Info-avond: Een gezonde tweede
jeugd: aanvang 19.30 uur
13-03: Eetpunt: 18.00 uur
14-03: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
15-03: Gala Party 19.00-22.30 uur: Beat 4
Teenz
18-03: Buurtbeheer: 20.00 uur
21-03: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
27-03: Eetpunt: 12.00 uur
28-03: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
30-03: Jeu de boules: voorjaarstoernooi
voor clubs uit de regio van 10.30 uur tot
17.00 uur.

April:
4-04: Galm sportbijeenkomst 9.00-10.00
6-04: Rommelmarkt: wijk 4+5: aanvang 10.00
uur tot ongeveer 15.00 uur.
10-04: Eetpunt: 18.00 uur
12-04: Paasparty 19.00-22.30 uur: Beat 4
Teenz
22-04: Buurtbeheer: 20.00 uur
22 april: Info-avond: wat te doen bij
overlijden. Uitvaart van der Stappen
24-04: Eetpunt: 12.00 uur
Mei:
8-05: Eetpunt: 18.00 uur
17-05: Bling Bling Party 19.00-22.30 uur:
Beat 4 Teenz
20-05: Buurtbeheer: 20.00 uur
22-05: Eetpunt 12.00 uur
Juni:
12-06: Eetpunt: 18.00 uur
14-06: Beach Party 19.00-22.30 uur:
Beat 4 Teenz in de Schakel
17-06: Buurtbeheer: 20.00 uur
22-06: Open Lucht Concert van de
Harmonie aanvang 14.30 uur
26-06: Eetpunt: 12.00 uur

Volksdansen: iedere maandagmiddag van
13.00 tot 15.30 uur.
Kaarten en Biljarten senioren: iedere
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Schilderles: iedere woensdagavond van
19.30 tot 21.30 uur.
Harmonie: iedere vrijdagavond van 19.00
uur tot 22.15 uur.
Jeu de boulesclub: iedere dinsdag en
donderdag van 19.00 tot 21.30 uur.

Kerst-in
De eerste Kerst-In in de Schakel was
een prima gebeuren. De deelnemers
waren enthousiast en hebben hun
medewerking voor volgend jaar al
toegezegd. Bezoekers waren er ook
volop, de zaal was eigenlijk te klein om
iedereen een zitplaats te bieden.
Volgende keer zal hier rekening mee
gehouden worden, want dit evenement
is zeker voor herhaling vatbaar.
Iedereen nogmaals hartelijk bedankt
voor zijn of haar inzet.
-----------------------------------------------

10 maart : Info - avond een
gezonde tweede jeugd
Aanvang 19.30 uur tot ± 22.00 uur.
Entree ! 1,- (voor de spreekster) het
eerste kopje koffie is gratis.
Opgeven tot 7 maart graag bij:
Lies van Distel, tel.: 493440
Franca Soers, tel. 491330
Erica de Graaf, tel. 519588
Henk Hoeben, tel. 599933
Onderwerpen: zorg en welzijn, gezondheid, persoonlijke verzorging, voeding
en beweging
----------------------------------------------Sportieve bijeenkomsten:
Van vrijdag 11 januari tot 4 april zijn er
wekelijks gevarieerde sportieve
activiteiten in de Schakel van 9.00 tot
10.00 uur. Aansluitend wordt er
gezellig een kopje koffie gedronken.
Ook iets voor U?? Ga eens kijken,
opgeven kan nog steeds. Na 4 april
wordt er bekeken hoe en met welke
activiteit de groep door wil gaan.
-----------------------------------------------

Terras:
Ook dit jaar willen we iedereen weer de
gelegenheid geven om bij goed weer,
gezellig iets te komen drinken bij de
Schakel. Vanaf april is ons terras open
op dinsdag- en vrijdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur.
Voor de bediening kunnen we nog
vrijwilligers gebruiken.
MISSCHIEN IETS VOOR U???
Aanmelden hiervoor kan bij Jan
Hendriks, tel. 491550
------------------------------------------------

Dorpsmaaltijd in 2008 ook
s 'avonds in de Schakel.
Begin 2007 is het bestuur van de
Schakel gestart met een open eetpunt.
Samen met een aantal vrijwilligers
serveerden we elke 4e donderdag van
de maand 's middags een heerlijke
warme maaltijd. Onze vaste gasten zijn
zeer tevreden. Al snel kwam de vraag
om dit ook 's avonds te organiseren,
zodat mensen die tussen de middag
niet in de gelegenheid zijn, toch ook
mee kunnen doen.
Donderdag 10 januari is er voor de
eerste keer 's avonds om 18.00 uur
een open eetpunt geweest: 30 pers.
De daar op volgende avonden zijn, bij
voldoende opgaven, dan op elke 2e
donderdag van de maand en beginnen
om 18.00 uur, zie op het voorblad.
Een volledig verzorgde maaltijd kost
! 6,50 inclusief drankje.
Wij hopen dat velen de gezellige sfeer
komen ervaren en proeven hoe lekker
alles is. Nieuwsgierig ??..... Meld je dan
aan bij Henk Hoeben, tel: 519933, en
schrijf je in voor de eerst volgende keer
op 7 februari. Iedereen is van harte
welkom. Dus tot ziens in de Schakel.
-----------------------------------------------

Werkgroepen Schakel:
Heeft u ideeën, die we als werkgroep
kunnen organiseren, laat het ons weten.
Eetpunt: tel. 519933 Henk Hoeben
Jeugd: tel. 492798 Sjaan Kursten
Gezondheid Bewegen en Sport: wordt
voortaan werkgroep sociale activiteiten
genoemd, tel. 493803 Gerdie .Deurzen
Terras: tel. 491550 Jan Hendriks
Voor aanmelden vrijwilligers, voor wat
dan ook, kunt U altijd terecht bij Sjaan
Kursten-Swets, tel. 492798
---------------------------------------------Met dank aan:
Taxibedrijf Hompes: voor het
projectiescherm dat we hebben gekregen.
Fam. Verweijen uit Budel: voor het
schoolbord (terras).
Sponsoring aan de Kerst-in: fam.
Nieuwendaal.
------------------------------------------------

