Verenigingennieuws 20190413
Koningsdag in Eersel
Het is bijna Koningsdag en dan is er dit jaar op DE MARKT weer van alles te doen net als vorig
jaar. Gaat weer gezellig worden!
ZATERDAG 27 APRIL KONINGSDAG.
Er is een kindervrijmarkt dus als je speelgoed of andere spulletjes wilt verkopen kun je dat
zaterdag 27 april doen. Vanaf 9.00 uur ben je welkom en om 10.00 uur start de verkoop.
Neem voor het verkopen van je spulletjes een deken of kleed mee waarop je alles kunt uitstallen en
zorg ook voor een groot stuk doorzichtig plastic of bijv. een partytent. Het kan natuurlijk regenen
en het zou jammer zijn als je spulletjes allemaal nat worden maar we gaan er vanuit dat er een
heerlijk Oranje-zonnetje schijnt die dag! Zorg ook dat je een doosje of kistje bij je hebt met wat
wisselgeld. Het is het leukste als je samen met je broer/zus, vriend of vriendinnetje komt zodat je
ook zelf even op de vrijmarkt kunt rondsnuffelen. Spullen die niet verkocht worden moet je weer
mee naar huis nemen.
Er is een koffie/theehoek met iets lekkers, ranja en een snoepkraam.
Belbal ballonnen zijn helemaal hip, ze zijn afbreekbaar en minder gevaarlijk voor de dieren.
Deze Belbal ballon is van latex wat 100% biologisch afbreekbaar is, heel milieuvriendelijk en
kost € 0,50 per ballon.
Verder is er weer een leuk springkussen. Er is ook een kraam waar je voor 1 euro mag komen
knutselen. Dit jaar maken we 'een koninklijke tas'. Kom kijken en maak er iets moois van!
Programma op de Markt van 10.00 tot 13.00 uur:









Vrijmarkt voor kinderen
Knutselactiviteit: “koninklijke tas” versieren
Springkussen
Koffie/theekraam met terrasje
Snoepkraam
Belbal Ballonnen
Dansdemonstraties op de Kiosk
DJ Ruud

Jeugdvakantiewerk
Ook dit jaar organiseren wij van Jeugdvakantiewerk Eersel een ontzettend gave spel- en doeweek.
Deze vindt plaats van 12 t/m 16 augustus, waarbij alle basisschoolkinderen uit Eersel en omstreken
van harte welkom zijn! Tijdens deze week komen kinderen dagelijks bij elkaar om samen met de
jeugdleiding van onze stichting verschillende leuke activiteiten te ondernemen. Zo wordt er op
woensdag bijvoorbeeld een waterdag georganiseerd, die eindigt met een ware schuimparty!
Op onze website https://www.jvweersel.nl kunt u vinden wie wij zijn en wat het doel van onze week
is. Klik gerust ook op het kopje "Fotoalbum" om de foto's van de vorige edities te bekijken. Mocht
uw kind zin hebben om mee te doen aan deze super gave week, klik dan op het kopje “Inschrijven’.
Daar vindt u stapsgewijs hoe u uw kind aan kunt melden. Natuurlijk kunt u het meest actuele nieuws
omtrent Jeugdvakantiewerk 2019 volgen via onze Facebookpagina.
Wanneer er nog vragen zijn, kunt u ons altijd mailen op ons e-mailadres:
info@jvweersel.nl.
Tot ziens op 12 augustus!
Met vriendelijke groet,
De gehele organisatie van Jeugdvakantiewerk Eersel

EFC Nieuwelingenweek
Aanstaande week vindt de nieuwelingenweek plaats bij
voetbalvereniging EFC. Je kunt deze week een keer meetrainen om
te proeven aan de voetbalsport.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.efceersel.nl
HV Jupiter’75

Handbalvereniging Jupiter’75 organiseert een gratis handbaltoernooi op vrijdag 3
mei in sporthal de Kraanvogel in Eersel.
Dit toernooi is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op www.hvjupiter.nl

DéDe Dance
Houd jij van dansen? Kom dan een gratis proefles volgen bij
DéDé Dance (kinderen t/m 5 jaar 3 gratis proeflessen).
De lessen zijn bij Fitfactory Eersel, Dreef 31 5521 GN Eersel.
Zaterdag 09.00-10.00 uur 3-5 jaar
Zaterdag 10.15-11.15 uur 6-8 jaar

