Nieuwsbrief februari 2020

Jump XL:
Op vrijdag 24 januari zijn we gezellig met 17 kinderen gaan jumpen in Eersel. De kids hebben
volop genoten van het springen, popcorn, ranja en ijsje.
Vrauwenavond:
Wat een ontzettende leuke georganiseerde avond geregeld door Vivianne, Els en Anke.
Met een goede opkomst van 36 vrouwen was het een erg geslaagde avond, lekker buurten,
genieten van de zelf gebrouwen biertjes, of een lekker wijntje, en van de heerlijke hapjes!
Dit mag wel vaker georganiseerd worden.
Dames ontzettend bedankt voor jullie leuke initiatief.
50Plus: Geef je nog snel op!!!
Op woensdag 11 maart staat er een leuk uitstapje gepland voor de iets oudere onder ons.
We hebben een rondleiding gepland bij Schrobbelaar in Tilburg van 14.00 tot 17.00 en
daarna gaan we naar Den Bokkenrijder voor een lekkere uitsmijter.
Er zijn beperkte plaatsen dus er mag al opgegeven worden via activiteit@ronddentip.nl
Eigen bijdrage € 20.00
Carnaval kindermiddag:
Dit jaar is onze buurtvereniging aan de beurt om samen met de Profsporters de
carnavalsmiddag te organiseren en wel op zaterdag 22 februari van 14.00 tot 17.00 uur. Het
zal weer een super leuke kindercarnavals middag worden met leuke spellen en activiteiten.
We zijn vriendelijk doch dringend op zoek naar 4 vrijwilligers die in een shift van 30-45
minuten willen helpen bij de spellen of posten bij de uitgang.
Je kunt je opgeven via activiteit@ronddentip.nl
Carnaval vrijwilligers: Oproep van de Muggezifters
Beste Buurtvereniging
Het is bijna Carnaval.
De Carnavalsvereniging de Muggezifters organiseren dit jaar weer carnaval in een tent op de
markt, en kan dus jullie HULP gebruiken.
Wij zijn dringend opzoek naar mensen die een middag/avond achter de bar willen werken.
Natuurlijk is het fijn als we mensen krijgen die dit voor onze vereniging doen.
Hoe minder kosten, hoe meer wij voor de Blaalse mensen kunnen doen.
Maar je kan dit ook doen voor je eigen buurtvereniging.
Je krijgt dan een vergoeding van 25 euro pp per dagdeel.
Mochten jullie zeggen wij hebben zoveel personen, mail mij dan geef aan wie er komt en
graag telefoonnr.,
zodat ik de mensen persoonlijk kan benaderen,

vriendelijke groeten
Ine van Avendonk activiteit@ronddentip.nl

Nieuwe leden:
Welkom in onze fijne buurt
Bram Vissers en Anne Venema, Beukenbos 56

Met vriendelijke groet,
Bestuur Rond Den Tip

