NIEUWSBRIEF JULI 2019
55+ UITSTAPJE
Donderdag avond 16 mei hadden we voor de 55+ een etentje bij de Tipmast. Met maar liefst
57 personen is er genoten van het lekkere eten en van de muzikale opluistering verzorgd
door Jolanda van den Berghe. Deze avond was dus zeer geslaagd.
GEZINSUITJE
Op zaterdag 15 juni stond er een gezinsuitje gepland naar Duinoord.
Helaas is dit niet door gegaan vanwege te weinig deelname.

MANNENAVOND 2019
Iedereen heeft het er nog over. De onvergetelijke mannenavond van 2018. Legendarisch en
goed van eten en drinken.
Kunnen we dit nog evenaren of zelfs verbeteren?
JA …………. En dat gaan we doen ook. Wij hebben als brouwers de koppen bij elkaar gestoken
en 2 superbieren gebrouwen. Hier hebben we heerlijke stukken vlees bij geselecteerd en
voilà, de voornaamste ingrediënten zijn er. Een ander belangrijk ingrediënt is de locatie.
Na de superlocatie van vorig jaar zijn we dit jaar te gast bij de altijd goedlachse Jan v
Buytene. In de wei tegenover zijn huis heeft hij een mooie vijver waar een aantal runderen
rond lopen. De varkens van de buurt zullen hier dus bij aansluiten.
Ook zal er dit jaar ruimschoots aandacht zijn voor de felbegeerde wisseltrofeebokaal de
‘’SmeerlAPP van de buurt’’.
Je ziet het. Alle ingrediënten om een superavond te maken zijn weer aanwezig. Nu jullie nog
want een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest.
Laat je verrassen ……………. En drink met mate(n).
6 september 2019 om 19.00 uur op de hoek van de Franse Hoef en de Hulselseweg.
Kosten voor deze avond zijn 25 euro. (te voldoen bij opgave)
Opgeven bij May Fiers Hulselseweg 4 Bladel.via activiteit@ronddentip.nl
BUURTKAMP
Op 20-21-22 september gaan we weer op kamp.
Uitnodiging is bijgevoegd.

VOOR IEDEREEN EEN HELE FIJNE ZOMERVAKANTIE!!
MET VRIENDELIJKE GROET,
BESTUUR ROND DEN TIP

