Nieuwsbrief Maart
-Nog snel opgeven voor het uitje van het JAAR! 11 maart
Schrobbeler rondleiding staat in de top 10 leukste uitjes van Noord Brabant.
Je wordt in de rondleiding meegenomen in de Bourgondische wereld van onze kruidenlikeur. Tijdens
de ontdekkingstocht maak je kennis met het verhaal achter Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg
door de historie, het geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer
van Schrobbelèr.
Vertrek om 13 uur op de Varkensmarkt. De rondleiding begint om 14.00 tot 17.00 uur en aansluitend
bij den Bockenreijder een lekkere uitsmijter eten.
Eigen bijdrage € 20.00. Opgeven kan nog via activiteit@ronddentip.nl
Er is evt mogelijkheid om samen te rijden.
-Landelijke Opschoondag 21 maart tussen 10 en 12 uur. Kinderen welkom
Behalve een prettige en schone buurt en omgeving worden alle deelnemers uitgedaagd om mee te
doen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een bingokaart is geen enkel stukje
zwerfafval veilig en worden kinderen ware afvalhelden. Bij een volle bingokaart worden kinderen
beloond met een leuke verrassing.

-Hooiberg 22 maart
Op zondag 22 maart gaan we met de kinderen in de leeftijd van 0 t/m de basisschool leeftijd naar de
Hooiberg. Ontvangst tussen 10.00 en 10.30. Voor de kinderen is er ranja, chips/ijs, voor de ouders is
de entree gratis, consumptie ouders is eigen bijdrage.
Er zijn vele nieuwe bewoners van onze buurt bijgekomen of ouders die nog kleine kinderen hebben.
Dit is een mooie kans om andere jonge ouders te leren kennen en een gezellige tijd mee door te
brengen. Als de kinderen het goed hebben, dan hebben de ouders het ook goed en gezellig.
Opgeven voor 18 maart via activiteit@ronddentip.nl
-Jaarvergadering 31 maart
De algemene ledenvergadering is op 31 maart om 20.30 in Den Herd.
Het zou erg fijn zijn als er leden van de buurt hierbij aanwezig zijn.
-Pasen 11 april
Op zaterdag 11 april is het paaseieren zoeken voor kinderen t/m groep 5.
Nieuwe locatie dit jaar : Het ven vd Familie Fiers op de Franse Hoef.
Opgeven via activiteit@ronddentip.nl
Er wordt nog een persoonlijke uitnodiging met tekening rond gebracht.

