Nieuwsbrief mei 2019

55+ uitstapje 16 mei, aanvang 17.45, zodat we om 18.00 aan het diner kunnen beginnen.
Voor diegene die zich op hebben gegeven voor dit super gezellige uitstapje naar de Tipmast:
Er staat voor jullie een 3 gangen diner naar keuze klaar, incl 2 consumpties.
Wil je meer consumpties nuttigen, dan is dit voor eigen rekening.
Nieuwe leden:
Welkom in onze buurt
Fam. Jansen
Zwartakkers 20
Fam Duran
Helleneind 3B
Mevr. van den Bosch
Varkensmarkt 9
Geboren:
Tess Baselmans, dochter van Bas en Marga Baselmans
Zomermarkt:
Op zondag 28 juli is er weer de jaarlijkse zomermarkt. Er is een vraag bij ons binnengekomen mbt
vrijwilligers, wie wil er bij de entree staan voor een paar uurtjes? Je spekt er de buurtvereniging mee!
Gezinsuitje:
Er staat weer een erg leuk gezinsuitje op de planning, en wel op zaterdag 15 juni.
Deze keer gaan we naar Duinoord.
www.duinoord.nl
Dit uitje is voor gezinnen met kinderen t/m 16 jaar. De entree van de kinderen wordt door de
buurtvereniging betaald . De uitrijmunt wordt ook door de buurtvereniging betaald.
Voor de volwassenen is de entree € 26.50, dit is all-in. Eigen vervoer.
Check de site van het park om te zien wat er allemaal te doen is.
Opgeven dmv enveloppe met namen en geld, af te geven bij Cora Vosters, Helleneind 24
Opgeven voor 22 mei!!
Paaseieren zoeken:
Helaas waren er maar 9 kinderen aanwezig bij het paaseieren zoeken. Maar deze kinderen hebben
wel genoten bij Resie Vissers in de tuin met het zoeken naar de eieren. Resie, dank je wel hiervoor.
Hopelijk volgend jaar meer opgaves.
LET OP:
Het komt wel eens voor dat er mensen via deze nieuwsbrief zich op willen geven voor een activiteit.
Het is alleen opgeven via activiteit@ronddentip.nl, tenzij anders vermeld. Dus niet via de
nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet:
Bestuur Rond Den Tip

