Nieuwsbrief september 2019
Halloween:
Op zaterdag 26 oktober willen we met de kinderen van de buurt, leeftijd t/m groep 8 een
speur/spelletjes/doe tocht gaan maken. Deze zal zijn van 19 uur tot 21 uur.
Opgeven via activiteit@ronddentip.nl voor 12 oktober!!!
Nadere info volgt dan nog.

Rabobank clubkas campagne wordt Rabobank club Support:
Van 27 september tot 11 oktober kan er weer op jullie favoriete buurtvereniging gestemd
worden. Alle stemmen zijn van harte welkom om onze kas te spekken om weer leuke,
nieuwe activiteiten te organiseren.

Ouders, Opa’s en Oma’s!!!!
We lopen al een aantal jaren tegen het probleem dat de kinderactiviteit rond de leeftijd 0-10
jaar enorm achteruit loopt. Kijk naar de Sint en paaseieren zoeken. Minimale opgave. Dit
vinden wij als bestuur ontzettend jammer. Daarom onze vraag aan jullie:
Hoe staan jullie als ouders, opa’s en oma’s daar in? Hebben jullie daar andere ideeën over,
willen jullie andere activiteiten, of is het gewoon tijdnood, of te druk?
We kunnen evt ook een uurtje bij elkaar gaan zitten om samen met jullie de ideeën door te
lopen.
We zouden het ontzettend fijn vinden als jullie hier een reactie op zouden kunnen/willen
geven. Deze kan naar: ingefiers@outlook.com
Dank alvast hiervoor, we zijn daar enorm mee geholpen.

Geboren:
Boris, zoon van Rob en Ingeborg van Gisbergen.

Mannenavond verslag
Zoals aangekondigd hebben we op 6 september de legendarische mannenavond gehouden.
Alle ingrediënten voor een superavond waren aanwezig. Goed weer, veel aanmeldingen en
mensen die er zin in hadden.
In de wei bij Jan v Buytene werd de tent gezet en kwam Jeroen zijn allernieuwste vuurschaal
demonstreren.
De mannen van ‘’De Bolle Brouwketel’’ hadden drie soorten bier gemaakt en niet te
vergeten was er de uitreiking van de smeerlApp van de buurt.
Om zeven uur zijn we van start gegaan met twee soorten bier op de tap. Een Tripel en een
makkelijk drinkend donker bier. Dit jaar waren de alcohol
percentages van het bier iets minder, maar na afloop bleek dat er toch nog mensen waren
die ruzie hadden met hun fiets in combinatie met hun evenwichtsorgaan.
Dit jaar hebben we voor het eerst ook de uitwonende zonen uitgenodigd en dat werd zeer
goed ontvangen. Het was bijna een vader/zoon happening.
Zeker ook voor volgend jaar een aanrader.
De inwendige mens is die avond ook goed aan zijn trekken gekomen. Jeroen heeft heerlijke
stukken vlees gebakken. Er was bavette, picanha, kippenpoten en heerlijk gyros vlees.
Dit alles natuurlijk zonder saus of salades maar gewoon vlees uit het vuistje.
De smeerlApp van de buurt is dit jaar gewonnen door Perry Huybers. Jan Brekelmans deed
met pijn in zijn hart afstand van deze zo felbegeerde prijs maar heeft een waardig opvolger
gevonden in Perry.
De brouwers van ‘’De Bolle Brouwketel’’ hadden nog een bier primeur die avond. Het bier ‘’
De Blonde Zonde’’ is voor het eerst geschonken.
Over het algemeen alleen maar goede commentaren dus ik denk dat we dit bier volgend jaar
in Bladel op de terrassen kunnen drinken.
Rest mij alleen nog om alle mensen die er waren en in het bijzonder Jan van Buytene te
bedanken en ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal te zien.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Rond Den Tip

