Bestuur
Wendy van Gisbergen (voorzitter), kattenbos 11
Anita van den Borne (secretaris), Hooge Mierdseweg 1
Dennis Peters (penningmeester), Zeegstraat 26
Mark Heesters, Zeegstraat 30
Ilona Schiffelers, Hondsbos 9

Fietstocht met BBQ.
18 september staat de jaarlijkse fietstocht weer op het programma
met BBQ. Net zoals andere jaren kun je jezelf ook alleen
opgeven voor de fietstocht of BBQ. Bij de fietstocht is
deelname gratis en voor de BBQ vragen we een eigen bijdrage
van €7,50. De fietsers vertrekken om 13:00 uur op
Zeegstraat 26 en krijgen onderweg een consumptie
aangeboden. De BBQ zal rond 16:30 uur beginnen en zal
plaatsvinden op Zeegstraat 26.
De fietstocht zal ongeveer zo’n 40 km zijn. Dus heb je tijd en zin om gezellig een
stukje te gaan fietsen met een clubje, met z’n tweeën, het gezin of alleen, geef
je dan op voor 10 september bij Dennis Peters, Zeegstraat 26.

Rabo clubsupport.
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Rabo Clubsupport.
De stemperiode is van 5 t/m 27 september. Mocht je
lid zijn van de Rabo bank, dan kun je een aantal stemmen
uitbrengen. Mocht je de buurtvereniging een warm hart
toe dragen, dan zouden we het op prijs stellen als u ook
een stem op ons uitbrengt.
Tip: kinderen vanaf 12 jaar mogen ook lid worden. Dan
kunnen zij ook hun stem uitbrengen op hun favoriete club
of vereniging
Bij voorbaat dank.

Vooraankondiging activiteiten.
60+ brunch: 7 oktober
Buurtfeest: 8 oktober
Buurtkamp: 21 okt-23 oktober

Neem ook eens een kijkje op onze website www.dendriesprong.nl

Opgave Fietstocht met BBQ.
Ik/wij

gaan mee fietsen en nemen deel aan de BBQ
gaan alleen mee fietsen
nemen alleen deel aan de BBQ

Naam:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inleveren voor 10 september bij Dennis Peters, Zeegstraat 26
(graag met eigen bijdrage in envelop, indien van toepassing)

