
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 

(dit is niet het voorbeeld van wat                                  

er gemaakt wordt tijdens de workshop) 

 

 

 

 

 

Sinterklaas.                            
Het is bijna zover dat Sinterklaas weer naar Nederland komt.                  

Aangezien vorig jaar de pieten heel veel kinderen hebben                         

bezocht, heeft Sinterklaas besloten dat hij er dit jaar graag                            

zelf bij wil zijn. Dit zal plaatsvinden op 27 november 14-17 uur                                 

bij de blokhut van Jong Nederland (Hulselsedijk 32) voor de kinderen              

van 0 t/m groep 5. Graag op tijd aanwezig zijn!!! Om ervoor te                     

zorgen dat de kinderen iets krijgen van de Sint wat ze leuk vinden,                                

zou het fijn zijn dat jullie doorgeven wat ze willen. Graag ook een 2e                           

en 3e keuze, indien mogelijk. Er mag uit het boek van Intertoys iets                           

gekozen worden twv € 10,- per kind. Graag omschrijving, artikelnummer en 

prijs invullen. Verder zou het ook leuk zijn, als jullie iets grappigs, bijzonders, 

leuks, hobby’s, sport, ed van de kinderen op de achterkant van het opgave 

formulier zouden willen schrijven                            

Opgave voor 5 november doorgeven bij Dennis Peters, Zeegstraat 26. 

Intocht Sinterklaas.              
13 november is het intocht van Sinterklaas met aansluitend voorstellingen in de 

kei. Kaartjes hiervoor kunt u ophalen op vrijdag 11 november tussen 19 en 20 

uur bij Dennis Peters op Zeegstraat 26. Dit is ook voor niet leden van de 

buurt. Dus ken je iemand die geen lid is, maar wel kinderen in die leeftijd heeft, 

attendeer hen hier dan op. Bedankt. 

Kerstworkshop.               

Na jaren is het bloemschikken weer terug. En wel op 7 december. Lekker op 

tijd, zodat we lang van onze creaties kunnen genieten       Het zal plaatsvinden 

op Kattenbos 11 om 19:00 uur. De workshop zal verzorgd worden door Ger-

Jan Roefs. Het is dit jaar de bedoeling dat we zelf de kerstballen voor in het 

stukje meebrengen. Ger-Jan gaf aan dat mensen die vaak toch in overvloed 

hebben en hij het zonde vindt om hiervoor te laten betalen.       

Wil je pronken als familie en vrienden op bezoek komen of gewoon lekker 

creatief bezig zijn, geef je dan op voor 26 november bij Dennis Peters, 

Zeegstraat 26. We vragen voor deze activiteit een eigen bijdrage van           

€ 10,- per persoon 



Kerstwinkelen.                                       

Net zoals andere jaren staat er ook nu weer kerstwinkelen gepland en wel op 

donderdag 15 december. Dit jaar gaan we naar Düsseldorf. De bus zal om 9:30 uur 

vertrekken bij Zakkenhandel van den Borne, aan de Hooge Mierdseweg 3. Om 21:00 

uur zal de bus weer richting Reusel rijden. In de bus zijn consumpties te verkrijgen 

voor € 2,- per stuk. Dit moet contant afgerekend worden aan de chauffeur, indien hier 

gebruik van gemaakt wordt en is voor eigen rekening.                                                   

Er mogen ook dit jaar weer introducés meegebracht worden en                                 

hoeven niet in onze buurt te wonen. Hier zit ook geen limiet aan.                                        

Bij deze activiteit geldt een eigen bijdrage van € 12.50 pp voor                           

leden en voor introducés €15,- pp. Dus wil je gezellig met een                                 

stel vrienden/vriendinnen kerstinkopen gaan doen of gewoon een dagje weg, geef je dan 

op voor 26 november bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 

 

Algemene Ledenvergadering.                                                                     

Op 13 februari staat de algemene ledenvergadering weer op het programma. Heb je 

interesse om deze bij te wonen, dan ben je welkom op Zeegstraat 26 om 20:00 uur. Zet 

het vast in je agenda. 

____________________________________________________________ 

Opgave Kerstworkshop. 

Ik geef / wij geven ons op voor de kerstworkshop op woensdag 7 December 

Naam: ……………………………………………………………  

Adres: ……………………………………………………………  

Tel nummer: …………………………………………………  

Inleveren voor 26 nov met de eigen bijdrage á €10,00 per persoon bij Dennis 

Peters, Zeegstraat 26 

 

Opgave Kerstwinkelen. 

Ik ………………………………………………………………………………ga mee Kerstwinkelen op do 15 dec  

Adres:…………………………………………………………… 

Tel nummer: …………………………………………………  

Ik neem ………….* introducés mee.  

Inleveren voor 26 nov met de eigen bijdrage van € 12,50 pp voor leden en €15,- 

pp voor de introducés bij Dennis Peters, Zeegstraat 26.  

 

          

  

 



Opgave Sinterklaas. 

Naam kind:  ……………………………………………leeftijd.…..............                                 

Adres + telefoonummer:  …………………………………………………..                     

1e keus: ………………………………………………………………………                              

2e keus: ………………………………………………………………………                                 

3e keus: ………………………………………………………………………      

 

Naam kind:  ……………………………………………leeftijd.…..............                                    

1e keus: ………………………………………………………………………                                   

2e keus: ………………………………………………………………………                              

3e keus: ………………………………………………………………………     

 

Naam kind:  ……………………………………………leeftijd.…..............                                      

1e keus: ………………………………………………………………………                                   

2e keus: ………………………………………………………………………                                

3e keus: ………………………………………………………………………     

 

Naam kind:  ……………………………………………leeftijd.…..............                                        

1e keus: ………………………………………………………………………                               

2e keus: ………………………………………………………………………                                 

3e keus: ……………………………………………………………………… 

 

Opgave voor 5 november inleveren bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 

(noteer iets leuks over de kinderen op de achterkant      ) 

 

 

 


