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

60+ Brunch
Vrijdag 7 oktober staat de 60+ brunch weer op het menu.
Deze zal plaatsvinden bij restaurant De Nieuwe Erven
om 12 uur. Ben je 60 jaar en ouder en wil je lekker
bourgondisch genieten, geef je dan op voor 30 september.
Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van €10,-

Buurtfeest.
Eindelijk mogen we weer een buurtfeest organiseren voor onze
leden. Deze zal plaatsvinden op 8 oktober bij Feestzaal de Valk
vanaf 20 uur. Ben je 18+ en vindt je het leuk om elkaar weer eens
te ontmoeten, je medebuurtgenoten beter te leren kennen of
misschien wel een dansje te wagen? Geef je dan op voor
30 september, dan gaan we er met z’n allen weer een gezellige
avond van maken als vanouds. Eigen bijdrage: € 15,-

Buurtkamp.
Ook dit jaar gaan we weer op kamp. Dit jaar gaan we weer naar het Zilvermeer in
België. Dit alles staat te gebeuren in het weekend van 21, 22 en 23 oktober. Het
kamp is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m
1e jaar voortgezet onderwijs. Dus heb je tijd en
zin om mee te gaan, geef je dan op voor 8 oktober.
Eigen bijdrage: € 15,- per kind.

Glasvezel
We werden door een buurtbewoner gewezen op de actie van Brofiber. Diegene die een
glasvezelaansluiting via Brofiber wil laten aanleggen kon 3x € 10,- verdelen over alle
verenigingen in Reusel. Mocht je onze vereniging hiervoor in aanmerking hebben
gebracht, dan zijn we jullie hier dankbaar voor. We zouden het echter wel fijn vinden,
als jullie ons dit via de mail kenbaar willen maken. Dan kunnen we dit in de gaten
houden. Dit kan via redactie@dendriesprong.nl Bedankt alvast namens het bestuur.

Rabo clubsupport.
Denken jullie nog 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.

Nogmaals een keer ter herinnering.
Clubactie.
Garage Huijbregts draagt de vereniging een warm hart toe. Als er leden een bezoek
hebben gebracht aan garage Huijbregts dan kunnen zij het klantnummer,
factuurnummer, bedrag en jaartal doorgeven bij Dennis Peters, Zeegstraat 26. Mag
ook doorgegeven worden via redactie@dendriesprong.nl
Garage Huijbregts sponsort dan 2% van het totaal bedrag. Dus mocht u een factuur
hebben geef dit dan door. Bedankt alvast.

Stencil digitaal ontvangen.
Mocht u de stencils via de mail willen ontvangen dat kunt u dit doorgeven via
redactie@dendriesprong.nl Vermeld hierbij wel even uw naam en adres.

Buurtpreventie
Mochten mensen interesse hebben om deel te nemen aan de buurtpreventie app, dan
kunnen ze dit doorgeven bij de coördinatoren via buurtpreventie@dendriesprong.nl
Bij uw aanmelding dient u uw naam, adres, e-mailadres en 06-telefoonnummer
beschikbaar te stellen.

Vooraankondiging.
-Sinterklaas: 27 november
-kerstwinkelen: 15 december Düsseldorf

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

Opgaveformulier 60+ brunch
Ik/wij geven ons op voor de 60+ brunch op vrijdag 7 oktober.
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele allergieën/diëten: ……………………………………………………………………………………………………
Inleveren voor 30 september bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 met eigen bijdrage
van € 10,- per persoon.
-----------------------------------------------------------------------

Opgave Buurtfeest.
Ik/wij komen naar het buurtfeest op 8 oktober
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuele allergieën/diëten: ……………………………………………………………………………………………………
Inleveren voor 30 september bij Dennis Peters, Zeegstraat 26 met eigen bijdrage
van € 15,- per persoon.

-----------------------------------------------------------------

Opgave Buurtkamp.
Ik/wij gaan mee op kamp in het weekend van 21-23 oktober.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele allergieën/diëten: ……………………………………………………………………………………………………
Inleveren voor 2 oktober met de eigen bijdrage van € 15,- per kind bij
Dennis Peters, Zeegstraat 26

