
Activiteitenkalender januari - juli 2018  

 

 

Beste buurtgenoten, 
 
Na ons jubileumjaar hebben we niet stil gezeten en hebben we weer een leuke activiteitenkalender samengesteld met 
activiteiten voor jong en oud. Van bier proeven tot graffiti spuiten en van een kookworkshop tot recreatiepark Duinoord.  
En jullie kunnen ons helpen!!! Hoe dan? Gewoon, door je op te geven via opgave@ronddevijftak.nl  
 
Verder graag jullie aandacht voor een koekactie die we zaterdagmiddag 3 maart 2018 willen houden. De opbrengst van 
deze actie dient om met de buurtkinderen een heerlijk en betaalbaar dagje door te brengen op recreatiepark Duinoord.  
Als er buurtbewoners de koeken mee willen helpen verkopen, graag!!!! Stuur dan even een mailtje naar 
opgave@ronddevijftak.nl 
 
Tenslotte is er ook deze winter weer de mogelijkheid om strooizout aan te schaffen tegen een leuk prijsje! 
De kosten zijn 5 euro per zak van 10 kg en 10 euro per zak van 25 kg. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar 
strooizout@ronddevijftak.nl. De kosten dienen vooraf overgemaakt te worden op de rekening van de buurtvereniging.  
 
Zoals je ziet, hebben we weer een aardig vol programma! Lijkt het je nu leuk om mee te denken / helpen bij bijv. het  
jeugdkamp, horen wij het graag!!! Een mailtje naar secretariaat@ronddevijftak.nl is dan genoeg.  
 
Nieuwsgierig geworden en nog geen lid? Wacht niet langer!  
Je kunt lid worden door een mailtje te sturen naar secretariaat@ronddevijftak.nl. 
(Voor meer info, bel 06-13517689 of 06-55195732). Voor de kosten van lidmaatschap zie hieronder.  
 
Contributie 2018 
 € 22,50 voor gezinnen met kinderen  
 € 17,50 voor gezinnen zonder kinderen  
 € 10,00 voor alleenstaanden & donateurs  
De contributie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer IBAN: NL24RABO0107515490 t.n.v. BV Rond de Vijftak. 
O.v.v. naam en adres.  
 
Secretariaat "BV rond de vijftak": 
Postadres:    Wilhelminalaan 25, 5531HR, Bladel 
Telefoonnummer:   06-13517689 
Emailadres:   secretariaat@ronddevijftak.nl 
Website:    www.ronddevijftak.nl 
Kamer van koophandel:   40240529  
Rekeninggegevens:  IBAN: NL24 RABO 010 75 15 490 
 
Zijn er zieken, sterfgevallen, geboortes of verhuizingen bij u in de straat? 
Meld dit even via secretariaat@ronddevijftak.nl. Alvast hartelijk dank! 
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Activiteitenkalender januari - juli 2018 

 

Vrij 19 januari 

Garagesale 
 

Plaats:  Straten “BV Rond de Vijftak” 
Tijd:  10:00 tot 14:00 uur 
Opgave:  Tot 1 maart 
Eigen bijdrage:  Nee 

Opmerking: ** Ook voor niet-leden!! ** 

Wijn- of bierproeverij [18+] 
 

Plaats:  D’n ouwe Brandtoren, Reusel 
Tijd:  20:30 uur 
Opgave:  Tot 8 januari 
Eigen bijdrage:  € 12,50 p.p. 
Opmerking: Taxi wordt geregeld (eigen kosten) 
   
 

Graffiti spuiten [8+] 
 

Plaats:  Bladel, locatie volgt nog 
Tijd:  15:00 tot 17:00 uur 
Opgave:  Tot 1 april 
Eigen bijdrage: € 7,= p.p.  
Opmerking: Je mag je eigen kunstwerk mee 

naar huis nemen! 
 
 

Paaseieren zoeken [t/m 8 jaar] 
 

Plaats:  Speelbos Bladel 
Tijd:  Vanaf 15:00 uur 
Opgave:  Tot 1 maart 
Eigen bijdrage:  Nee 
Opmerking: Apart gebied voor de allerkleinsten 
             (incl. koffie/thee/ranja) 

Kleiduiven schieten [18+]  
 

Plaats:   Schietbaan Eric Swinkels,  Boekel 
Tijd:  9:30 tot +/- 12:30 uur 
Opgave:  Tot 1 mei 
Eigen bijdrage: € 30,= p.p. 
Opmerking: We beginnen met een ontbijtje!! 

Vervoer op eigen gelegenheid 
 

Jaarlijkse ledenvergadering 
 

Plaats:  Den Herd 
Tijd:  Vanaf 20:30 uur  
Opgave:  Niet nodig! 
Eigen bijdrage:  Nee 
Opmerking: Nieuwe ideeën zijn welkom! 
 

Kookworkshop [18+] 
 

Plaats:  Physalis, Reusel 
Tijd:  18:00 tot 22:00 uur 
Opgave:  Tot 1 april 
Eigen bijdrage: € 25,= p.p. 
Opmerking: Avondvullend heerlijk samen koken 

incl. bier/wijn/fris! [tot 22:00 uur]  

Duinoord [0-99]  
 

Plaats:  Duinoord, Helvoirt 
Opgave:  Tot 1 mei 
Eigen bijdrage:  € 6,= t/m 6 jaar, vanaf 7 jaar € 10,= 
Opmerking: Vervoer op eigen gelegenheid 

11:00 uur verzamelen bij het park 

Opgeven voor een activiteit? Stuur een email 

naar opgave@ronddevijftak.nl 

Eigen bijdrage dient u minimaal 5 dagen voor 

aanvang v/d activiteit over te maken op 

rekeningnummer: NL24 RABO 010 75 15 490 

 

 

Zo 10 juni 
 

     Za 21 april 
 

Vrij 11 mei 
 

Zo 27 mei 

 Jeugdkamp [groep 3 tot 16 jaar] 
 

 Plaats en tijd: De hoge Rielen, Kasterlee België 
 Opgave:  Tot 1 april 
 Eigen bijdrage: € 15,= per kind 

 Opmerking: Gewoon gaaf! Meer info volgt t.z.t. 

Introducés 
(max. 1) op 

eigen kosten 

(€45,= p.p.) 

Voor onze 
koekactie 

z.o.z. 

Do 15 maart 

Za 31 maart 
 

Zo 8 april 
 

1-3 juni 

Introducé op 
eigen kosten 
(€42,50,= p.p.) 


