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   Beste Vrienden,

Hierbij de mailing over de Vriendendag 2017. Rondje Raamsdonk en omgeving. 
Dit jaar is de organisatie voor de eerste keer niet in handen van de u bekende werkgroep 'Johan Jansen'. 
Tijdens de Vriendendag nemen we ook officieel afscheid van Johan Jansen als bestuurslid van onze stichting 
omdat we dat niet eerder konden doen. 

Informatie.
Op zaterdag 1 april a.s. wordt de Vriendendag 2017 gehouden. Met deze brief bevestigen wij uw aanmelding 
en deelname met een of meer personen. Deze keer gaan we met 110 Vrienden ( en niet- Vrienden) vijf 
historische boerderijen en een daglonershuisje bezichtigen in de regio Raamsdonk. 

Ontvangst.
De ontvangst is tussen 8:30 uur en 9:00 uur in het “OntmoetingsCentrum”, Kerkplein 5, 4944 XD in 
Raamsdonk, telefoon. (voor nood): 0162 – 512 100. De 'TOM -TOM' zal u de weg wel wijzen. 
Bij binnenkomst dient u zich als deelnemer te laten registreren en ook uw e-mailadres door te geven als wij 
dat nog niet hebben. Dat is gemakkelijk om met u in het vervolg te corresponderen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met een appelflapje zullen een paar inleidingen worden 
gegeven. Daarna gaat een groep deelnemers per bus en onder begeleiding van een gids in Made twee 
boerderijen en een daglonershuisje bezoeken.

De andere groep deelnemers gaat dan te voet, eveneens onder begeleiding van een gids, drie bij elkaar 
gelegen boerderijen in Raamsdonk bezoeken.

Na de lunch gaan de groepen wisselen. Een groep gaat dus per bus naar Made en de andere groep gaat te 
voet in Raamsdonk drie boerderijen bezoeken.

Lunch/buffet.
Tussen 12:45 uur en 13:45 uur gebruiken we de lunch in het 'OntmoetingsCentrum' in Raamsdonk.
Om 16:30 uur is het einde gepland van deze Vriendendag.

Kosten.
De kosten voor deelname zijn voor Vrienden: € 35,00 p.p. en voor niet- Vrienden: € 40,00 p.p.
Alle deelnemers hebben hiervoor een factuur gekregen. De meeste deelnemers hebben al betaald. Mocht u 
dat nog niet hebben gedaan, gelieve dan voor 15 maart a.s. het bedrag over te maken op
rekeningnummer: BIC: RABONL2U IBAN: NL 79 RABO 0152 0283 82 onder vermelding van "Bijdrage 
Vriendendag2017".



Indien u nu nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Jan Aalders ( Telefoon 06-23103883) 

Het wordt weer een mooie en interessante Vriendendag! Tot ziens op 1 april a.s.

De werkgroep Vriendendag 2017:
Jeanne van Ostaijen, Otte Strouken, Ansje Strouken - Busink en Jan Aalders.

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur van Stichting De Brabantse Boerderij,


