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Toch nog de buurtbarbecue dit jaar!!
De vooruitzichten om nog dit jaar een barbecue te organiseren waren lange
tijd niet gunstig. Maar toen veel beperkingen met betrekking tot Covid-19 in
augustus werden opgeheven, hebben we besloten de barbecue toch door te
laten gaan.
Toevallig werden op 25 september, de geplande datum voor de barbecue,
vrijwel alle beperkingen afgeschaft.
Ook hadden we het geluk dat het die dag prima barbecue-weer was, zodat
alles meewerkte om gezellig te barbecueën, zoals je kan zien op bijgaande
foto’s.

Halloween!!!
Natuurlijk gaan we nu ook weer Halloween vieren, zoals Christel
Meesters in een appje in de info-app van onze buurtvereniging al heeft
aangekondigd.
Op zaterdag 16 oktober gaan wij ’s middags pompoenen uitsnijden en
‘s avond weer lekker griezelen in het donker. Het is voor jong en oud!!
PROGRAMMA:
14:00 Pompoenen uitsnijden op het grasveld
19:00 Griezelen voor de allerkleinste kinderen
20:00 Griezelen voor de echte griezelaars
21:00 Afterparty op het grasveld

Verslag van de Digitale Jaarvergadering 2021
Als bijlage bij deze circulaire is het verslag van de digitale jaarvergadering voor de
leden van de buurtvereniging toegevoegd.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op de normale manier vergaderen!

Wie gaat er mee uit eten op 21 januari 2022?
Door alle Covid-19 perikelen hebben wij al twee jaar geen etentje kunnen organiseren.
Nu het weer kan, pakken we de draad weer op en heeft Gerrie Evers een datum gereserveerd bij Montimar
in Mierlo.
Montimar prijst zichzelf aan op hun website met de volgende uitnodiging:
Een bijzonder restaurant
Bij Montimar kunt u namelijk eigentijds dineren tegen ouderwetse prijzen. Maar…er is niet bezuinigd op de
kwaliteit. Bij Montimar koken wij namelijk op een Mediterrane wijze met uitsluitend verse producten. Om het
‘ Mediterrane’ concept kracht bij te zetten, serveren wij tevens onze dranken tegen ‘Mediterrane’ prijzen.
Komt u snel eens proeven?
Voor het geld hoeft u het niet te laten.
Hasta Pronto.
De belangstelling voor dit restaurant is vanaf de start in 2020 onverminderd groot.
Dit blijkt uit het feit dat Montimar zowel in oktober als november voor grotere groepen praktisch is
volgeboekt.
December leek ons niet zo’n geschikte maand, dus is nu gekozen voor 21 januari 2022 voor ons etentje.
De kosten zijn, zoals ook bij de vorige etentjes, voor eigen rekening.
Wij zouden graag tijdig willen weten wie zin heeft op mee te gaan. Dus, als je mee wilt, vul dan
onderstaande strook in en stop deze voor 1 december 2021 in de brievenbus bij Gheynspark 3 of stuur
een mailtje naar evers80@hotmail.com.
Graag tot 21 januari 2022, 19.00 uur bij Montimar, Broekstraat 87 in Mierlo.
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