Nieuwsbrief
Beste buurtleden
We gaan het “corona” bouwjaar wat bekroond is met een
hele mooie tweede plaats weer afsluiten met een gezellig
buurtfeest!
Het buurtfeest wordt dit jaar gehouden op zaterdag 30 oktober bij café-zaal Den Hoek aan de Rucphenseweg. Iedereen
vanaf het voortgezet onderwijs is van harte welkom.
Dit jaar hebben we de keuze uit;
- aanwezig zijn bij het middagprogramma vanaf 14.00
uur met aansluitend gezamenlijk diner om 18.00 uur
OF
- aanwezig om 17.45 uur om gezamenlijk te dineren met
aansluitend een avondprogramma tot 24.00 uur
Uw keuze graag duidelijk aangeven bij opgave.
Het middagprogramma bestaat uit ontvangst met koffie/thee
met iets lekkers, daarna hebben we diverse spellen op het
programma staan en we sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. (Het middagprogramma gaat alleen door
bij voldoende aanmeldingen).
Het avondprogramma begint met de gezamenlijk maaltijd en
hierna is er alle tijd om gezellig bij te kletsen. De avond wordt
muzikaal ondersteund door onze bekende DJ Bas.
Zoals bekend gelden de RIVM richtlijnen voor deze middag/avond en moet iedereen in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs (geldige QR code/vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag).

De eigen bijdrage voor deze middag/avond is € 25,00 per persoon.
Dit is een eigen bijdrage voor het diner incl. 10 muntjes voor
een consumptie (bier van de tap, rosébier, wijn, fris en koffie/thee). Het resterende bedrag wordt door de buurt bijgedragen. Zijn je muntjes op dan is er een mogelijkheid om zelf
muntjes bij te kopen.
Zin om weer eens gezellig bij te kletsen met buurtgenoten?
Geef je dan op via:
https://denheikant.nl/index.php/opgeven/buurtfeest
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Buurtschap Klein Zundertse Heikant 75 jaar
Volgend jaar 2022 bestaat ons Buurtschap 75 jaar. Dit
Jubileumjaar willen we uiteraard vieren. We hebben mensen
nodig die in de feestcommissie willen helpen om samen met
de AC er een mooi jubileumjaar ervan te maken. Wil je graag
helpen geef je dan op bij het secretariaat@denheikant.nl of
bij marie-louise.mutsters@denheikant.nl of bel 076-5975573.

