Beste medebewoners uit de “ Bovenste Beste Buurt Heikantstraat Overmere,
U zal er ongetwijfeld al ergens wel iets van gelezen hebben en het komt nu toch wel heel nabij !
Komende maand augustus is echt wel de feestmaand voor onze Heikantstraat en de medewerkers
van het Buurtcomité zijn dan ook bijzonder verheugd deze feestmaand met u allen te mogen delen.
Het feestweekend begint al op zaterdag 22 augustus met onze traditionele wielerwedstrijd voor
beloften en elite z.c. Graag willen u daar al verwelkomen bij een drankje of bij een lekkere
pannenkoek met tasje koffie. U zal ongetwijfeld wel een buur ontmoeten om gewoon een praatje te
maken of gewoon wat bij te kletsen. U bent ongetwijfeld steeds van harte welkom !!
Hoogtepunt van het feestweekend vindt plaats op ZONDAG 23 AUGUSTUS waarbij we alle medestraatbewoners willen uitnodigen op het feestmaal dat we u aanbieden ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van het Buurtcomité en de 25ste verjaardag van het vernieuwde wegdek in onze straat
met bijhorende ondergrondse werken zoals riolering en nutsleidingen die allen ondergronds kwamen
te liggen. Samen met de nieuwe verlichting kreeg onze “ oude Bosstraat” , de huidige Heikantstraat ,
een totale gedaanteverwisseling die resulteerde in een vlugge totaalbebouwing met veel jonge
gezinnen die hier hun stekje vonden. Kortom “ Een toffe buurt , daar gingen we voor “ !!
Nu 25 jaren later willen we dit alles samen vieren met alle medebewoners en hun familie.
Voor deze feestelijke dag hebben wij volgende keuzemenu voor u geselecteerd waarbij we graag om
organisatorische redenen uw keuze willen ontvangen ten laatste op zaterdag 8 augustus. Eén van de
medewerkers van het buurtcomité zal ook bij jullie langs komen om uw keuze te noteren en de
nodige centjes te ontvangen. In de week voor zondag 23 augustus zal u dan de gepersonaliseerde
eetkaart- (en) ontvangen die u dan toont aan de mensen van de catering. Er zal ook mogelijkheid zijn
om uw keuzes af te halen maar dan brengt u wel best zelf de nodige kommetjes mee.

Reserveringskaart :
NAAM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wenst volgende keuze te bestellen:
STEAK met saus naar keuze, groentjes en frietjes à €15/p.p.

Aantal :…….X 15 = ……………………

Balletjes in tomatensaus met groentjes en frietjes à €15/p.p.

Aantal :…… X 15 = ……………………

Kinderportie balletjes in tomaten met groentjes en frietjes à €13/p.p. Aantal :……X 13 = …………………
Totaal te betalen = …………………….

