
Buurtvereniging ‘Gheynspark’

CIRCULAIRE NUMMER 187
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER 
VOORDEUR OF PER E-MAILADRES. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

31 JANUARI 2020

Wie gaat mee uit eten op 17 april 2020?
Het etentje, dat Gerrie Evers deze keer voor ons heeft uitgezocht, heeft  
iets weg van een ontdekkingstocht. Het restaurant, waar we willen 
gaan eten, Montimar, komt op de plek, waar tot voor kort restaurant 
Liverdonk stond.
Aangezien Montimar in Mierlo nu nog niet geopend is, zijn er alleen 
nog maar ervaringen bekend van dit restaurant in andere plaatsen. 
Deze zijn over het algemeen zeer positief, zodat we zelf kunnen nagaan 
of dit ook voor Mierlo opgaat.

Montimar prijst zichzelf aan op hun website 
met de volgende uitnodiging:

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.

Daar de belangstelling voor dit restaurant nu al groot is, is het zaak 
bijtijds plaats te reserveren, zeker voor een grotere groep, derhalve 
zouden wij graag tijdig willen weten wie zin heeft om mee te gaan.
Dus vul dan onderstaande invulstrook in en stop deze voor 7 februari 
2020 in de brievenbus bij Gheynspark 3 of stuur een mailtje naar 
evers80@hotmail.com 

Graag tot 17 april 2020, 19.00 uur bij Montimar, Broekstraat 87 in 
Mierlo.

STROOK INLEVEREN VOOR 7 FEBRUARI 2020 BIJ/MAILEN NAAR:

Gerrie Evers,  Gheynspark 3 /  (evers80@hotmail.com) 

Naam: 

Gheynspark nr:

Aantal personen:

mailto:evers80@hotmail.com


Reminder: Contributie 2020
Voor die leden, die nog niet de contributie voor 2020 betaald hebben, een herinnering om tijdig de contributie over 
te maken.
Voor alle zekerheid hieronder toch nog even het bankrekeningnummer en het bedrag per lid.

- jeugdleden tot 6 jaar: gratis
- jeugdleden van 6 jaar tot en met 12 jaar: € 6,-
- leden vanaf 13 jaar: € 12,-

Ons bankrekeningnummer is NL68 RABO 0306 8387 37
Stichting Mierlo-Hout in Actie t.n.v. Joost Meesters (Gheynspark)

De nieuwe verjaardagskalender komt eraan!
Binnenkort willen we weer de verjaardagskalender met de verjaardagen van onze 
leden rondsturen. Natuurlijk wel met toestemming van de leden. Dus als hier bezwaar 
tegen is, laat het even voor 14 februari 2020 weten via email, een briefje of 
mondeling aan Hein Hunnego (nummer 4), emailadres: heinhunnego@hotmail.com

Jaarwisseling op het Gheynspark met oliebollen van Marijn en 
receptie in De Geseldonk
Oudejaarsmiddag onder het afdak bij de families Wittgen en Van de Plas is voor onze leden een mooie gelegenheid 
om afscheid te nemen van het oudejaar onder het genot van lekkere, door Marijn gebakken  oliebollen en een 
drankje.  
Deze keer heeft Marijn ons verrast met een nieuwe oliebol, namelijk de kersenoliebol. Uiteraard smaakte ook deze 
weer erg lekker. 
Dan volgt in het nieuwe jaar, op 7 januari, de nieuwjaarsreceptie van onze buurtvereniging in De Geseldonk. Een 
mooie gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar, waar gelukkig veel leden gebruik van 
maken! 

mailto:heinhunnego@hotmail.com

