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Nieuwsbrief zomer 2021 
In dit nummer: 
• Buurtfeest – 11 september 2021 
• Terugblik jeu de boules toernooi 
• ALV – 5 oktober 
• Bloembakken 

 

Buurtfeest: 
Zet vast in de agenda: 11 september 2021 
 
Geniet met de mensen uit de buurt van een gezellige 
middag/avond! Ook dit jaar weer met live muziek!  
Hapjes, drankjes, optredens, gezelligheid, DJ, live muziek, 
de inmiddels bekende loterij en nog veel meer. 
 
Het is voor iedereen in onze buurt. Dus leuk als u ook 
komt! 
 
Eind augustus ontvangt ieder huishouden een uitnodiging 
met meer informatie. Deze brengen wij persoonlijk langs. 
Tevens kunt u dan lootjes kopen voor de loterij met veel 
mooie prijzen. 
 
Alle leden van buurtvereniging ACCOORD krijgen per adres een aantal consumptie 
bonnen voor drankjes. Wilt u meer drankjes of bent u geen lid, dan kan u tijdens het 
buurtfeest (extra) bonnen kopen (pinnen of cash). 
Op deze manier kunnen we het buurtfeest nog leuker maken. 
 
Natuurlijk organiseren wij dit feest samen. Dus ook dit jaar vragen we u om een 
hapje te maken en mee te nemen voor de buurt. Zoet, hartig, koud of warm, alles is 
goed. 
 
 

Bloembakken: 
Wat hangen ze er mooi bij, onze bloembakken! 
Wat fijn dat iedereen zo zijn best doet om ze te verzorgen! 
 
Bedankt allemaal! 
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ALV 2021: 
Inmiddels is er een datum gepland voor de ALV; 
dinsdagavond 5 oktober. 
 
Kom vooral meepraten en meebeslissen over onze 
buurtvereniging tijdens deze avond. Daarnaast is het een 
gezellig samenkomen met andere leden en buurtbewoners. 
 
Omdat onze vereniging al veel leden heeft, weten wij graag 
vooraf of u komt zodat we de grootte van de locatie hier op 
aan kunnen passen. Meer informatie hierover volgt nog.  
Maar noteer de datum alvast in uw agenda – 5 oktober vanaf 
19.30 uur. 
 
Overigens zijn dit jaar diverse bestuursfuncties beschikbaar of kunnen huidige 
bestuursleden herkozen worden. Heeft u interesse plaats te nemen in de vereniging 
als bestuurslid, laat het ons weten secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
 

Jeu de boules toernooi: 

De zon scheen en de sfeer zat er goed in.  
 
Op 12 juni organiseerde de buurtvereniging een jeu 
de boules wedstrijd. De wisselbeker is overhandigd 
aan de winnaars.  
 
Wilt u volgende keer ook meedoen? Houd dan onze 
website http://www.buurtverenigingaccoord.nl/ of 
onze Facebook pagina in de gaten. We proberen er in 
het najaar een vervolg aan te geven. 

 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer en tot snel! 
 
Bestuur buurtvereniging Accoord,  
Bert Roest, Jeffrey v Beek, Louise Arink (secretaris), Paul Mansvelt 
(penningmeester) en Yvonne Bastiaan (voorzitter) 
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, of u heeft een leuk idee voor de buurt en/of 
u wilt meehelpen? Mail ons:  
y.bastiaan@icloud.com 
Penningmeester@buurtverenigingaccoord.nl 
Secretaris@buurtverenigingaccoord.nl 
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