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Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020
Een jaarlijkse traditie is de nieuwjaarsreceptie van onze buurtvereniging.
Die is deze keer op dinsdag 7 januari 2020 van 18:30 tot ongeveer
20:00 uur in De Geseldonk. Ook dit jaar hebben wij weer met de planning
van De Geseldonk afgesproken dat wij niet in één ruimte zullen zitten met
andere verenigingen. Graag nodigen wij al onze leden uit om elkaar een
gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen!

Gezellig Sinterklaasfeest in nieuwe locatie
Op 30 november heeft Sinterklaas en zijn Pieten het Gheynspark bezocht.
In een nieuwe locatie, namelijk de aula van de obs ’t Hout, hadden de
kinderen en kleinkinderen in afwachting van de Sint al Sinterklaasliedjes
gezongen en spelletjes gedaan.
Sommige kinderen vonden het heel spannend om Sinterklaas een handje te
geven, maar toen de cadeaus mochten worden uitgepakt was dit al snel
vergeten!
Zoals altijd was het zowel voor de kinderen als de ouders en grootouders
weer een leuke en gezellige middag.

REMINDER
Marijn van nummer 15 bakt
oliebollen op
31 december tussen
15:00 – 17:00 uur
Iedereen is welkom!
Breng wel je eigen drankjes
mee.

Contributie 2020
Binnenkort begint alweer het nieuwe jaar. Onze penningmeester, Joost Meesters, hoopt dan ook dat iedereen
tijdig, bij voorkeur in januari, zijn/haar contributie wil betalen.
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)

Jaarplanning 2020
JAARPLANNING
2020

In de laatste bestuursvergadering dit jaar is het toch weer gelukt om ook voor volgend jaar
een planning van de activiteiten, welke wij als buurtvereniging willen organiseren, te maken.
Deze is nog wel onder voorbehoud, daar er altijd onvoorziene gebeurtenissen kunnen zijn, die
deze planning kunnen doorkruisen.

De voorlopige planning 2020 ziet er als volgt uit:
Nieuwjaarsreceptie

7 januari

Etentje

februari/maart (exacte datum te bepalen door Gerrie Evers)

Jaarvergadering

medio april

Fietstocht

mei/juni (mede afhankelijk van het weer)

Barbecue

4 juli

Bowlen

? september

Halloween

31 oktober

Sinterklaasfeest

29 november

Oliebollen-middag

31 december

Als iemand een leuk idee heeft voor een nieuwe activiteit, meld het aan bij het bestuur!

