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Komt Sinterklaas dit jaar nog naar het Gheynspark?
Het zou heel leuk zijn als wij ook dit jaar Sinterklaas zouden kunnen begroeten in de school 
van OBS ‘t Hout, maar helaas ….. Sinterklaas heeft ons laten weten dat zo’n bezoekje in 
verband met de steeds strengere corona-maatregelen nu niet mogelijk is.
Dat is natuurlijk erg jammer voor alle kinderen die zich hier al op verheugen.
Sinterklaas is echter een heel slimme man en heeft voor onze kinderen van 0 tot en met 
8 jaar de volgende oplossing bedacht. Hij heeft twee Pieten bereid gevonden om op 
zondag 29 november 2020 tussen 14:00 en 16:00 uur de gekozen cadeautjes persoonlijk 
tot aan  de voordeur van de kinderen te komen brengen!
De Pieten zullen aan alle voorschriften voldoen, dus zij dragen zwarte handschoenen en zij 
houden strikt 1,5 meter afstand.

Bij wie mogen de Pieten langskomen?
Bij deze circulaire is als bijlage een in te vullen opgave  toegevoegd voor het grote boek 
van Sinterklaas met een verlanglijstje voor een cadeautje van circa 10 euro. Van leden van 
de buurtvereniging wordt hiervoor geen bijdrage verlangd.
Ook kleinkinderen en neefjes of nichtjes mag je opgeven; zij betalen wel een kleine 
bijdrage van 5 euro. Oudere broers en zussen mag je ook opgeven, zij krijgen ook een 
kleine attentie.

De opgaven en eventuele bijdragen graag voor 13 november 2020 inleveren bij 
nummer 13 of 14. 

Groeten Sinterklaascommissie

Anja, Twan, Gerda en Christel

Meer nieuws van het Gheynspark

- Het is duidelijk dat het afgelopen jaar voor velen van ons niet datgene gebracht heeft door de corona-
perikelen wat we mogelijk verwacht en gehoopt hebben. Ook de buurtvereniging heeft de meeste geplande 
activiteiten moeten schrappen. Het bestuur beraadt zich desalniettemin op welke wijze  we onze leden 
kunnen verrassen om het jaar toch als buurtvereniging met een goed gevoel af te sluiten. Jullie horen nog van 
ons!

- Via de info-app van de buurtvereniging maakte familie Fransen van nummer 12 bekend dat zij op 30 oktober 
2020 de sleutel van huis hadden overhandigd aan de nieuwe bewoners.
Wij wensen Michiel Schippers en Yvonne Knoops en kinderen een goede verhuizing en veel woonplezier in 
hun nieuwe huis.

- Helaas werd enige weken geleden bekend dat Bert Houweling van nummer 9 ernstig ziek is. 
Wij wensen Bert en Hanny veel sterkte toe de komende tijd!


