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Geen Sinterklaas dit jaar, maar wel 2 roetveegpieten
Sinterklaas in coronatijd is dankzij het vele animo van de gluurpieten een leuk succes
geworden, waarvoor dank aan iedereen die heeft meegedaan.
Sinterklaas kon helaas niet komen ,maar er waren wel twee roetveegpieten op
zondag 29 november die mee gingen langs de huizen om de gluurpieten op de ramen
te bekijken en om de letters op te schrijven van de speurtocht. Na de speurtocht
kwamen de roetveegpieten nog bij ieder gezin langs om buiten een spelletje te doen
en om een cadeau af te geven.
Het was helemaal anders dit jaar , maar we hebben geprobeerd om er toch een
mooie dag van te maken en uit de reacties van de kinderen op te maken is dat zeker
gelukt.

Behalve speculaaspoppen ook nog een kerstpakket!
Zoals in diverse voorgaande circulaires al aan de orde is geweest, zijn door de
corona-maatregelen een heleboel door het bestuur geplande activiteiten dit jaar
niet doorgegaan. Dit heeft ons wel de ruimte gegeven om allereerst naar
aanleiding van het Sinterklaasfeest alle bewoners van het Gheynspark te verrassen
met een pakje speculaaspoppen met een bij dit feest toepasselijk gedicht.
Ter gelegenheid van Kerstmis hebben wij alle leden van onze buurtvereniging
hopelijk verblijd met een kerstpakketje, samen met de ook dit jaar weer door
Martha Lambregts gemaakte kerstkaarten.
Gelet op de enthousiaste reacties is dat zeker gelukt!

Marijn kan het toch niet laten om oliebollen bakken met oudjaar!
Ondanks het Coronatijdperk, wil ik toch voor de buurtbewoners oliebollen bakken.
Helaas kunnen we dit jaar met oudjaar niet gezellig onder de carport van een verse oliebol genieten om het jaar
af te sluiten. Door de maatregelen is dit niet mogelijk om met een aantal bewoners gezellig wat te drinken en
eten.
Maar... ik kan het niet laten om toch oliebollen te gaan bakken. Ik wil de traditie namelijk wel in ere houden.
Dan maar in een andere vorm; een pick-up-je-zak-met-oliebollen-point! Ik ben voornemens om naturel en
krenten-rozijnen-oliebollen te gaan bakken en die lever ik dan per 6 stuks (max. per adres) in een papieren zak,
zodat je deze op een afgesproken tijd kunt ophalen.
Je kunt ze op 31 december vanaf 13.00u (tot 16.00u) ophalen in tijdblokken van 10 min. Wanneer je interesse
hebt in een zak met oliebollen (max. 6 stuks) , stuur voor 30 december een mailtje
naar marijnwittgen@gmail.com of lever onderstaande strook in bij nr.15 en geef het volgende aan: wanneer je
ze wilt komen ophalen en hoeveel naturel en/of rozijnenoliebollen te wilt hebben. Mocht het voorkomen dat je
wilt komen op een tijd, wanneer al iemand anders langskomt, neem ik contact met je op.
Tot ziens!
Marijn (nr.15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag de volgende oliebollen (max. 6 stuks) komen ophalen:
….. x naturel
….. x met krenten en rozijnen

Naam:

Nr.

Tijd:

Contributie 2021
Een nieuw jaar betekent voor onze penningmeester een nieuwe contributie-ronde.
Hij zou erg blij zijn als een ieder de jaarlijkse contributie voor 2021 in januari of februari zou willen betalen!
Voor de zekerheid volgen hieronder nog het bankrekeningnummer en de bedragen voor de
contributiebetaling:
Het bedrag per lid:

leden tot 6 jaar:
leden van 6 jaar tot en met 12 jaar:
leden vanaf 13 jaar:

S.v.p. overboeken naar

rekening:
naam:
mededeling:

NL68 RABO 0306 8387 37
Stichting Mierlo-Hout in Actie
t.n.v. Joost Meesters

gratis
€ 6,€ 12,-

