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Helaas, helaas ….. weer een nieuwe harde lockdown! 

Nu verwacht wordt dat door het Omikron-virus op korte termijn de 
ziekenhuizen overbezet kunnen raken, heeft de regering besloten  tot een 
harde lockdown.  
Uiteraard heeft dit ook consequenties voor de voor onze buurtvereniging 
geplande activiteiten. 
Zowel Halloween als het Sinterklaasfeest konden in oktober en november 
met enige aanpassingen gelukkig doorgaan en ook het bakken van de 
oliebollen op 31 december door Marijn Wittgen blijft. 
De nieuwjaarsreceptie en eventueel het etentje kunnen jammer genoeg niet 
doorgaan op de geplande datum. 
Toch blijven we hopen dat dit virus weer snel onder controle is, zodat we ook 
in 2022 op een goede manier weer activiteiten voor onze leden kunnen 
organiseren! 

Zowel Halloween als het Sinterklaasfeest was 
een succes! 
Gezien de deelname en het enthousiasme van zowel de kinderen als de 
ouderen mag Halloween op 16 oktober 2021 op het Gheynspark zich in 
een groeiende belangstelling verheugen. Op  veel plekken waren  
griezelige figuren opgehangen en we zagen enge personen rondlopen, 
helemaal in de sfeer van Halloween. 
’s Middags konden de kinderen een pompoen uithollen en ’s avonds 
gingen zij de deuren langs om de nodige snoep en andere 
versnaperingen te scoren. Hierna werd er door de ouderen onder het 
genot van een drankje over deze dag nagepraat. 
 
Het Sinterklaasfeest op 21 november 2021 is anders verlopen dan was 
gepland. Door de corona-maatregelen van de overheid was het niet 
mogelijk dit feest te houden in de school. 
Met de nodige improvisatie werd een nieuwe plek ingericht onder de 
carport tussen de huizen van de families Wittgen (Nr.15) en Van der 
Plas (nr.16). Mede gezien het goede weer bleek dit een prima oplossing 
voor zowel Sint en zijn Pieten als ook de ouders en hun kinderen. 
Al met al een zeer geslaagd Sinterklaasfeest! 
DE FOTO’S, VAN BEIDE ACTIVITEITEN, ZIJN OP ONZE FACEBOOK 
PAGINA BIJ ELKAAR OPGETELD MAAR LIEFST 8.459 KEER BEKEKEN! 



Wat doen we nog de komende maanden? 
Oliebollen bakken gaat door 

Evenals vorig jaar bakt Marijn op 31 december weer de 6 oliebollen voor diegenen, 
die zich hiervoor hebben aangemeld. Mocht je dit vergeten zijn, kan je tot 29 
december alsnog een berichtje met je bestelling doorsturen aan Marijn  
(marijnwittgen@gmail.com). 
 

Andere activiteiten onzeker 
- Helaas kan de in de vorige circulaire aangekondigde nieuwjaarsreceptie op  
14 januari 2022 in De Geseldonk door de lockdown niet doorgaan. Als de lockdown 
snel hierna wordt opgeheven, is er misschien een andere mogelijkheid om alsnog 
gezellig bijeen te komen. 
 
- Gezien de huidige maatregels m.b.t. het corona-virus is het dubieus of het 
geplande etentje  op 21 januari 2022 bij Montimar in Mierlo door kan gaan. Zodra 
hier zekerheid over is, laten wij dit uiteraard zo snel mogelijk weten. 

Een nieuwe verjaardagskalender 

Al jaren, met uitzondering van verleden jaar, maken wij voor de leden een 
jaarkalender met de verjaardagdata van onze leden. Ook dit jaar willen wij dit doen. 
Als er leden zijn , die er prijs opstellen niet in de kalender te worden vermeld, 
kunnen zij dit doorgeven aan Hein Hunnego op nr.4 (heinhunnego@hotmail.com ). 

Contributie 2022 
Onze penningmeester hoopt ook weer in januari of februari de jaarlijkse contributie voor 2022 van 
alle leden te ontvangen. Voor de zekerheid volgen hieronder nog het bankrekeningnummer en de 
bedragen voor de contributiebetaling: 
  
 Het bedrag per lid:  
 
leden tot 6 jaar   gratis  
leden van 6 jaar tot en met 12 jaar:  € 6,-  
leden vanaf 13 jaar:   € 12,-  
N.B.: Voor kinderen geldt de leeftijd per 1 januari 2022 
  
S.v.p. overboeken naar rekening:  NL68 RABO 0306 8387 37  
naam:    Stichting Mierlo-Hout in Actie  
mededeling:   Contributie 2022 t.n.v. Joost Meesters 

Wij wensen alle Gheynparkers  

prettige Kerstdagen, 

een goede jaarwisseling en een gelukkig  

en gezond 2022! 
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