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Wie gaat er mee bowlen?
Wij hopen dat we op 4 november ’s avonds met veel leden bij HUP in Mierlo gaan bowlen en dat er dan 
heel veel spares en strikes gegooid worden. Evenals vorige keer wordt de huur van de bowlingbanen 
betaald door de buurtvereniging. De consumpties zijn voor eigen rekening. 
Ook jeugd en introducés zijn natuurlijk welkom!! 

Onderstaand strookje graag vóór 1 november 2022 inleveren bij Marijn Wittgen of mail naar 
marijnwittgen@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We gaan weer bowlen!! Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!! 

NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____ 

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN 

INTRODUCES: NAAM: ___________________________ AANTAL PERSONEN: ____

Helaas gaat Halloween niet door 

Zoals Christel Meesters al via de info-app heeft laten weten, gaat het 
Halloweenfeest op 29 oktober in het Gheynspark om verschillende 
redenen niet door. 

Gezien de belangstelling van de leden en het enthousiasme van de 
deelnemende kinderen in vorige jaren zal Halloween in ieder geval 
volgend jaar weer in de planning worden opgenomen!

mailto:marijnwittgen@gmail.com


Wat doen we nog in de rest van het jaar?
Behalve het hierboven genoemde bowlen hopen we op 20 november Sinterklaas en zijn Pieten te 

kunnen begroeten en op 31 december bakt Marijn Wittgen weer zijn befaamde oliebollen.

In overleg met de Sinterklaas-commissie zal nog besloten worden waar de het Sinterklaasfeest zal 

plaatsvinden. Dit kan, net als verleden jaar, onder de overkapping tussen nummer 15 en 16 of, zoals in 

de jaren ervoor, in de aula van de school. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de weersvoorspelling.

Hopelijk werkt ook het weer mee, als Marijn op oudejaarsmiddag zijn oliebollen gaat bakken. Dit is al 

enige jaren een mooie gelegenheid voor onze leden om het jaar gezamenlijk af te sluiten!


