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Sinterklaasfeest 20 november 2022 

Het was op zondag 20 november een gezellige middag in de openbare school t Hout. 

Er waren wel 16 kinderen en kleinkinderen in afwachting van Sint en zijn Pieten. 

Na wat kleurplaten inkleuren en wat drinken en lekker, kwamen ze toch eindelijk binnen. 

Eerst de Pieten die de Sint kwijt waren. 

Maar door heel hard te zingen kwam de Sint toch ook op de goede plek. 

We kregen heel wat kunsten te zien en ook een heus pianospel. 

En er werden ook mooie verhalen verteld . 

Wat waren ze enthousiast, en ... 

Uiteindelijk gingen ze allemaal tevreden met een mooi cadeau weer naar huis. 



De bowlingstrijd op 4 november 2022 was weer spannend 
Met 9 spelers en 2 toeschouwers waren we op 4 november in hotel 

HUP in Mierlo om van 19.00 uur tot 20.00 uur te genieten van een 

onderlinge bowlingwedstrijd op een prima bowlingbaan. Uiteindelijk 

werd een spannende eindstrijd gewonnen door Ties Habraken van 

nummer 1, die dan ook de Jan Bagchus-wisseltrofee mee naar huis 

mocht nemen.  Onder het genot van een drankje werd daarna alles 

nog eens uitvoerig besproken! 

Oliebollen 31 december 2022 
Dit jaar zijn er op oudejaarsdag weer traditioneel oliebollen op het 

Gheynspark. Een gezellig samenzijn vanaf 14.00 tot +/- 16.00 uur onder 

het genot van een oliebol en een (zelf meegebracht) drankje bij de 

oprit van nummer 15 en 16. 

Tot dan! 

Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2023 
Door de coronaperikelen is de laatste twee jaar de nieuwjaarsreceptie 
helaas niet doorgegaan.  
Wij zijn blij dat de nieuwjaarsreceptie van onze buurtvereniging dit 
jaar wel georganiseerd kan worden. Die is deze keer op donderdag 12 
januari 2023 van 19:00 tot 20:30 uur in De Geseldonk. Ook dit keer 
zullen we niet in één ruimte zitten met andere verenigingen.  
Graag nodigen wij al onze leden uit om elkaar een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe te wensen! 

Contributie 2023 
Ondanks de gierende inflatie is de contributie al jaren ongewijzigd, ook voor het komende jaar. 
Het bestuur hoopt ook weer dat alle leden in januari de jaarlijkse contributie voor 2023 zullen betalen! 
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 2023  
  
S.v.p. overboeken naar rekening:   NL68 RABO 0306 8387 37  
  
naam:   Stichting Mierlo-Hout in Actie  
mededeling:  Contributie 2023 t.n.v. Joost Meesters 

Wij wensen alle Gheynsparkers prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling  
en een gelukkig en gezond 2023! 


