Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 144
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
4 SEPTEMBER 2014

Bowlen op zondag 28 september 2014
Ook dit jaar gaan we weer bowlen op zondag 28 september 2014.
Wij laten de ballen van
14:00 tot 16:00 uur over de banen rollen.
De huur van de bowlingbanen wordt betaald door de buurtvereniging, de
consumpties zijn voor eigen rekening.
Wij hopen dat er op deze datum voldoende mensen deel kunnen nemen
aan deze activiteit!
Ook jeugd en introducés zijn van harte welkom!
Onderstaand strookje graag vóór 14 september inleveren
bij Jan Bagchus op Gheynspark 7.

Ja, wij gaan mee bowlen:
NAAM: _____________________________ HUISNR.: ______
AANTAL PERSONEN: ____ WAARVAN ____ KINDEREN
INTRODUCES:
NAAM: _________________________ AANTAL PERSONEN: _____
NAAM: _________________________ AANTAL PERSONEN: _____

REMINDER: fietstocht op 7 september
Zoals u in circulaire nummer 143 heeft kunnen lezen organiseren wij op
zondag 7 september een fietstocht. Deze tocht voert ons onder meer door
de Warande, door Stiphout en door Brandevoort. We vertrekken om 11:00
uur vanaf het Gheynspark en zullen waarschijnlijk omstreeks 14:30 uur
weer terug zijn! Voor de lunch wordt gezorgd!
Bij de circulaire nummer 143 zit een deelnamestrookje, welke u in kunt
leveren bij Hein Hunnego, Gheynspark 4. U fietst toch ook gezellig mee?

Terugblik buurtbarbecue
Misschien heeft u het zaterdag 28 juni wel geroken…
net als voorgaande jaren werd om 18:00 uur de
barbecue aangestoken tijdens de buurtbarbecue!
Na het eten werd er gezamenlijk naar het WK voetbal
gekeken op een groot scherm, waarna de muziek
aangezet werd en er meegezongen kon worden. Het
was nog lang onrustig in de tent aan de carport bij de
tweekappers!

Vanuit de wijkraad:
Herdenkingscolonne passeert Hoofdstraat
Op dinsdag 16 september rond 12:00 uur zal er een colonne met 70
Engelse en Amerikaanse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog de
Hoofdstraat passeren. Dit in verband met de 70e bevrijdingsherdenking
van Mierlo Hout. De voertuigen stoppen even op de Hoofdstraat, waar u de
voertuigen kunt bekijken. Voor de colonne weer vertrekt wordt er een
eregroet gebracht en bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument.

Bezoekt u ook eens onze website:
www.gheynspark.nl

