
Buurtvereniging ‘Gheynspark’ 
 

CIRCULAIRE NUMMER 168 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES.  
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 
 

15 JUNI 2017 

Zoals in de jaarplanning al eerder was aangegeven, willen we dit jaar op zondag 2 juli 2017 weer een 
fietstocht organiseren. Hiervoor hebben we deze keer de Strabrechtse Heideroute uitgekozen. 
Deze prachtige fietsroute leidt u door de Strabrechtse Heide, voor veel mensen een onbekend gebied. In 
het midden van het heidegebied ligt de Galgenberg, een klein stukje open stuifzand. 
Het natuurgebied Strabrechtse Heide behoort tot een van de grootste heidegebieden van Nederland en 
strekt zich uit tussen de Brabantse dorpen Geldrop-Mierlo, Someren en Heeze. U fietst door een 
afwisselend landschap van bos en heide met idyllische vennetjes. Rond het Beuven zijn speciale planten 
te vinden. Dit is het grootste ven van Nederland. U ziet er ook libellen, padden, kikkers, schapen en 
diverse vogelsoorten. 
Hier kunt u nog écht tot rust komen en genieten van de ruimte om u heen.  
De totale afstand is circa 30 km. 
 
In de laatste jaarplanning was de fietstocht op 14 mei 2017 gepland. Echter …. dit was de tweede 
zondag in mei, dus Moederdag! Al met al niet zo’n geschikte dag voor de fietstocht, dus hebben we, 
zoals hierboven al is aangegeven, de fietstocht verplaatst naar 2 juli 2017. 
 
We willen om 10.30  uur vertrekken van het Gheynspark en onderweg rond 12.00 uur ergens stoppen 
om een broodje te eten. We verwachten dat we voor 14.00 uur weer terug zijn. Uiteraard hopen we op 
mooi weer; mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen we eventueel een nieuwe datum afspreken. Voor 
het verzorgen van het eten en drinken op de rustplaats hebben we natuurlijk ook hulp nodig, dus 
diegenen die niet mee fietsen, kunnen zich hiervoor aanmelden.  
Als je het leuk vindt mee te doen, stuur een e-mail naar heinhunnego@hotmail.com of vul onderstaande 
strook in, kruis aan wat van toepassing is en lever hem voor 30 juni 2017 in bij Hein Hunnego, 
Gheynspark 4. Wie doet er mee met onze fietstocht op 2 juli 2017?  

Fietsroute De Strabrechtse Heideroute 

FIETSROUTE DE STRABRECHTSE HEIDEROUTE 

o Wij doen / ik doe mee aan de fietstocht op 2 juli 2017. 

o Wij fietsen / ik fiets niet mee, maar wil(len) wel helpen met de catering. 

Naam:     Huisnummer: 

Aantal volwassenen:    Aantal kinderen: 
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Zoals reeds in de agenda van de jaarvergadering op 18 april 2017 is 
aangekondigd, heeft Barry van den Reek zich niet meer beschikbaar gesteld 
voor een nieuwe bestuursperiode. De reden was de verhuizing van Barry, 
Ester en hun jongens begin september. 
Wij, als bestuur, zouden dolgraag willen dat de opengevallen plek weer 
wordt opgevuld door een lid, dat als nieuwe collega in het bestuur met veel 
enthousiasme met ons wil samenwerken. 
 
Als je je aangesproken voelt en eventueel meer informatie wilt over 
bijvoorbeeld  de tijd, die dit vergt, zijn wij als bestuur altijd bereid de 
activiteiten toe te lichten.  
Het huidige bestuur bestaat nu uit Robert Giesen (nr.17), Hein Hunnego 
(nr.4), Koen van Knegsel (nr.31), Twan Spierings (nr.6) en Marijn Wittgen 
(nr.15). 

Wie wil ons bestuur komen versterken? 

— Op 31 maart hebben 8 leden zich te goed gedaan aan de tapasgerechtjes in Brasserie “t Zusje in 
Helmond. Mede dankzij een gratis drankje was het een heel gezellige avond. 
 
— We zijn blij dat we weer een nieuw lid, familie Siebers, bestaande uit Ronald, Kim en dochter 
Liz, kunnen begroeten. Zij wonen op  nummer 28. Uiteraard hopen we dat zij met veel plezier aan 
onze activiteiten zullen deelnemen. 
 
— Op nummer 7 is de familie Van Lokven druk bezig hun nieuwe huis aan te passen aan hun 
wensen. Wij hopen dat, zodra zij hier definitief zijn gaan wonen, zij zich spoedig thuis zullen 
voelen op het Gheynspark! 

Overige nieuwsfeitjes 

Voor meer informatie over de barbecue op 15 juli 2017, zie bijlage. 

Barbecue 


