
Buurtvereniging ‘Gheynspark’

CIRCULAIRE NUMMER 169
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

14 SEPTEMBER 2017

Varkensfilet, kipsaté, hamburger, speklapje en een braadworst… het is een 

zomaar een greep uit de vleeskeuze die zaterdag 15 juli op de barbecue lag 

tijdens onze jaarlijkse buurtbarbecue. Naast vlees waren er ook heerlijke salades. 

Het was weer een gezellige avond in de tent op het grasveld!

Barbecue 

Fietstocht  

We hadden deze keer de Strabrechtse heideroute uitgekozen voor onze jaarlijkse 

fietstocht op zondag 1 juli en daar hebben we beslist geen spijt van gehad. Het is 

een prachtige rit door een mooi natuurgebied, waar ook loslopende runderen en 

schapen zijn te bewonderen.

Op de grens van 5 gemeenten bij grenspaal "Hoenderboom" hebben we op ons 

gemak de broodjes uit de meegenomen lunchpakketten opgegeten.

Ondanks de regen in het begin, was het voor de 13 fietsers toch een zeer 

geslaagde tocht!

Thema-avond: Veiligheid 
Op 28 september om 20.00 uur wordt er in Wijkhuis de Geseldonk een speciale 
veiligheidsavond georganiseerd voor de bewoners uit Brandevoort en Mierlo-Hout. Tijdens 
deze avond komen er diverse interessante onderwerpen aan bod zoals inbraakpreventie. 
U krijgt inzicht in de denkwijze van een inbreker en komt te weten waarop een inbreker de 
keuze baseert om ergens wel of niet in te breken.

Tevens zal er een presentatie door wijkagent Jeroen Loohuis van de politie worden 
verzorgd over digitale veiligheid (‘Bent u digi-bewust?’). Het betreft een voorlichting over 
social media en de gebruikersvoorwaarden. Waar geeft u bijvoorbeeld toestemming voor 
als u een applicatie downloadt? En welke gegevens van u zijn er bekend op internet?

Kortom, een interessante thema-avond waarin tal van relevante (veiligheids)onderwerpen 
de revue passeren. 

https://agenda.ditisonzewijk.nl/activiteit/thema-avond-veiligheid/?instance_id=98743
https://agenda.ditisonzewijk.nl/activiteit/thema-avond-veiligheid/?instance_id=98743


Je hoeft niet zo goed te kunnen biljarten als Dick Jaspers of te kunnen darten als Michael van Gerwen 
om toch een leuke avond te hebben op vrijdag 29 september 2017 in Snookertown van 20.00 uur tot 
22.00 uur!
Bij genoeg belangstelling willen wij voor onze leden van de buurtvereniging een biljart/dart-avond 
organiseren  in Snookertown aan de Hoofdstraat 136. Introducees zijn ook welkom.
De consumpties zijn voor eigen rekening, de overige kosten worden door de buurtvereniging betaald.

Vind je het leuk om hier aan mee te doen, vul dan onderstaande strook in en lever hem voor 
25 september 2017 in bij Hein Hunnego (nr. 4) of meld je aan via een mailtje 
aan info@gheynspark.nl

Wie gaat er mee biljarten en/of darten op 29 september 2017?

Ik doe / wij doen mee op 29 september 2017 van 20.00 – 22.00 uur in Snookertown met 

o Biljarten

o Darten

NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____           AANTAL PERSONEN: _____    

INTRODUCES  NAAM: ___________________________                   AANTAL PERSONEN: _____



Evenals vorig jaar hopen we dat er op 22 oktober 2017 van 16.00 tot 18.00 uur bij Fitland op de 
Suytkade weer heel veel spares en strikes gegooid worden. De huur van de bowlingbanen wordt betaald 
door de buurtvereniging. De consumpties zijn voor eigen rekening. Ook jeugd en introducees zijn 
natuurlijk welkom!! 
Onderstaand strookje graag vóór 16 oktober 2017 inleveren bij Hein Hunnego of mail naar 
info@gheynspark.nl

Op 22 oktober 2017 gaan we weer bowlen!

We gaan weer bowlen!! 

Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!! 

NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____ 

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN 



mailto:info@gheynspark.nl
mailto:info@gheynspark.nl


Repaircafé Mierlo-Hout

In navolging van pionier Repaircafé Rijpelberg en het Repaircafé in Helmond-Oost heeft Mierlo-Hout, en 
daarmee de wijken Helmond-West en Brandevoort een eigen Repaircafé. 
U kunt er terecht voor reparaties aan kleine draagbare huishoudelijke apparaten, elektrisch of 
aangedreven op batterijen speelgoed, houten speelgoed, slijpen van handgereedschap en huishoudelijk 
snij- en knipgereedschap, kleine reparaties aan fietsen, radio, tv en ander elektronisch materieel, 
herstellen en aanpassen van schone en gewassen kleding.
De reparaties zijn gratis, echter u dient zelf voor de onderdelen te zorgen. Ook is een vrijwillige donatie 
welkom, zodat de vrijwilligers een kopje koffie kunnen genieten tijdens hun werkzaamheden.
Voorlopig is het Repaircafé tweemaal in de maand open: de volgende opening is op donderdag 
21 september van 13.00-16.00 uur.
Voor informatie over het Repaircafé: repaircafé@kbo-stlucia.nl of bel naar Adriaan van Veggel
0492-841112 of 06-28085461 of kom gewoon eens kijken aan de Cederhoutstraat 44 te Mierlo-Hout.

En tenslotte ….

Na de vertrek van Barry van den Reek was het even zoeken naar een nieuwe voorzitter, maar we zijn 
blij dat Koen van Knegsel dit op zich wil nemen.

De nieuwe bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Voorzitter: Koen van Knegsel
Penningmeester: Robert Giesen
Secretaris: Hein Hunnego
Vicevoorzitter: Marijn Wittgen
Lid: Twan Spierings

Momenteel is de familie Meesters driftig bezig met de verbouwing van hun nieuwe huis op nummer 13 . 
Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen op het Gheynspark!

In afwijking van de eerder bekendgemaakte jaarplanning zijn, zoals in deze circulaire wordt aangegeven, 
de data voor biljarten/darten en bowlen gewijzigd. Hopelijk verhindert dit niemand om zich op te geven 
voor deze activiteiten!

Helaas is het voor Marijn Wittgen i.v.m. zakelijke beslommeringen niet mogelijk om oliebollen te bakken 
op Oudejaarsdag. Het bestuur  beraadt zich nog  op een alternatieve wijze om gezamenlijk op deze dag 
het jaar af te sluiten.
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