Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 175
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF
PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

5 SEPTEMBER 2018

Wie gaat mee fietsen op 16 september 2018?
Ook dit jaar willen we weer een fietstocht organiseren en wel op
zondag 16 september 2018. We gaan fietsen langs de mooiste plekjes
van de gemeente Laarbeek. De route is ongeveer 25 km lang.
Natuurlijk hopen we op veel deelnemers. Zowel jonge als oudere
fietsers, zowel beginners als ervaren coureurs zijn welkom! Evenals
vorige keren wordt ongeveer halverwege een rustplaats ingelast, waar
wat gegeten en gedronken kan worden.
Ter afsluiting kunnen liefhebbers nog iets drinken bij b.v. De Barrier of
De Pastoor. Maar natuurlijk is een eigen drankje onder de carport ook
mogelijk!
We willen om 10.30 uur vertrekken van het Gheynspark en verwachten
dat we voor 14.00 uur weer terug zijn. Voordat we vertrekken,
ontvangt elke deelnemer een lunchpakket.
Uiteraard hopen we op mooi weer; mocht dit niet het geval zijn, dan
kunnen we eventueel een nieuwe datum afspreken.
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 vóór 12 september 2018 in bij Hein
Hunnego, Gheynspark 4.
Wie doet er mee met onze fietstocht op 16 september 2018?

INLEVERSTROOK: FIETSTOCHT OP ZONDAG 16 SEPTEMBER
Wij doen/ik doe mee aan de fietstocht op zondag 16 september 2018.
Naam:

Huisnummer:

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

Het was weer gezellig tijdens de barbecue!
Voor onze jaarlijkse barbecue, die op 23 juni plaats vond, waren ook die oud-leden
waarvan het woonadres of e-mailadres te achterhalen was, in het kader van het
25-jubileum uitgenodigd.
Het was leuk herinneringen op te halen met de oud-leden onder het genot van een
lekker stukje vlees en een drankje. Ook was het een goede gelegenheid voor
nieuwe leden om kennis te maken met de andere leden van onze buurtvereniging.
Al met al was het weer heel gezellig!!

Ander nieuws uit het Gheynspark


Marcel en Beppie van Bussel, de nieuwe bewoners van nummer 21, zijn al tijdens de
verbouwing van hun woning lid geworden van onze buurtvereniging. Wij hopen dat zij met
veel plezier aan onze activiteiten zullen deelnemen.



Ook de nieuwe bewoners van nummer 2 zijn onlangs gestart met het aanpassen van hun
bungalow. Wij zullen hen ook verwelkomen met de Gheynspark-gans in hun voortuin.



Tenslotte hebben Willem en Elly de Bruijn laten weten dat zij gaan verhuizen naar Veldhoven
en hebben derhalve hun huis (nr.16) te koop aangeboden.

25-jarig jubileum Buurtvereniging Gheynspark
Kort geleden heeft de Wijkraad van Mierlo-Hout een financiële bijdrage
toegezegd voor de viering van ons 25-jarig jubileum.
Twan Spierings zal nu de eerder aangekondigde actie om de leden, die zich
opgegeven hebben, bijeen te roepen, weer oppakken om verdere invulling te
geven aan de jubileumviering.

Hij komt, de lieve goede Sint
Op zaterdag 1 december komt Sinterklaas op het Gheynspark.
Dit feest gaan we die dag vanaf 16.00 uur weer vieren in de Jorisschool.
Gezien het groeiend aantal kinderen op het Gheynspark, wordt het een drukke
middag voor de Sint en zijn Pieten.

Op 19 oktober 2018 gaan we weer bowlen!
Ondanks het feit dat er vorig jaar weinig belangstelling was voor het bowlen,
hopen we deze keer op vrijdagavond 19 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 uur bij
Fitland op de Suytkade toch weer minstens 2 bowlingbanen nodig hebben om met
onze leden heel veel spares en strikes te kunnen scoren
De huur van de bowlingbanen wordt, zoals altijd, betaald door de buurtvereniging.
De consumpties zijn voor eigen rekening. Ook jeugd en introducés zijn natuurlijk
welkom!! Onderstaand strookje graag vóór 15 oktober 2018 inleveren bij
Hein Hunnego of mail naar heinhunnego@hotmail.com


We gaan weer bowlen!!
Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!!
NAAM: ______________________________ HUISNR.: ____
AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN

www.gheynspark.nl

Zoek op “Gheynspark”

