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Fietstocht buurtvereniging “Gheynspark” 2019
De fietstocht van dit jaar gaat richting Nuenen en Geldrop en is
ongeveer 23 kilometer lang. We starten om 10:30 uur en vertrekken
dan richting station Mierlo-Hout en station Brandevoort.
Halverwege de tocht hebben we een pauze bij de Opwettense
watermolen. Onder het genot van een stukje gebak drinken we hier
een bakje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade.
De Opwettense watermolen is een rijksmonument en ligt in de “Kleine
Dommel” . De watermolen stamt uit de 11e of begin 13e eeuw. Dit is
niet bekend. De molen heeft vroeger gefungeerd als koren-, olie- en
zaagmolen. Nu is de molen open voor publiek op zondagmiddagen en
bij de molen zit nu een restaurant. Van de molen is door Vincent van
Gogh in 1884 een schilderij gemaakt.
Na de stop gaan we via Geldrop terug naar Helmond.
Wie gaat mee fietsen op 29 september 2019?
Zowel jonge als oudere fietsers, zowel beginners als ervaren coureurs zijn welkom!
I.p.v. het lunchpakket hebben we dit jaar gekozen voor koffie, thee of limonade met
gebak, zoals hierboven al is aangegeven.
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 24
september 2019 in bij Hein Hunnego, Gheynspark 4.
Wie doet er mee met onze fietstocht op 29 september 2019?

INLEVERSTROOK: FIETSTOCHT OP ZONDAG 29 SEPTEMBER
Wij doen/ik doe mee aan de fietstocht.
Naam:

Huisnummer:

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

Binnenkort verwelkomen we nieuwe bewoners met een “Kansrijk” geschenk
Op initiatief van de Wijkraad Mierlo-Hout is enige tijd geleden de
beweging “Kansrijk” van start gegaan. Er zijn diverse doelen gesteld om
het welzijn van de wijkbewoners te verbeteren en kansen te creëren om
mee te doen, onder andere door nieuwe bewoners het gevoel te geven
dat ze welkom zijn. Voor meer informatie over “Kansrijk” zie ook website
https://www.deloop.eu/nieuws/project-kansrijk-in-mierlo-hout-van-startgegaan.
Als er nieuwe bewoners in de buurt komen, dan is het fijn als deze
welkom wordt geheten door de buurtvereniging. Daarom wordt er door
“Kansrijk” een verwelkomingspakket beschikbaar gesteld voor nieuwe
bewoners. In het pakket vindt men informatie over de wijk,
kortingsbonnen van de Mierlo-Houtse ondernemers en een ‘buurtbeker’
als symbool om de buren uit te nodigen.
Onze buurtvereniging ondersteunt dit initiatief van harte en zal dit
pakket, voorzien van een welkomsbrief en een aanmeldingsformulier voor
onze buurtvereniging, aan onze nieuwe bewoners uitreiken, zodra zij
daadwerkelijk in hun nieuwe huis wonen.
Verwacht wordt dat dit leuke initiatief rond 1 oktober 2019 kan starten.

Overige Gheynspark-nieuwtjes
- Danny Gommans en Rowana van de Nieuwenhof van nummer 26 zijn
op 30 augustus 2019 in het huwelijksbootje gestapt, waarmee wij hun
van harte feliciteren! Om de feestvreugde nog wat te vergroten hebben
zij enige tijd daarvoor een koper voor hun huis gevonden.

- Inmiddels zijn Koen en Floor van Knegsel van nummer 31 verhuisd
en zijn de nieuwe bewoners hard bezig hun nieuwe huis naar hun
eigen smaak aan te passen en in te richten

- En nog maar pas geleden hebben 3 woningen nieuwe bewoners
gekregen, n.l.
in nummer 10 Trudy Manie en Evert Brouwers
in nummer 12 Christel van Crey en Otto Fransen met hun dochters
in nummer 17 Petra Rooijackers en René van de Ven
Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen op het
Gheynspark!
- Goed nieuws is ook dat zowel Trudy en Evert als Petra en René lid zijn geworden van de buurtvereniging,
terwijl Christel en Otto hebben laten weten dat zij dit op korte termijn zullen doen. Wij hopen dat zij met
veel plezier aan onze activiteiten zullen deelnemen!

Afsluiting jubileumjaar met spelletjesmiddag en barbecue
De barbecue was dit jaar de afsluiting van het 25-jarig jubileum.
Voorafgaand aan de barbecue was er door de jubileumcommissie een
spelletjesmiddag voor de kinderen georganiseerd, waarna de kinderen
zich konden uitleven op een springkussenkasteel.
Beide activiteiten mochten zich verheugen in een goede opkomst en
waren prima geregeld, hetgeen bevestigd werd door de vele positieve
reacties van de leden.

Witte voeten actie Mierlo-Hout
Het hoofddoel van de Witte voeten-actie in Mierlo-Hout was het signaleren van situaties welke een
inbraak kunnen vergemakkelijken. Bij zulke situaties kan je denken aan openstaande ramen en deuren
maar ook zaken als opklimmaterialen welke voor een inbreker voorhanden ligt. Tevens is er gekeken
naar auto’s welke niet afgesloten waren en bepaalde delen van de woning welke slecht verlicht waren.
Bij elke aangetroffen situatie is er aangebeld bij de bewoner om het gesprek aan te gaan, op het
moment dat er niemand werd aangetroffen is er een ‘wit voetje’ achtergelaten, hierop staat de tekst:
“Deze voetstap had van een inbreker kunnen zijn”. Juist richting de winter wordt het steeds eerder
donker, een perfect moment voor inbrekers om aan de slag te gaan.
Door deze actie is geprobeerd om inwoners bewust te maken over deze situaties en hier in het vervolg
dus anders mee om te gaan.
Naast zaken welke een inbraak kunnen vergemakkelijken, is er ook gekeken naar zaken welke de
veiligheid en leefbaarheid niet ten goede komen. Zaken als kapotte straatverlichting of slechte stoepen
zijn meegenomen in de ronde. Overige zaken welke voor de politie of stadswacht zijn, zijn na de actie
verzameld waarop vervolgens actie kan worden ondernomen.
Op dinsdag 27 augustus 2019 hebben we de
witte voeten-actie gehouden van 19.00 – 22.00
uur.
Het idee was dat elke buurtpreventie team zijn
eigen gebied pakt in samenwerking met de
gemeente, de LEV-groep en de politie.
In totaal waren er een 20-tal vrijwilligers en 10tal politieagenten. In teams zijn we op pad
gegaan.
Omdat Joost met zijn voet in de gips zat en
Hein op vakantie was ben ik alleen namens ’t
Gheynspark mee geweest. Ik heb uiteraard ons
plein gedaan en de achterliggende wijk samen
met twee politieagenten.
Belangrijk was dat de buurtgenoten niet op de hoogte zou zijn van deze preventieve actie. Dat was
goed gelukt bij iedereen.
Een totaaloverzicht van de resultaten komt nog maar wat bij ons vooral opviel zijn de groene en de
grijze containers. Bij veel bungalows staan deze buiten tegen de garagedeur en zijn dus een prima
klimobject om snel op het dak of over de schutting te komen.
Al met al een geslaagde en leerzame actie waarbij ik zelf nog wat tips en trucks voor preventie van
de politie heb gekregen.
Twan Spierings.

