Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 185
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER
VOORDEUR OF PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
7 NOVEMBER 2019

Het was weer griezelen tijdens Halloween op
het Gheynspark!
Meer dan 15 kinderen hebben genoten van het door Christel Meesters van
nummer 13 georganiseerde Halloweenfeest. ’s Middags gingen zij aan de
gang met het uitsnijden van de pompoenen en toen het donker werd,
konden zij bij de buren, die zich hiervoor hadden aangemeld, snoep
verzamelen. Het Halloweenfeest werd afgesloten met griezelspelletjes voor
de kinderen en een gezellige borrel voor de ouderen.
Al met al een wel griezelig, maar toch geslaagd Halloweenfeest!

De bowlingstrijd was weer spannend
Met 6 spelers en 2 toeschouwers waren we op 18 oktober in hotel HUP in
Mierlo om van 20.00 uur tot 22.00 uur te genieten van een onderlinge
bowlingwedstrijd op een prima bowlingbaan.
Uiteindelijk werd een spannende eindstrijd gewonnen door Marcel van
Bussel van nummer 21, die dan ook de Jan Bagchus-wisseltrofee mee naar
huis mocht nemen.

Plantenbak op het grasveld
De gemeente stelt een aantal plantenbakken beschikbaar voor
buurtverenigingen in Mierlo-Hout met als voorwaarde, dat zij op het gras
moeten staan. Als de bak in de buurt van een of meerdere eiken wordt
geplaatst, kunnen we gratis bloembollen krijgen om de eikenprocessierups
te bestrijden.Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde bloemen de
natuurlijke vijanden van deze rupsen aantrekken, zoals de gaas- en sluipvlieg
en de koolmees.
Uiteraard zullen we als buurtvereniging het onderhoud voor onze rekening
dienen te nemen. Het idee is de plantenbak op het centrale grasveld tussen
nummers 5 en 6 te plaatsen tegenover de grote eik. Twan Spierings van
nummer 6 zal een en ander coördineren.

WIJ KOMEN
OP BEZOEK!
ZIE BIJLAGE

Nieuw “Kansrijk”-initiatief
Zoals in circulaire 183 is aangegeven is op initiatief van de Wijkraad
Mierlo-Hout de beweging “Kansrijk” van start gegaan. In het kader van
“Kansrijk” zijn inmiddels een aantal projecten opgestart, zie ook website
https://www.deloop.eu/nieuws/project-kansrijk-in-mierlo-hout-vanstartgegaan .
In een bijeenkomst van buurtverenigingen binnen Mierlo-Hout is een
volgend “Kransrijk”-project aangekondigd, namelijk het door vrijwilligers
onderhouden van voortuinen van mensen, die dit zelf niet meer kunnen.
Als er leden zijn die als vrijwilliger van tijd tot tijd mensen willen helpen
met het onderhoud van hun voortuin in Mierlo-Hout of alleen in het
Gheynspark, kunnen zij contact opnemen met Twan Spierings van
nummer 6 of Hein Hunnego van nummer 4.

Sinterklaas komt op zaterdag 30 november naar het Gheynspark!
Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer een bezoek aan onze
buurtvereniging, maar, let op, deze keer komt hij niet naar de oude
Jorisschool, maar naar de verderop gelegen Openbare School!
Alle verdere informatie en aanmeldingsformulieren vind je in de
Sinterklaasbijlage bij deze circulaire.
We hopen dat het weer een leuk feest wordt voor de Gheynsparkkinderen en hun mama’s en papa’s en mogelijk ook oma’s en opa’s!

Oliebollen bij Marijn op 31 december
Het begint langzamerhand een echte traditie te worden: op
oudejaarsmiddag gezellig de lekkerste oliebollen van Mierlo-Hout eten onder
het genot van een zelf meegebracht drankje.
Marijn Wittgen bakt tussen 15.00 uur en 17.00 uur de oliebollen voor zijn
garage op nummer 15!
Zoals vorige jaren zal het ongetwijfeld nu ook weer een goede afsluiting van
het jaar zijn !

Kerstverlichting op het Gheynspark?
Joost Meesters van nummer 13 gaat met zijn buren leuke kerstverlichting ophangen, evenals Twan
Spierings van nummer 6 met zijn buren. Is dit een idee voor andere leden?

Ledennieuws
 Wij zijn blij te kunnen melden dat de nieuwe bewoners van nummer 26, Mark en Femke Meyers en hun
dochter Izelle lid zijn geworden van de buurtvereniging. Zij zijn van harte welkom binnen onze vereniging!
 Lian en Paul Nielen van nummer 29, van harte gefeliciteerd met dochter Mara!

