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Mooi verjaardagscadeau van Hurks bouwbedrijf
Van diverse leden kregen wij de tip dat Hurks bouwbedrijf in het kader van 
het 105-jarig bestaan ideeën of projecten van verenigingen, stichtingen of 
wijken, die zich inzetten voor mens en milieu , financieel of maatschappelijk 
wil ondersteunen.
Dit signaal is door het bestuur opgepakt en wij hebben de volgende aanvraag 
bij Hurks ingediend.

In 1992 zijn in Mierlo-Hout 24 woningen, te weten 16 bungalows en 8 2-
kappers, door Hurks bouwbedrijf gebouwd op de plek waar eerder de 
huishoudschool Regina Pacis stond. 
Zoals de bijgaande voorpagina van de verkoopfolder aangaf, kreeg dit project 
de naam “Gheynspark”.
Later is het Gheynspark in 2013 uitgebreid met 6 starterswoningen, zodat het 
Gheynspark nu bestaat uit 30 woningen. 
De bewoning bestaat uit een mix van senioren in de bungalows, ouders met al 
oudere kinderen en ouders met nu nog zeer jonge kinderen.

In 1993 is onze buurtvereniging met veel enthousiasme opgericht door de 
eerste bewoners van het Gheynspark. Inmiddels wonen veel van de 
oorspronkelijke bewoners door  diverse oorzaken hier niet meer, maar het 
enthousiasme van de huidige bewoners voor de activiteiten is zeker niet 
minder. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat momenteel de bewoners van 
27 van de 30 woningen lid zijn van onze buurtvereniging. 

Hoewel de coronaperikelen de laatste 2 jaar erg verstorend zijn geweest, 
hebben wij een uitgebreid palet van activiteiten. De buurtvereniging heeft 
onder meer een buurtpreventieapp opgezet en meegewerkt aan het AED-
project in Mierlo-Hout en daarnaast worden jaarlijks activiteiten 
georganiseerd als nieuwjaarsreceptie, etentje, fietstocht, bowlen, halloween, 
sinterklaas, op 31 december gezamenlijk oliebollen eten en natuurlijk ook de 
barbecue!

Een en ander is ook terug te lezen op onze website www.gheynspark.nl, waar 
in het archief ook alle nieuwsbrieven en circulaires vanaf 1993 zijn terug te 
vinden.

http://www.gheynspark.nl/


Voor alle activiteiten in de buitenlucht op het grasveldje, centraal in het Gheynspark, kunnen wij beschikken over 
een tent, zodat wij ook bij wat slechter weer door kunnen gaan met een aantal van bovengenoemde activiteiten.
Graag zouden we in de tent wat meer sfeer willen door letterlijk meer kleur aan te brengen.
Hiervoor vragen wij uw medewerking in het kader van uw verjaardagsactie bij de aanschaf van 2 lichtsnoeren 
met LED lampen. 
Wij hopen op uw medewerking, zodat wij binnenkort onze leden kunnen verrassen met veel kleur in onze tent!

Etentje verplaatst naar 25 februari in Boekel

Zoals reeds in de vorige circulaire was gemeld, kon het geplande etentje op 21 januari 2022 bij Montimar
in Mierlo door de corona-perikelen niet doorgaan.
Nu de maatregelen weer zijn versoepeld, heeft Gerrie Evers getracht een nieuwe afspraak met dit 
restaurant te maken. De eerst mogelijke datum bleek ergens in mei te zijn, hetgeen voor Gerrie aanleiding 
was om uit te kijken naar een alternatief.
Dit is nog steeds Montimar gebleven, maar dan in Boekel!
Dus het etentje is nu gepland op 25 februari 2022 om 19.15 uur bij Montimar, Erpseweg 16, Boekel.
Daar reeds 15 deelnemers zich hebben aangemeld, zijn helaas nieuwe aanmeldingen niet meer mogelijk. 

In memoriam Frits Gijsbers

Op 29 januari 2022 ontvingen wij het trieste bericht dat Frits Gijsbers van nummer 5 op 87-jarige leeftijd 
plotseling als gevolg van een hartstilstand was overleden. Dit was heel onverwacht, daar hij tot voor kort 
nog 2 keer per week actief was in een sportschool en daarnaast kon je hem tot de dag van zijn overlijden, 
samen met zijn vrouw Antonet, vaak bezig zien in hun tuin.
Wij wensen Antonet en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vrij snel ontvingen wij het volgende antwoord:

Goed nieuws!
We hebben met enthousiasme jullie aanvraag ontvangen en gelezen. 
Graag laten we jullie weten dat jullie in aanmerking komen voor een 
financiële bijdrage.
Het bedrag dat we willen doneren bedraagt: €500,- als bijdrage voor 
mooie activiteiten met de buurtvereniging

Inmiddels hebben wij dit bedrag ontvangen, hetgeen nog eens 
geïllustreerd wordt op bijgaande foto.
Uiteraard hebben wij onze waardering voor deze actie naar Hurks
uitgesproken en hun hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Meer informatie over deze actie van Hurks, inclusief onze foto, is te 
zien op de website: www.hurks105jaar.nl

In onze vorige circulaire hebben wij jullie aandacht gevraagd voor de wens van onze 
penningmeester om de contributie over 2022 uiterlijk eind februari 2022 te ontvangen.

Graag willen we die leden die de contributie nog niet hebben overgemaakt, oproepen 
dit alsnog voor 1 maart 2022 te doen. 

Herinnering contributie 2022

http://www.hurks105jaar.nl/

