
Buurtvereniging ‘Gheynspark’

CIRCULAIRE NUMMER 178
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

26 NOVEMBER 2018

Zoals jullie waarschijnlijk weten, bestaat de buurtvereniging op 14 december 25 
jaar. Om dit niet aan ons voorbij te laten gaan is er een feestcommissie opgericht 
welke op 15 december 2018 een aantal activiteiten zal organiseren te beginnen 
met een gezamenlijke lunch.
Op deze dag zal ook worden stilgestaan bij de onthulling van het informatiebord 
van de Historische Route door Mierlo-Hout dat op een prominent plaatsje in het 
Gheynspark komt te staan. Er ligt namelijk heel wat historie onder onze voeten. 

Het programma deze dag zal er als volgt uitzien:

12:00 uur gezamenlijke lunch in de Jorisschool

14:00 uur onthulling infobord historische route

14:30 uur proosten met borrel in de Jorisschool

17:00 uur einde

Aanmelden voor de lunch kan uiterlijk tot 1 december 2018 
We hopen op een mooie opkomst!!!

Ook is de feestcommissie van plan de komende 25 weken nog een aantal 
activiteiten te organiseren in het kader van dit jubileum.
Wij houden jullie op de hoogte. 

Vriendelijke groeten namens de feestcommissie Buurtvereniging Gheynspark

Uitnodiging viering 25-jarig jubileum op 15 december 2018



Wij komen ook op de jubileumlunch op 15 december in de Jorisschool.

Naam: Huisnummer:

Aantal volwassenen: Aantal kinderen:



Oliebollen op 31 december!

Maandag 31 december is het weer zover! Er worden weer oliebollen gebakken door mij.
Vorig jaar was ik afwezig, maar dit jaar zal het toch weer gebeuren. Kom vanaf 13.30u 
naar Gheynspark 15 en geniet van vers gebakken oliebollen en een drankje (je mag zelf 
ook een drankje meenemen). Er is geen eindtijd, maar op=op! 

Tot dan!
Marijn

Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2019

De eerste activiteit  van de buurtvereniging volgend jaar is 
traditiegetrouw weer de nieuwjaarsreceptie. 
Deze is dit keer op dinsdag 8 januari 2019 van 18:30 uur tot 20:00 uur in 
De Geseldonk.  
Ook dit jaar is voor ons een aparte ruimte gereserveerd.
Graag nodigen we al onze leden uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe 
te wensen!

Dit jaar geen winnaar bij het bowlen op 19 oktober 2018!

Vol enthousiasme stapten we op 19 oktober binnen bij Fitland op de Suytkade, 
waar we 3 banen hadden gereserveerd om in een sportieve sfeer uit te maken 
wie dit jaar de wisselbeker mee naar huis zou nemen. Hoewel de printer voor het 
weergeven van de resultaten defect bleek te zijn en het licht bij één van de banen 
op het laatste moment werd gerepareerd, werd het eerste uur goed strijd 
geleverd. 
In het tweede uur ging het echter op één baan helemaal mis. De techniek liet ons 
in de steek, met als gevolg dat er op die baan niet meer gespeeld kon worden. 
De consequentie  was dat er uiteindelijk geen eindstand opgemaakt kon worden 
en derhalve de wisselbeker niet uitgereikt kon worden. Gelukkig konden de 
kinderen wel hun spel afmaken op hun baan en zij werden allen beloond met een 
snoepgoed traktatie. 
Het drankje achteraf kon toch niet helemaal de teleurstelling over deze afloop 
wegspoelen.
Wel is afgesproken dat we volgend jaar niet meer gaan bowlen bij Fitland!

Er is flink gegriezeld tijdens Halloween op het Gheynspark!!

Op zaterdag 27 oktober is voor het eerst een Halloweenavond 
georganiseerd. Er waren vanaf 17.00 uur spelletjes en leuke dingen voor 
de allerkleinsten zijn en voor de volwassenen een hapje en een drankje 
met een gruwelijk tintje in de tot een “Sprookstraat” omgetoverd 
Gheynspark.
Dankzij dit initiatief van Christel Meesters en Sandra Giesen hebben de 
kinderen zich deze avond uitstekend vermaakt en hebben de 
volwassenen, al of niet verkleed, genoten van hun drankje en hapje.


