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Lunch ter ere van het 25-jarig jubileum
14 december 1993 is de officiële oprichtingsdatum van onze 
buurtvereniging, zoals vermeld in de statuten. Om het 25-jarig 
jubileum te vieren waren alle leden uitgenodigd voor een lunch op 
15 december in de Jorisschool. Om 12 uur ’s middags waren 35 
leden in de fraai versierde aula aanwezig om na een kort 
welkomstwoord van onze voorzitter Koen zich tegoed te doen aan 
een goed verzorgde lunch. Al met al was het een heel gezellige 
samenkomst!

Na de gezamenlijke lunch in de Jorisschool ter ere van het 25-jarig 
jubileum heeft pastoor Van de Laar een informatiebord onthuld als 
onderdeel van de historische route door Mierlo-Hout in 
aanwezigheid van veel belangstellenden, waaronder uiteraard 
bewoners van het Gheynspark en leden van de Heemkundekring 
Myerle .
Het bord staat in het plantsoen tegenover het grasveld, centraal in 
het Gheynspark en vertelt een stukje geschiedenis over het 
onderwijs in Mierlo-Hout. Speciale aandacht is hierbij voor de 
huishoudschool Regina Pacis, die precies op de plek van het huidige 
Gheynspark heeft gestaan.
Ook is op dit bord een afbeelding met toelichting van het helaas 
gesloopte mozaïek uit de gevel van deze school te zien. 
Na de onthulling is onder het genot van een hapje en een drankje 
nog geruime tijd nagepraat in de aula van de Jorisschool, waarbij wij 
ook nog wethouder Van Dijk mochten begroeten.
We kunnen zeker terugkijken op een geslaagde viering van ons 25-
jarig jubileum!

Onthulling infobord historische route op het 
Gheynspark 
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Sinterklaasfeest op het Gheynspark
Dit jaar moest Sinterklaas veel cadeautjes rondbrengen, maar toch vond hij het erg 
leuk om ook een bezoek te brengen aan het Gheynspark.

Op 1 december was hij samen met zijn Pieten in de Jorisschool om de kinderen 
van het Gheynspark blij te maken met leuke cadeaus. Het is steeds weer 
verrassend te horen hoeveel de Sint weet van hun doen en laten. Uiteraard was 
er voor de kinderen weer genoeg snoep en limonade.
Dit feestje was door de Sinterklaas-commissie weer prima georganiseerd! 

Denken jullie aan ….

• De oliebollen, die Marijn voor ons gaat bakken op oudejaarsmiddag vanaf 13:30 uur. 

Iedereen is van harte welkom onder de overkapping bij Gheynspark 15!

• De Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2019 van 18:30 tot 20:00 uur in De Geseldonk, de 

gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

• De contributie die Robert Giesen, onze penningmeester, in januari van ons allen hoopt 

te ontvangen.

Overig  nieuws
• Zoals waarschijnlijk al reeds bekend is, gaan Elly en Willem de Bruijn van Gheynspark 15 verhuizen. 

Hun nieuwe adres wordt per 1 februari 2019 Spreehof 12a, 5504 GG Veldhoven.
Wij wensen hun veel plezier en geluk in hun nieuwe woning.

• Ook voor 2019 willen wij weer een verjaardagskalender voor onze leden rondsturen.
Mochten er leden zijn die er geen prijs opstellen, dat hun naam hierin wordt vermeld, verzoeken dit 
door te geven aan Hein Hunnego op nr. nr.4 (e-mail: heinhunnego@hotmail.com ).
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