
Buurtvereniging ‘Gheynspark’

CIRCULAIRE NUMMER 184
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

9 OKTOBER 2019

De op 29 september geplande fietstocht is helaas niet doorgegaan
Gezien de slechte weersvoorspelling, grote kans op regen en veel wind, heeft het bestuur besloten 
de voor zondag 29 september 2019 geplande fietstocht niet door te laten gaan.
We zullen op een nog nader vast te stellen tijdstip de leden voorstellen aan de hand van de door 
Joost en Christel Meesters uitgezette fietstocht alsnog de omgeving van Nuenen en Geldrop te 
verkennen. Uiteraard gaan we dan uit van mooi fietsweer!

Uitbreiding bestuur 
Wij, als bestuur, zijn verheugd te kunnen mededelen dat Ton Evers van 
nummer 3 zich bereid heeft verklaard het bestuur te willen versterken. 
Gezien de statuten zal dit in eerste instantie als kandidaat bestuurslid zijn en 
als hij hiervoor opteert, kan Ton in de eerstvolgende jaarvergadering door de 
leden als officieel bestuurslid worden benoemd.
In ieder geval zijn wij blij dat wij Ton in de volgende bestuursvergadering 
welkom kunnen heten!Ton Evers 

Nieuws van het Gheynspark
- Na de nieuwe bewoners van nummer 31 hebben we ook de nieuwe bewoners van nummer 26 

met de traditionele gans in de voortuin mogen begroeten.

- Zoals wij in de vorige circulaire al hebben aangekondigd, hebben de bewoners van nummer 12, 
Otto Fransen en Christel van Creij met hun dochters Zoë en Lois zich aangemeld als lid. Welkom in 
onze buurtvereniging!!

Op 18 oktober 2019 gaan we weer bowlen! 
Wij willen dit jaar weer gaan bowlen, want bowling is en blijft een supergezellige activiteit 
voor jong en oud. Gezien de slechte ervaringen bij Fitland op Suytkade vorig jaar, hebben 
we deze keer gekozen voor HUP, de nieuwe naam voor De Brug, in Mierlo.
We hopen op vrijdagavond 18 oktober 2019 van 20.00 tot 22.00 uur bij HUP in 
Mierlo met onze leden heel veel spares en strikes te kunnen scoren. 
De huur van de bowlingbanen wordt, zoals altijd, betaald door de buurtvereniging. 
De consumpties zijn voor eigen rekening. Ook jeugd en introducés zijn natuurlijk welkom!! 
Meld je graag vóór 14 oktober 2019 telefonisch aan bij Hein Hunnego (tel. 06-24995830) 
of mail naar heinhunnego@hotmail.com
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