Buurtvereniging
‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 113
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
Aan de buurtbewoners van het Gheynspark.

23 MEI 2007
GHEYNSPARK 6, 5706 VE HELMOND
TEL: 0492 – 537107
Binnenkort is het weer zover,

de buurtbarbecue!
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die ik heb mogen ontvangen bij
het overlijden van
mijn echtgenoot.

Noteer de datum in uw agenda’s:

ZATERDAG 23 JUNI
Een kleine commissie zal zich weer bezighouden met de voorbereidingen maar hulp is
altijd welkom. De formulieren zullen binnenkort weer in uw brievenbus verschijnen.

Verslag ledenvergadering

José L’ortye

Op maandag 23 april j.l. hebben we
weer onze jaarlijkse ledenvergadering
gehouden. Het was een informatieve,
maar ook een gezellige bijeenkomst.

EIGEN WEBSITE
VOOR
‘T GHEYNSPARK ?
Momenteel is ons nieuwe bestuurslid Alfred v.d. Veen
druk aan het onderzoeken of
het mogelijk is een eigen internetpagina voor onze buurtvereniging op te zetten.
Hij heeft al enkele concrete
voorstellen gemaakt en zal
bi n n e n ko r t
e en
e er s t e
“vulling”gaan maken bij wijze
van proef.

Als dit naar tevredenheid
werkt zal Alfred voorlopig
zorgdragen voor het in stand
houden van de juiste informatie.
Zodra hier meer over bekent
is zullen wij dit mededelen.

Ook voor buurtpreventie

SMS Alert vaker ingezet dan gedacht
• De politie Brabant Zuid-Oost roept vaker de hulp van
burgers in via het nieuwe opsporingsmiddel sms-alert
dan gedacht. Er zijn in nog geen maand tijd al negen
sms-berichten naar burgers verstuurd met oproepen om
naar - vooral - vermiste kinderen en volwassenen uit te
kijken.
Burgers die zich aanmelden bij SMS-Alert ontvangen bij incidenten in hun omgeving berichten van de politie op hun mobiele telefoon.
SMS-Alert
Door SMS-Alert worden burgers betrokken bij het politiewerk
en krijgt de politie extra ‘oren en ogen’. De alerte burger kan
tips doorgeven aan de politie. Met deze hulp kan de politie

Een van de agendapunten was de verkiezing van de kascommissie en de bestuursleden. De kandidaat bestuursleden Alfred v.d. Veen, Geert-Han v.d.
Hurk en Robert Giesen werden met algemene stemmen aangenomen in het
bestuur.
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de functie’s van de bestuursleden weer worden ingevuld.
Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn Bert Meulendijks en
Judith Allard gekozen.

sneller een kind terugvinden of een dader aanhouden. Door
de politie kan ook een preventiebericht verstuurd worden,
bijvoorbeeld als het aantal inbraken in een wijk toeneemt.
Aanmelden
Burgers kunnen zich aanmelden met hun mobiele telefoon
door het zenden van een SMS-bericht met de tekst PBZO
(Politie Brabant Zuid-Oost) gevolgd door postcode en huisnummer naar het nummer 8844.
Kosten
De abonnementsdienst SMS-Alert is gratis. De provider kan
voor het versturen van het aanmeldbericht een bedrag van
de rekening of het beltegoed afschrijven. De berichten die de politie verstuurd zijn voor de ontvanger gratis.
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BOOM IN VOGELVLUCHT
Op vrijdag 11 mei j.l. was één flinke rukwind voldoende om een van onze bomen op het
plein te doen omwaaien. Bij nader onderzoek bleek de stam van deze boom wel heel
erg rot. Door meteen melding te maken bij het meldpunt van de gemeente was de
boom binnen enkele uren keurig opgeruimd. Onderstaande foto’s geven een beeld van
de situatie. In het bestuur zal nader bekeken worden of het noodzakelijk is dat de
andere bomen moeten worden onderzocht op hun vitaliteit.

Eén stevige rukwind was voldoende om de boom om te laten gaan

Twee uren waren er voor nodig om alles netjes op te ruimen

Het kan
niemand op
het plein zijn
ontgaan!
We hebben
er weer een
bewoonster bij op het Gheynspark.

Roos Wittgen

is de dochter van Liesbeth en Marijn van
huisnummer 15.
Wij heten Roos van harte welkom op het
Gheynspark en wensen haar, én haar ouders
veel geluk en gezondheid toe!

Momenteel wordt er, mede
door Robert en Geert Han,
bekeken of we een spellenmiddag kunnen houden. Er zou dan voor iedereen iets te doen moeten zijn.
We willen er (nog) geen
datum aan vast plakken
omdat we gebruik willen

VOORLOPIGE JAARPLANNING VAN DE OVERIGE
ACTIVITEITEN ZIJN:
•
•
•

ZATERDAG 23 JUNI
7 OKTOBER
ZONDAG 11 NOVEMBER

BARBECUE
HANDBOOGSCHIETEN
BOWLEN

maken van een dag met
mooi weer.
Er is wil gedacht aan dat
zaterdag waarop we ook
de barbecue houden. Hebt
u suggesties of ideeën?
Laat ze dan weten aan
Robert Giesen of GeertHan v.d. Hurk.

