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UIT ETEN OP VRIJDAG 28 MAART A.S.
Dit jaar géén mosselen
Op vrijdag 28 maart willen we weer traditioneel uit gaan eten met de buurtbewoners. (uiteraard iedereen op eigen kosten)
Dit jaar is gekozen
voor eetcafé de
Pastoor.

Helaas staan er dit jaar géén mosselen op de
menukaart. Wel kan gekozen worden uit diverse andere gerechten van de menukaart.
Omdat we graag willen weten met hoeveel
personen we komen wil ik vragen onderstaande
strook uiterlijk dinsdag 25 maart a.s.
in te leveren op Gheynspark 6.
e-mailen mag ook op:
twanja.spierings@zonnet.nl of bellen naar 537107.

VOORLOPIGE JAARPLANNING VAN DE OVERIGE ACTIVITEITEN ZIJN:
•
•
•
•
•
•
•

WOENSDAG 23 APRIL
ZATERDAG 18 MEI
ZATERDAG 21JUNI
ZONDAG 13 SEPTEMBER
MEDIO OKTOBER
ZONDAG 9 NOVEMBER
ZONDAG 30 NOVEMBER

JAARVERGADERING
SJOELEN/TAFELTENNIS/DARTEN
BARBECUE
HANDBOOGSCHIETEN OF WIPSCHIETEN
EXCURSIE WIJNPROEVERIJ
BOWLEN
SINTERKLAASFEEST

UITNODIGING JAARVERGADERING
Het bestuur van buurtvereniging Gheynspark nodigt u van harte uit voor het bijwonen van
de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op woensdagavond 23 april a.s. in de Jorisschool en
begint om 20.00 uur. Aftredende bestuursleden zijn Twan Spierings en Jan Bagchus. Beide
bestuursleden hebben zich ook weer herkiesbaar gesteld. Heb u interesse in een bestuursfunctie dan kunt u zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij één van de bestuursleden. Na afloop zal er traditiegetrouw een drankje en een hapje zijn!
Graag tot ziens!



-------------------------------------------------------------------------

Ja wij gaan mee eten op vrijdag 28 maart 2007
Naam: __________________________________________________
Huisnummer : _________
Aantal personen: _______

waarvan ____ kinderen
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Website van ‘t Gheynspark actief!!

De website van het Gheynspark is actief op het internet.
Wel moeten we de site nog beter gaan vullen en actueel houden. We zullen proberen dit
gezamenlijk te doen. Heb u
informatie die u hier wilt plaatsen? Geef het door aan Alfred
van der Veen of via het e-mail
adres op onze website. We zijn
gestart met enkele voorbeelden en hopen op een goed
vervolg!

In memoriam

schilderen

Rien Hazeleger
Op vrijdag 1 februari j.l. is
Rien Hazeleger op 70-jarige
leeftijd na een kortstondige
ziekte overleden.
Rien en Jenny hebben van april 1992 tot oktober
2001 op het Gheynspark gewoond. Rien heeft in
diverse comités gezeten en was vele jaren de
secretaris van onze buurtvereniging.
Wij zullen Rien blijven herinneren als een man
met een groot hart voor de buurt en zijn tomeloze
inzet bij de diverse activiteiten.

Naar aanleiding van vragen van enkele bewoners zijn
de nieuwe tarieven voor het schilderen van de huizen
weer opgevraagd bij de firma Manders. Diegene die
interesse heeft in deze nieuwe tarieven voor het schilderen van de (buitenzijde) van de woningen kan
terecht bij het bestuur.

dakinspectie

Bij het bestuur zijn vragen gesteld of het mogelijk is
om te komen tot een gezamenlijke inspectie en/of reparatie van de daken. Het gaat hier vooral om het dakleer van de bungalows en garagedaken en niet de
pannen daken van de tweekappers. We willen kijken
of we een zelfde soort regeling kunnen treffen als bij
Wij wensen Jenny en de kinderen veel sterkte het schilderen. Naar dakdekkers of bedrijven wordt
met dit verlies.
nog gezocht. Heb u voorstellen? Laat het ons weten.

Boom in brand op Gheynspark 6
Op de avond van 14 januari j.l is een conifeer geheel afgebrand. De boom is waarschijnlijk aangestoken door jeugd met
resterend vuurwerk. Dankzij alertheid van de bewoner, snelle
burenhulp en snelle uitruk van de brandweer kon erger voorkomen worden.
Het was wel schrikken geblazen !

