Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 148
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
17 DECEMBER 2014

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van buurtvereniging Gheynspark nodigt
alle leden en jeugdleden uit voor de

Nieuwjaarsreceptie
op maandag 5 januari 2015
Iedereen is van harte welkom in het café van De Geseldonk vanaf 18.30 uur .
Voor allen is er koffie of thee, zijn er 2 consumptiebonnen en natuurlijk weer
lekkere hapjes.

Marijn bakt weer oliebollen!
Het einde van het jaar komt snel dichterbij,
Kerstdagen, lekker eten en bijna iedereen heeft vrij.
De laatste dag van het jaar wordt afgesloten met een drankje en verse oliebollen,
Zie ze daar eens door de poedersuiker rollen.
Kom dus naar de carport bij nr 15/16 maar met z'n allen,
op woensdag 31 december rond het middaguur binnenvallen.
Gezellig onder de carport, lekker warm,
En ze zijn helemaal gratis, dus je eet je niet arm.
Tot dan!

Welke activiteiten hebben we in 2015 gepland?
De voorlopige jaarplanning voor 2015 ziet er als volgt uit:
Maandag 5 januari
Eind maart
Maandag 13 april
Zaterdag 11 juli
Medio september
Medio oktober
Begin november
Zondag 22 november
Donderdag 31 december

Nieuwjaarsreceptie
Uit eten
Jaarvergadering
Barbecue
Fietstocht
Bowlen
Uit eten
Sinterklaasfeest
Oliebollenbakken

Exacte datum nog te bepalen i.o.m. Elly de Bruijn

Exacte datum nog te bepalen
Exacte datum nog te bepalen
Exacte datum nog te bepalen i.o.m. Elly de Bruijn

Terugblik: Gezamenlijk uiteten bij De Barrier
Van mosselen tot mixed grill… het werd gegeten tijdens ons laatste etentje
van dit jaar. Op 17 oktober zaten we met 14 man gezellig aan tafel bij
Eetcafé De Barrier!

Sinterklaasfeest op het Gheynspark
Volverwachting klopten ieder kinderhart op zondag 23 november.
Zouden Sinterklaas en zijn Pieten het Gheynspark weer weten te
vinden? Ja hoor, in de ochtend klopten zij op de deur van de
Jorisschool!
Heel even was er verwarring want waar was Sinterklaas? Maar na een
uitleg van Piet dat de Sint het te druk had en dat hij zijn Pieten gestuurd
had werd het een groot feest!

Buurtvereniging met “Vind-ik-leuk” pagina op Facebook!
In circulaire nummer 146 heeft u kunnen lezen dat onze buurtvereniging
zich verder wil gaan ontwikkelen op de digitale snelweg. Onlangs hebben
wij de verzending van circulaires via mail ingevoerd aan degene die
zijn/haar e-mailadres opgegeven hebben. Wij hebben al een hoop
aanmeldingen mogen ontvangen, dank daarvoor. Mocht u uw e-mailadres
nog niet doorgegeven hebben? Geen probleem, u kunt het altijd mailen
naar heinhunnego@hotmail.com
Ook hebben wij sinds kort een “Vind-ik-leuk” pagina op Facebook.
Hier worden o.a. foto’s opgezet van activiteiten en doen we wat
laatste mededelingen. Dit naast de digitale en papieren circulaires.
Hoe krijg ik de pagina gevonden?
• Zoek in Facebook op het woord “Gheynspark”
• Let er a.u.b. op dat het de “Vind-ik-leuk” pagina is die u selecteert!
(Het is echter niet de bedoeling dat u ons als vriend toevoegt.)
• Druk op “Vind-ik-leuk” / “Like”.
• U wordt nu automatisch op de hoogte gehouden en berichten worden
automatisch getoond in uw nieuwsoverzicht.

Opmerkingen:
• Kijk ook eens op onze website: www.gheynspark.nl
• Denken jullie er ook aan om de contributie voor 2015 tijdig te betalen!

Prettige Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!

