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CIRCULAIRE NUMMER 152 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 
 
17 AUGUSTUS 2015 

De bijzonder korte periode tussen de diagnose van de ziekte en het overlijden van onze penningmeester Jan 
Bagchus was een grote schok voor ons allen. 
We denken dat het voor zijn vrouw Joyce en de overige familie een grote steun was dat veel buren hun 
medeleven hebben getoond tijdens de herdenkingsdienst op 27 juli 2015 in de Luciakerk. 
We hopen dat we ook in de komende tijd Joyce, waar mogelijk, kunnen ondersteunen. 
Zoals al eerder aangegeven, zullen we binnenkort bij eenieder langs komen voor een bijdrage aan het hospice 
Valkenhaeghe. 
Binnen het bestuur is afgesproken dat de activiteiten van Jan voorlopig zullen worden waargenomen door 
Robert Giesen. 

Uitvaart Jan Bagchus 

We hebben in vorige circulaires al laten weten dat enige jaren geleden opgezette 
website recent door Erik Hunnego volledig is vernieuwd en daarnaast is onze 
buurtvereniging te vinden op  Facebook. 
Op de website is nu de bijna complete serie circulaires en nieuwsbrieven te vinden. 
Bijna compleet, want we missen in ieder geval nog de circulaires 119 tot en met 124 
en de nieuwsbrief 45. 
Als iemand nog een kopie voor ons heeft, zouden we dat zeer op prijs stellen! 
Dit geldt ook voor foto’s, welke gemaakt zijn bij activiteiten van onze 
buurtvereniging. 
Ook zijn we benieuwd of nog iemand weet wat het verschil is tussen een circulaire 
en een nieuwsbrief. 
Voor wie geïnteresseerd is in de historie van de buurtvereniging is het leuk om dit 
archief te raadplegen!  

Buurtvereniging Gheynspark: eigen website en op Facebook 

Als een van jullie behoefte heeft om een verhaaltje, commentaar of een andersoortige opmerking te 
plaatsen in een volgende circulaire, dan kan dat. Stuur je bijdrage, het liefst digitaal, naar Hein Hunnego, 
Gheynspark 4, e-mailadres: heinhunnego@hotmail.com  

Bijdragen aan circulaire 
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Beste buurtbewoners, 
Bij het wel en wee in onze buurt wil de buurtvereniging graag een blijk van 
belangstelling tonen. Bijvoorbeeld bij huwelijksjubilea, geboorte, ziekte, overlijden 
of een verhuizing. Daarvoor is de lief- en leedcommissie in het leven geroepen.  
Wij voeren de activiteiten met veel plezier uit. Om dit te kunnen blijven doen, 
hebben we informatie nodig, want we kunnen het niet alleen. 
Als er iets bijzonders is, laat u het ons even weten? Stelt u belangstelling niet op 
prijs, dan respecteren wij natuurlijk uw privacy. 
 
De lief- en leedcommissie,  
Gerda Zieverink, Gheynspark 14, e-mailadres: gerdazieverink@hotmail.com  
Elly de Bruijn, Gheynspark 16, e-mailadres: elly.debruijn@chello.nl   

Oproep van de lief- en leedcommissie 

Nadat onze houten gans enige tijd bij de voordeur van Gheynspark nummer 1 
heeft gestaan om de nieuwe bewoners te begroeten, staat hij momenteel 
naast de ooievaar bij Danielle en dochter Teuntje van der Laan op nummer 
27 om haar zoontje Finn welkom te heten! 
 
Uiteraard hopen we dat de bewoners van nummer 1 zich snel thuis zullen 
voelen op het Gheynspark en we feliciteren Danielle met de komst van haar 
2e kindje. 

Nieuwe bewoners 

Op 11 juli hebben we ’s middags de tent opgezet om daarna ’s avonds met bijna 
20 leden te barbecueën. Gezien de situatie van Jan leek het ons gepast van te 
voren met Jan en Joyce af te stemmen of we de barbecue wel moesten 
organiseren.  
 
Het was echter hun uitdrukkelijke wens de barbecue normaal door te laten gaan. 
Met dit in gedachten hebben de deelnemers toch met veel animo deel genomen 
aan deze barbecue, sommige zelfs tot in de kleine uurtjes! 

Barbecue 

We hopen dat iedereen die al op vakantie is geweest, hiervan genoten heeft. 
Diegenen, die nog een vakantie tegoed heeft, wensen wij veel plezier en 
mooi weer! 

Vakantie 
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Ook dit jaar willen we weer een fietstocht organiseren. Vorige jaren hebben we eerst de oostelijke helft van 
het Rondje Helmond gereden en daarna  de westelijke helft.  
Dit jaar staat de Laarbeekse fietsroute op het programma. We fietsen langs de mooiste plekjes in de 
gemeente Laarbeek. De exacte routebeschrijving is te downloaden op de website www.terrasnaarterras.nl  
Natuurlijk hopen we op veel deelnemers. Zowel jonge als oudere fietsers, zowel beginners als ervaren 
coureurs zijn welkom! Evenals vorig jaar wordt ongeveer halverwege een rustplaats ingelast, waar wat 
gegeten en gedronken kan worden. En natuurlijk eten wij na aankomst gezellig een frietje met een snack.  
 
We vertrekken op zaterdag 5 september 2015 om 11:00 uur vanaf het Gheynspark en zullen waarschijnlijk 
omstreeks 15:00 uur weer terug zijn! Vorig jaar hadden we geluk met prima fietsweer, uiteraard hopen we 
ook dit jaar weer op hetzelfde. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen we eventueel een nieuwe datum 
afspreken. Voor het verzorgen van het eten en drinken op de rustplaats hebben we natuurlijk ook hulp 
nodig, dus diegenen die niet mee fietsen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Als je het leuk vindt mee te 
doen, stuur een e-mail naar heinhunnego@hotmail.com of vul onderstaande strook in, kruis aan wat van 
toepassing is en lever hem voor 1 september 2015 in bij Hein Hunnego, Gheynspark 4. Wie doet er mee 
met onze fietstocht op 5 september 2015? 

We gaan dit jaar in en rond Laarbeek fietsen 

 

o Wij doen/ik doe mee aan de fietstocht op 5 september 2015. 
 
 o Wij fietsen/ik fiets niet mee, maar wil(len) wel helpen met de catering 
 
 Naam:    Huisnummer:  
 
Aantal volwassenen:   Aantal kinderen: 
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