Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 156
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
14 DECEMBER 2015

Wat ruik ik nou..???
Dit zal u zich wellicht afvragen op donderdag 31 december. Het zou weleens een
oliebollen geur kunnen zijn… Marijn Wittgen bakt weer oliebollen!
Vanaf 13:30 uur bent u van harte welkom, onder de carport bij nummer 15, om
zijn heerlijke oliebollen te proeven onder genot van een zelf meegebracht
drankje proosten wij samen alvast op het nieuwe jaar!

Nieuwjaarsreceptie in vernieuwde De Geseldonk
Graag nodigen wij al onze leden uit voor onze nieuwjaarsreceptie op
dinsdag 5 januari 2016 om 18:30 uur in de barruimte van de vernieuwde De Geseldonk.

Zou de goede Sint nog komen?
Bij een aantal leden was dit daadwerkelijk het geval. Op zondag 22 november zaten
deze families vol spanning te wachten op zijn komst! De Sint kwam niet alleen en
bracht met zijn Pieten voor een aantal kinderen van het Gheynspark ook een
cadeautje mee.
Het was dit jaar voor het eerst dat Sint en zijn Pieten thuis bij kinderen op
bezoek kwamen.

Gezellig uit eten bij Liverdonk
Op vrijdag 27 november hebben we ons halfjaarlijks etentje gehouden
bij restaurant Liverdonk in Mierlo. Het restaurant is opgedeeld in
verschillende ruimtes, wij hadden met 11 personen de beschikking over
een aparte ruimte zodat we gezellig met elkaar konden praten.
Elly de Bruijn organiseert al vele jaren de etentjes en ze heeft het ook
deze keer weer erg goed geregeld!

Koen van Knegsel komt het bestuur versterken
Het bestuur is blij dat Koen van Knegsel als één van de bewoners van de 6 nieuwe huizen op het Gheynspark
het bestuur wil komen versterken. Voorlopig zal hij tot de Algemene Ledenvergadering als adspirant-lid de
bestuursvergaderingen bijwonen, waarna hij door de leden als bestuurslid kan worden benoemd.
Hieronder een korte introductie van Koen.
Beste Gheynsparkers
Sinds kort ben ik lid geworden van het bestuur van de buurtvereniging van het
Gheynspark. Vandaar dat ik me kort zal introduceren voor diegenen die me
nog niet kennen of die graag een gezicht bij mijn naam hebben.
Ik ben Koen van Knegsel en woon samen met Floor in het gezellige
Gheynspark op nummer 31 (die met dat gele bankje voor het raam). Ik werk
bij de GGzE als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Ik speel graag een potje
voetbal bij RKSV Mierlo Hout 10 waar we nog naarstig op zoek zijn naar
supporters. Voor verdere vragen mag je me altijd aanspreken
Groetjes en tot later!
Koen van Knegsel

Nieuwsfeitjes van het Gheynspark
- Het aantal leden van onze vereniging is weer wat gegroeid nu de nieuwe bewoners van nummer 3,
Ton en Gerrie Evers, lid zijn geworden. We heten hun van harte welkom !
- Goed nieuws! De gemeente Helmond heeft ons ook voor 2016 subsidie toegekend en wel exact
hetzelfde bedrag als wij dit jaar hebben ontvangen.
- Nadat we in onze vorige circulaire hadden gemeld dat Joyce Bagchus was gehuldigd vanwege haar
12,5 jarig lidmaatschap van het Seniorenkoor Sint Lucia, is het nu de beurt aan Piet Kuijs van
Gheynspark 23. Hij is namelijk recent ook gehuldigd voor het 12,5 jarig lidmaatschap, maar dan van het
Houts Gemengd Koor. Piet, gefeliciteerd!

Voorlopige jaarplanning 2016
De voorlopige jaarplanning 2016 is als volgt:
Dinsdag 5 januari
Nieuwjaarsreceptie
4 maart
Bezoek Helmond Sport (bij voldoende belangstelling)
Eind maart
Uit eten
Medio april
Jaarvergadering
Medio juli
Barbecue
Medio september
Fietstocht
Medio oktober
Bowlen
Begin november
Uit eten
Eind november
Sinterklaasfeest
Zaterdag 31 december
Oliebollenbakken
De exacte data voor de meeste activiteiten dienen nog vastgesteld te worden.
Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom!!!

Ons bankrekeningnummer is gewijzigd
Daar wij gebruik kunnen maken van een door de Stichting Mierlo-Hout in Actie geopende bankrekening bij
de Rabobank hebben wij besloten de huidige bankrekening bij de ABN AMRO op te zeggen en over te
stappen naar de Rabobank-rekening.
Het beheer van deze nieuwe rekening is geheel in de handen van onze penningmeester, Robert Giesen, en
is voor niemand buiten onze vereniging toegankelijk. Het voordeel voor onze vereniging is dat aan deze
rekening geen kosten zijn verbonden.
Het nieuwe rekeningnummer is vanaf nu:

NL68 RABO 0306 8387 37

Contributie 2016
Het nieuwe jaar 2016 nadert alweer met rasse schreden. Dit betekent onder meer dat onze
penningmeester binnenkort zijn kas weer aangevuld wil zien worden met jullie contributie om alle
leuke dingen, die we willen organiseren, te kunnen betalen.
In de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2015 is besloten de jaarlijkse contributie met ingang
van 1 januari 2016 als volgt aan te passen:
- jeugdleden tot 6 jaar:

gratis

- jeugdleden van 6 tot en met 12 jaar:

€ 6,-

- leden vanaf 13 jaar:

€ 12,-

De contributie graag overmaken op rekening:
NL68 RABO 0306 8387 37
t.n.v. RPJ Giesen
Stichting Mierlo-Hout in Actie

Voetballiefhebbers opgelet!
Een avondje gezellig voetbal kijken?
Wie gaat er mee naar de wedstrijd:
Helmond Sport- FC Eindhoven op 4 maart 2016?
Graag opgeven via het mailadres, rpjgiesen@hetnet.nl of via de invulstrook van de circulaire, welke bij
mij, Robert Giesen (Gheynspark 17), kan worden ingeleverd. Het liefst voor 15 januari 2016!!
De kosten zijn voor eigen rekening, maar we zullen nog nagaan of we de kaarten centraal kunnen kopen.
We hopen op veel fans !!
Robert Giesen en Twan Spierings


Ik geef mij hierbij op voor het bijwonen van de wedstrijd Helmond Sport- FC Eindhoven op
4 maart 2016, welke om 20:00 uur begint.

Naam:
Aantal personen:
Adres:

www.gheynspark.nl
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