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Nieuwjaarsreceptie in De Geseldonk
Graag nodigen wij al onze leden uit voor onze nieuwjaarsreceptie op
4 januari 2017 om 18.30 uur in de ontmoetingsruimte van De Geseldonk.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen de recepties van onze buurtvereniging en
het Gemengd Houts Koor elkaar gedeeltelijk overlapten, is deze ruimte alleen
toegankelijk voor onze leden!

Marijn bakt ze weer… da’s fijn!!
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 zaterdag 31 december rond het middaguur binnenvallen.
Gezellig onder de carport, lekker warm,
En ze zijn helemaal gratis, dus je eet je niet arm.

Sinterklaas en Pieten ondanks storm toch in ’t Gheynspark
Ondanks het stormachtige weer, op zondag 20 november, wisten de Sint
en zijn Pieten het Gheynspark weer te vinden. Toen zij iets na 15:00 uur
de Jorisschool binnenkwamen, zaten de kinderen vol spanning te
wachten.
Na wat verhaaltjes uit het grote boek voorgelezen te hebben, hadden Sint
en zijn Pieten voor ieder kind een leuke verrassing meegenomen.
We kunnen terugkijken op een mooie, gezellige middag!

Contributie 2017
Over enkele weken begint al weer het nieuwe jaar. Onze penningmeester, Robert Giesen,
hoopt dan ook dat iedereen tijdig zijn contributie wil betalen.
Voor alle zekerheid hieronder toch nog even het bankrekeningnummer en het bedrag per lid.
- jeugdleden tot 6 jaar:
gratis
- jeugdleden van 6 tot en met 12 jaar:
€ 6,- leden vanaf 13 jaar:
€ 12,Ons bankrekeningnummer is NL68 RABO 0306 8387 37 t.n.v. RPJ Giesen.

Helmond Sport doet het ook zonder onze aanmoedigingen prima!
Helaas heeft Helmond Sport op 2 december 2016 het in de wedstrijd tegen
de aartsrivaal FC Eindhoven zonder de aanmoedigingen van de
buurtvereniging Gheynspark moeten doen, niettemin was het resultaat
uitstekend, een 3-0 overwinning!
Een groot deel van onze enthousiaste voetballiefhebbers was verhinderd,
waardoor het Gheynspark geen volwaardige ploeg supporters op de been
kon brengen en wij dus verstek moesten laten gaan bij deze derby.
Nu Helmond Sport inmiddels al wel een plek heeft veroverd in de
nacompetitie, is er mogelijk na de winterstop nog een interessante
wedstrijd, waar wij ons gezicht kunnen laten zien.

Meer inzicht in de WOZ-waarden!
Over enige tijd zullen wij weer van de gemeente te horen krijgen wat de nieuw
vastgestelde WOZ-waarde van onze woningen is. De waarde van je huis wordt
dan vergeleken met die van een paar huizen in vaak een heel andere buurt,
waardoor het voor je gevoel een nogal dubieuze vergelijking is.
Nu is er recent een website, www.wozwaardeloket.nl , door de Rijksoverheid
geopend die u de mogelijkheid biedt de WOZ-waarde van woningen te
raadplegen.
Waarschijnlijk geeft deze informatie meer mogelijkheden om de door de
gemeente opgegeven waarde te vergelijken met die naar je eigen mening meer
relevante woningen.

We heten een nieuw lid welkom!
Alweer een aantal weken geleden hebben wij Carla Kouwenberg, de nieuwe bewoonster van nummer 20, als
nieuw lid van onze buurtvereniging kunnen begroeten.
We heten haar van harte welkom!!

Wij wensen alle Gheynsparkers een prettig
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!!

