
Buurtvereniging ‘Gheynspark’ 
 

CIRCULAIRE NUMMER 170 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES.  
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 
EN TER INFORMATIE 
 
23 OKTOBER 2017 

SAMEN UITETEN OP 24 november 2017 om 19:00 uur 

In het najaar worden er weer veel activiteiten georganiseerd op het 

Gheynspark waaronder een gezamenlijk etentje. Na ons ‘voorjaarsetentje’ is 

het idee om dit keer te gaan eten bij: 

Restaurant Roka 

Kerkstraat 4  (tegenover de Lambertuskerk) 

5701 PL Helmond 

Tel. 0492-387 019 

www.restaurantroka.nl 

Het is een Japans restaurant met een knipoog naar de Westerse keuken. Een 

gezellige manier om, nu de dagen weer gaan korten, lekker samen te eten. 

Heb je zin om mee te gaan, lever dan onderstaande strook vóór  

21 november a.s. in bij Gheynspark 16 of stuur een mailtje naar 

elly.debruijn@chello.nl  

Mede namens het bestuur: 

Graag tot 24 november! 

Elly de Bruijn 

INLEVERSTROOK: ETEN BIJ ROKA OP 24 NOVEMBER 2017 

Naam:  

Gheynspark nr: 

Aantal: 

http://www.restaurantroka.nl/
mailto:elly.debruijn@chello.nl


Helaas zijn de in oktober geplande activiteiten, biljarten/darten en bowlen, 
niet doorgegaan, daar voor beide evenementen er vrijwel geen 
aanmeldingen zijn ontvangen. 
Ons idee was dat hiervoor binnen onze vereniging genoeg mensen zouden 
zijn, die hier aan mee zouden willen doen, maar dit blijkt deze keer dus niet 
het geval te zijn. 
De vraag is nu of dit een incident is of dat deze activiteiten onze leden niet 
meer aanspreken en dus volgend jaar niet meer in de planning hoeven te 
worden opgenomen. 
Graag zouden wij van jullie willen horen wat jullie wensen op dit gebied 
zijn. 

Ook suggesties voor andere activiteiten zijn natuurlijk welkom!!  

Dit jaar geen biljarten/darten en bowlen! 

Het bestuur heeft al eerder aangegeven dat in de circulaires van onze buurtvereniging ruimte 
beschikbaar is voor onze leden om hun suggesties, zorgen of opmerkingen te uiten. 
Onderstaand briefje hebben wij onlangs ontvangen en willen wij graag aan jullie doorgeven 
middels deze circulaire. 
  

Beste buurtbewoners, 
  
Sinds jaar en dag wonen wij met veel plezier op ‘t Gheynspark. Vanwege de grote ruimte 
met het fraaie gras en bomen voor de tweekappers/bungalows hebben wij hiervoor 
bewust gekozen. 
Er moet ons iets van het hart. De afgelopen tijd wordt er meer en meer van het openbaar 
groen gebruik gemaakt door auto’s, busjes en vrachtwagens. Voorbeeld doet volgen. 
Wij pleiten ervoor om het openbaar groen structureel het openbaar groen te laten zodat 
de bewoners kunnen genieten van het vrije uitzicht en de kinderen hier kunnen blijven 
spelen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Elly en Willem de Bruijn 

  
Ook hebben diverse leden de afgelopen tijd mondeling het bestuur laten weten dat door het 
parkeren van allerlei voertuigen op het grasveld de kwaliteit van het gras hard achteruit gaat. 
Het bestuur ondersteunt van harte bovenstaande oproep.  

Laten we het Gheynspark mooi groen houden!! 

Met plezier nodig ik Buurtvereniging Gheynspark uit voor de Prinsbekendmaking/Prinsenreceptie 
ter gelegenheid van de verkiezing van de 56e Prins der Houtse Kluppels. 
De bijlage spreekt daartoe voor zich.  
Hopelijk mogen we jullie tijdens een van deze momenten begroeten in Hoftempel De Geseldonk! 
  
Met vriendelijke groet,  
Ruud van de Westerlo 

Uitnodiging van de Houtse Knuppels 


