Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 172
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF
PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
EN TER INFORMATIE
12 DECEMBER 2017

Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek in het Gheynspark
Op 2 december heeft Sinterklaas en wel 7 Pieten het Gheynspark
bezocht.
In de aula van de Jorisschool hadden de kinderen en kleinkinderen in
afwachting van de Sint natuurlijk al Sinterklaasliedjes gezongen en de
oudsten hadden ook kleurplaten gekleurd.
Sommige kinderen vonden het heel spannend om Sinterklaas een
handje te geven, maar toen de cadeaus mochten worden uitgepakt was
dit al snel vergeten!
Zoals altijd was het zowel voor de kinderen als de ouders
en grootouders weer een leuke en gezellige middag.

Instuif op Oudejaarsmiddag!
Al eerder heeft Marijn Wittgen laten weten,
dat hij i.v.m. zakelijke verplichtingen ’s middags op
Oudejaarsdag helaas geen oliebollen kan bakken. Daar het de laatste
jaren traditie was om op die middag met elkaar het oude jaar uit te
luiden, stelt het bestuur voor om op 31 december van 15.00 tot 17.00
uur een “instuif”(volgens het woordenboek: een informele
bijeenkomst) voor de bewoners van het Gheynspark te houden op
dezelfde plek als vorig jaar, dus tussen nummers 15 en 16.
Als iedereen een hapje en een drankje meeneemt,
kunnen wij op een gezellige manier afscheid nemen
van het oude jaar.
We hopen dan veel bewoners te begroeten!

Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018
Ook een jaarlijkse traditie is de nieuwjaarsreceptie van onze
buurtvereniging.
Deze is deze keer op woensdag 3 januari 2018 van 18:30 tot ongeveer
20:00 uur in De Geseldonk.
Evenals vorig jaar hebben wij met de planning van De Geseldonk
afgesproken dat wij niet in één ruimte zullen zitten met andere
verenigingen.
Graag nodigen wij al onze leden uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe
te wensen!

Afscheid van Adry en Theo Knopper
Adry en Theo Knopper, de vorige bewoners van nummer 9, hebben ons verzocht de volgende
afscheidsgroet in deze circulaire op te nemen:
Lieve Gheynparkers ,
Wij willen jullie graag heel hartelijk bedanken voor de bijna 10 jaren die wij met jullie in het park
hebben gewoond.
Het is voor ons een prettige tijd geweest en een dankbare herinnering !!
ALLE goeds voor de toekomst ,
groetjes
Adry en Theo
Afscheid nemen is altijd moeilijk, zeker als het zulke goede buren betreft, die zich heel vaak
hebben ingezet bij de activiteiten van onze buurtvereniging.
Aangezien Adry en Theo in Helmond blijven wonen, zullen we ongetwijfeld nog regelmatig contact
met hen hebben.

Contributie 2018

Nieuwe leden

Een nieuw jaar betekent voor onze penningmeester een nieuwe contributie- ronde.
Hij zou erg blij zijn als een ieder de contributie voor 2018 in januari of februari zou
willen betalen!
Voor de zekerheid volgen hieronder nog het bankrekeningnummer en de bedragen
voor de contributiebetaling:
Ons bankrekeningnummer is NL68 RABO 0306 8387 37 t.n.v. RPJ Giesen
Het bedrag per lid:
jeugdleden tot 6 jaar:
gratis
jeugdleden van 6 jaar tot en met 12 jaar: € 6,leden vanaf 13 jaar:
€ 12,N.B. Het zou fijn zijn als we het jaar 2017 kunnen afsluiten met het heugelijke feit, dat
alle contributie over dat jaar is betaald!

Het is jammer als er leden vertrekken door verhuizingen, maar we zijn blij dat we ook weer nieuwe leden
krijgen.
In de afgelopen tijd hebben we de volgende nieuwe leden mogen begroeten:
- op nummer 7: Tinie en Marion van Lokven
- op nummer 9: Bert en Hanny Houweling
- op nummer 13: Joost en Christel Meesters en hun kinderen Senna en Levi.
Wij hopen dat zij met veel plezier aan onze activiteiten zullen deelnemen.

Weinig belangstelling voor het etentje op 24 november 2017
Daar er weinig belangstelling was voor het gezamenlijke etentje bij restaurant
Roka op 24 november 2017, is besloten dit niet door te laten gaan.
Daar er de laatste maanden meerdere geplande activiteiten niet zijn
doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen, zal het bestuur de
activiteitenplanning aan de orde stellen in de volgende Jaarvergadering in
april 2018. Graag wil het bestuur weten of deze planning nog voldoende
aansluit bij de wensen van leden. Mogelijk leven er ideeën bij onze leden over
andere activiteiten, die in de planning opgenomen kunnen worden.
Uiteraard zijn voorstellen voor nieuwe activiteiten ook al eerder dan de
Jaarvergadering welkom!

Verjaardagskalender
In januari willen we weer de verjaardagskalender met de verjaardagdata van onze leden
rondsturen. Natuurlijk wel met toestemming van de leden. Dus als hier bezwaar tegen is,
laat het even weten via email, een briefje of mondeling aan Hein Hunnego (nummer 4),
e-mailadres: heinhunnego@hotmail.com

