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Dit jaar bestaat onze buurtvereniging 25 jaar !!!
Beste buurtgenoten,
14 december 2018 is het 25 jaar geleden dat “Buurtvereniging Gheynspark”
werd opgericht door de eerste bewoners.
Het leek ons als bestuur een goed idee om een kleine werkgroep samen te
stellen die iets kan organiseren of mee kan denken hoe we het 25 jarig jubileum
op een leuke manier met elkaar kunnen vieren. Dit kan van alles zijn zoals iets
extra’s bij bijv. de jaarlijkse BBQ of een op zichzelf staand evenement.
Lijkt het je leuk om samen met enkele andere leden hier eens over te
brainstormen en dit mee op te pakken om er een leuk jubileum van te maken,
laat dit dan even weten aan
Koen van Knegsel, via een mailtje (kjhh.van.knegsel@gmail.com) of via een
briefje in de bus van nummer 31

Jaarplanning activiteiten in 2018
Voor dit jaar heeft het bestuur een voorlopige planning gemaakt voor de activiteiten, die wij als buurtvereniging
willen organiseren.
Deze ziet er als volgt uit:
Datum
13 april
17 april
27 mei
30 juni
19 oktober
? november
31 december

Activiteit
Uit eten (zie ook de uitnodiging in deze circulaire)
Jaarvergadering
Fietstocht
Barbecue
Bowlen
Sinterklaasfeest
Eindejaar vieren met oliebollen

Graag wil het bestuur dit op de jaarvergadering met de leden bespreken, daar
vorig jaar een aantal activiteiten niet door konden gaan door een gebrek aan
belangstelling.
Mogelijk heeft dit een incidentele oorzaak, maar het kan ook dat men liever
andere activiteiten in de planning zou willen zien.
De jaarvergadering lijkt het bestuur de gelegenheid om de mening van de
leden hierover te horen.

JAARPLANNING
2018

De “instuif” op oudejaarsdag
Omdat Marijn Wittgen op oudejaarsdag helaas niet in de gelegenheid was de
nodige voorbereidingen te doen om, zoals in vorige jaren, het Gheynspark te
voorzien van oliebollen, had het bestuur besloten een instuif op de middag van 31
december te organiseren.
Het jaar werd zo toch nog gezellig met hapjes en drankjes uitgeluid!

Nieuwjaarsreceptie in De Geseldonk
Evenals in vorige jaren was de nieuwjaarsreceptie in De Geseldonk, dit jaar op
3 januari. Het is een goede gelegenheid om met buurtgenoten op een gezond en
gelukkig nieuwjaar te proosten en voor onze voorzitter om in zijn toespraak
iedereen te bedanken die in het afgelopen jaar zich ingezet heeft voor de
buurtvereniging. Daarnaast heette hij de nieuwe bewoners van het Gheynspark
hartelijk welkom!

Laten we het Gheynspark mooi groen houden (vervolg)
Naar aanleiding van het stukje uit een vorige nieuwsbrief (170) heeft het bestuur
een reactie ontvangen van Tinie en Marion van Lokven van nummer 7.
Hierin stellen zij, dat zij als verhuizers-verbouwers-klussers enz. zich behoorlijk "op
de vingers getikt” voelen door dit stukje en door de bevestiging van het bestuur
daaronder.
Als er 3 nieuwe families komen wonen en er wordt nog elders verbouwd, is deze
kleine wijk nogal snel vol aan busjes auto’s en vrachtauto's. Graag daarvoor iets
meer begrip en kans ! Iedereen is tenslotte ooit hier komen wonen.
Tenslotte eindigt hun reactie met
“Wij genieten zelf ook van het groene plantsoen voor onze deur en houden het
netjes. Zo hebben wij het gras geïnspecteerd nadat we er gebruik van maakten.
Dus " JA"...."laten we het Gheynspark groen en netjes houden" maar vooral ook
gezellig en fijn.”
Het bestuur onderschrijft deze laatste oproep en is blij dat er in feite geen verschil
van mening is over hoe we moeten omgaan met het groen op het Gheynspark!

Ander nieuws
-

Zoals de roze strik op de voordeur van nummer 26 al aangeeft, is de familie Gommans
uitgebreid met een dochter, Noë, waarmee wij hun van harte gelukwensen.

-

Waarschijnlijk tot ieders verbazing is een aantal weken geleden plotseling een boom gekapt
op het grasveld voor de nummers 1 en 2. Informatie bij de gemeente leerde dat dit nodig was
i.v.m. de slechte gezondheid van de boom. De gemeente zorgt er wel voor dat op dezelfde
plaats een nieuwe boom geplant wordt.

-

Tegelijkertijd met deze circulaire wordt de bijgewerkte verjaardagskalender voor onze leden
gedistribueerd.
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Wie gaat er mee uit eten op 13 april?
Beste Gheynspark-leden,
Nu het voorjaar er weer aankomt, wordt het tijd voor een gezellig
Gheynspark-etentje.
Het etentje staat gepland op vrijdag 13 april a s om 19:00 uur.
Ditmaal is gekozen voor een locatie dichtbij huis: restaurant LiLie aan de
Hoofdstraat 138- 140 in Mierlo-Hout.

Het is een sushi- en wok restaurant met een ‘onbeperkt eten recept,’ maar
ook gewoon Chinese gerechten van de kaart. Kijk maar eens op hun
website www.Liliesushi.nl
Heb je zin om mee te gaan, vul dan onderstaande antwoordstrook in en
stop deze voor 11 april a.s. in de brievenbus bij Gheynspark 16 of stuur mij
een mailtje: elly.debruijn@chello.nl
Graag tot 13 april.
Mede namens het bestuur,
Elly de Bruijn


UITETEN BIJ SUSHI- EN WOKRESTAURANT “LILIE” OP 13 APRIL 2018
OM 19:00 UUR:
STROOK INLEVEREN VOOR 11 APRIL 2018 BIJ/MAILEN NAAR:
Elly de Bruijn
Naam:
Gheynspark nr:

Aantal:

Gheynspark 16

(elly.debruijn@chello.nl)

