Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 174
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF
PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

6 JUNI 2018

25-jarig jubileum Buurtvereniging Gheynspark
Het bestuur heeft besloten in het kader van het 25-jarig jubileum de kosten van
de barbecue voor een groot deel voor rekening van de buurtvereniging te laten
komen. Zie ook de bijlage bij deze circulaire. Hopelijk zien we naast veel leden
ook enige oud-leden op 23 juni in de tent op het grasveld voor de twee-kappers.
Daarnaast zullen een aantal leden, die n.a.v. de oproep in onze circulaire zich
hiervoor opgegeven hebben, nog brainstormen over een verdere invulling van
ons jubileum verderop in het jaar.
Twan Spierings zal hiervoor het initiatief nemen.

Jaarvergadering 17 april 2018 in de Jorisschool
De jaarvergadering van onze buurtvereniging werd helaas maar matig bezocht.
Slechts 12 leden, en op het laatste moment ook nog onze voorzitter, waren hierbij
aanwezig.
Na de behandeling van de vaste onderwerpen, zoals Jaarverslag en Financieel
overzichten, werden Koen van Knegsel en Twan Spierings herkozen als bestuurslid.
Uiteraard was het 25-jarig jubileum een agendapunt, waarna in de rondvraag een aantal
zaken, zoals het AED-project, datum Nieuwjaarsreceptie en Sinterklaas aan de orde
kwamen.
Zoals gebruikelijk werd de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.

Uit eten
Op 13 april zijn we met z’n elven dicht bij huis wezen eten bij sushi- en
wokrestaurant LiLie aan de Hoofdstraat. Afgezien van de zeewiersoep hebben we
daar prima gegeten, maar het restaurant is duidelijk niet gewend om een wat
grotere groep op bezoek te krijgen.
De bediening, bestaande uit twee jonge meisjes, was heel aardig en
voorkomend, maar had geen kaas gegeten van het ordentelijk opdienen van de
gerechten. Desalniettemin was het een gezellige avond.

Fietstocht
Om organisatorische redenen is de oorspronkelijk in mei geplande fietstocht
uitgesteld tot september 2018. Suggesties voor de te rijden route zijn van harte
welkom!

Ander nieuws uit het Gheynspark


Ons ledenbestand is afgelopen maanden weer behoorlijk uitgebreid. Enerzijds is de familie
Gommans van nummer 26, bestaande uit Danny en Rowana en hun kinderen Lenn en Noë, lid
geworden, anderzijds zijn Floor en Koen van Knegsel van nummer 31 verblijd met de komst
van hun zoontje Vik.
En heel recent is voor Ronald en Kim Siebers van nummer 28 hun rijkeluiswens uitgekomen:
naast hun dochtertje Liz kregen zij nu een zoontje, Cas.



Cor en Dora van der Vorst van nummer 2 zijn eind februari verhuisd naar woonzorgcentrum
Savant Alphonsus en na het vertrek van Han van Doorne wordt de bungalow op nummer 21
grondig verbouwd. We hopen spoedig de nieuwe buren te kunnen begroeten.



Tot onze verrassing heeft de gemeente niet één boom, maar twee nieuwe bomen geplant op
de plaats van de gekapte boom op het grasveld voor de nummers 1 en 2. Het lijkt er echter op
dat het onkruid daar harder groeit dan de bomen zelf!



Waarschijnlijk heeft iedereen het gelezen in de plaatselijke pers of anderszins er kennis van
genomen, Anja en Twan Spierings van nummer 6 zijn tijdens de laatste lintjesregen benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden van harte gefeliciteerd met deze
onderscheiding!

Barbecue
Voor meer informatie over de barbecue op 23 juni 2018, zie bijlage.

www.gheynspark.nl
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