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PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

8 APRIL 2019

Op 16 april 2019 houden we onze jaarvergadering!
De jaarvergadering vindt voor de laatste keer plaats in de Jorisschool. Zoals
waarschijnlijk bekend gaat de Jorisschool fuseren met de 2 andere katholieke
scholen in Mierlo-Hout met als nieuwe locatie de huidige Odulfusschool.
Het schoolgebouw tegenover het Gheynspark krijgt nieuwe bewoners, en wel
de openbare school ’t Hout en Kinderdagverblijf ‘Villa Vrolijk”. Wij hebben de
directies van beide organisaties uitgenodigd om een toelichting te geven op
hun plannen met het gebouw. Mogelijk kunnen we de afspraken, die wij
hadden met de Jorisschool over het gebruik van faciliteiten voor onze
jaarvergadering en Sinterklaasfeest, ook met hun maken.
Inmiddels heeft onze wijkagente Monique Aelmans haar komst toegezegd.
Nog niet bekend is of ook haar collega, Rianne van Veghel, ook aanwezig zal
zijn.
Zoals jullie in de inmiddels verstuurde uitnodiging voor deze jaarvergadering
kunnen lezen, nemen 2 leden van het bestuur, n.l. Koen van Knegsel en
Robert Giesen, afscheid van het bestuur i.v.m. hun verhuizing naar
Brandevoort. Dit is een behoorlijke aderlating, maar gelukkig heeft Joost
Meesters zich bereid verklaard het bestuur te versterken. Uiteraard dienen de
leden dit nog wel goed te keuren. Natuurlijk hebben we naast Joost behoefte
aan een verdere uitbreiding van het bestuur, dus als iemand zich geroepen
voelt, laat het ons dan weten!

Joost Meesters

Let op!
In tegenstelling tot vorige jaren begint de vergadering niet
om 20:00 uur, maar om 19:30 uur!!

Lief- en Leedcommissie weer compleet
Zoals in de vorige circulaire is vermeld, heeft Gerrie Evers de organisatie van ons jaarlijkse etentje
overgenomen van Elly de Bruijn na diens verhuizing. Wij zijn blij dat nu ook de tweede activiteit van
Elly in goede handen is overgegaan, namelijk in die van Hanny Houweling van nummer 9.
Samen met Gerda Zieverink zal zij bij lief en leed onze leden en eventueel de overige bewoners van
het Gheynspark onze betrokkenheid laten blijken.

Afsluiting 25 jarig jubileum op 22 juni 2019
Beste Gheynsparkers,
Zaterdag 22 juni 2019 vieren wij de afsluiting van ons 25 jarig jubileum van
Buurtvereniging Gheynspark. De feestdag start om 14:00 uur met een optreden van
de dansmariekes van de “Klein Houtse Kluppelkes” . Daarna hebben we een leuk
programma voor de kinderen. Aansluitend op deze feestmiddag is de jaarlijkse
buurtbarbecue .
Een paar weken voor deze datum verspreiden wij een leuke kleurplaat voor de
kinderen welke als versiering opgehangen kan worden in de feesttent. Er zal ook
een kleine prijs zijn voor de deelnemers.
Reserveer deze datum alvast in de agenda zodat we er met z’n allen een leuke dag
van kunnen maken. Eventuele kleinkinderen zijn ook van harte welkom .
Verdere info volgt!
De jubileumcommissie

Martha Lambregts 80 jaar!!
Martha Lambregts van nummer 8 is 4 april 80 jaar oud geworden.
Tot haar grote verrassing kreeg zij van heel veel medebewoners een
verjaardagskaart, min of meer als dank voor de kaarten die Martha zelf rondstuurt
voor de verjaardagen van alle leden. Martha, nogmaals gefeliciteerd en we hopen
nog vele kaarten van je te ontvangen!

Nog meer verhuizingen!
Er komt maar geen einde aan: er zijn weer 2 verhuizingen bekend geworden.
Judith Allard van nummer 10 en Ad en Cora Burger van nummer 12 hebben laten
weten dat zij het Gheynspark gaan verlaten.
Wij wensen hun het allerbeste toe in hun nieuwe woonplaatsen Mierlo en
Den Dungen.

Wat gaan we nog meer dit jaar doen?
We hebben dit jaar alweer een paar activiteiten achter de rug, n.l. de nieuwjaarsreceptie op
8 januari in De Geseldonk en het etentje op 22 maart bij Proeverij de Bank.
Voor de rest van dit jaar hebben we de volgende planning opgesteld:
16 april
22 juni
In september
18 oktober
26 oktober
30 november
31 december

Jaarvergadering in de Jorisschool
Feestmiddag en barbecue op het grasveld van het Gheynspark
Fietstocht (route nog te bepalen)
Bowlen
Halloween
Sinterklaasfeest
Oliebollen-middag

Suggesties voor andere activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom!

