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Wat is er zoal gebeurd in de afgelopen 25 jaar op het Gheynspark?
De oprichting
Het Gheynspark is gelegen in Helmond, in de wijk Mierlo-Hout op de plaats waar
vele jaren huishoudschool “Regina Pacis” heeft gestaan.
De eerste bewoners betrokken hun nieuwe woning medio december 1991.
Na het eerste jaar werd er een barbecue georganiseerd door een aantal bewoners
om elkaar wat beter te leren kennen. Iedereen was dol enthousiast en het werd
een geweldig feest.
Dit was de aanleiding om een buurtvereniging op te richten om zodoende meer
activiteiten te kunnen organiseren en de sociale samenhorigheid te verbeteren.
Op 14 december 1993 was het zover.
De heren Jan Nijssen en Piet van Bergen tekenden bij de notaris de oprichtingsacte
en Buurtvereniging Gheynspark was een feit!
De doelstelling was, en is nog steeds, “het woon- en leefgenot te bevorderen van
alle bewoners van het Gheynspark om zo het welzijn van de betrokkenen te
bevorderen”.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door activiteiten, die gericht
zijn op het onderhouden van onderlinge contacten en op het behartigen van de
gezamenlijke belangen, en voorts door het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Logo
In het bestaan van onze buurtvereniging zijn 2 verschillende logo’s gebruikt.
De eerste was een gans, waarvan over de betekenis is aangegeven dat deze gans
even zeer uit de lucht is gegrepen als de naam van het oorspronkelijke bouwplan
en van onze straat.
Geïnteresseerden kunnen de bespiegelingen hierover nalezen in Nieuwsbrief dd.
21 januari 1994 (zie ook Archief op onze website).
Op eind 2003 is de gans vervangen door ons huidige logo, waarbij de link met het
Gheynspark duidelijker is door het onderschrift : “Gheynig Wonen”.
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De leden
Onze buurtvereniging is de kleinste buurtvereniging van Helmond, maar wel met
verhoudingsgewijs de meeste leden in de door de gemeente vastgestelde
voedingsgebieden. In de loop der jaren zijn ook veel leden actief geweest bij de
organisatie van de vele activiteiten, waarvan een aantal in het hoofdstukje
“Activiteiten” de revue passeren.
Heel specifiek gericht op het onderhouden van de onderlinge contacten zijn de
activiteiten van de Lief- en Leedcommissie. Zoals de naam van deze commissie al
aangeeft, krijgen leden aandacht middels een kaartje, bloemetje of bezoekje bij
leuke gebeurtenissen, zoals geboorten en huwelijken, maar ook bij minder
prettige, zoals ziekte en nog erger overlijden. Daarnaast ontvangen alle leden een
felicitatiekaart als zij jarig zijn.
In dit verband dienen ook de commissies voor de barbecue, het sinterklaasfeest
en alle incidentele activiteiten, zoals dit jaar Halloween, genoemd te worden.
In het kader van de belangenbehartiging hebben de contacten met onder andere
de gemeente en de wijkraad en de buurtpreventie-activiteiten een bijdrage
geleverd aan een prettige en veilige woonomgeving.
Belangrijk is dat er altijd weer leden bereid zijn om lid van het bestuur te worden
en een deel van tijd te besteden aan het initiëren en in goede banen leiden van
alle activiteiten.

Informatievoorziening m.b.t. de buurtvereniging (1)
In eerste instantie ontvingen de leden en overige bewoners van het Gheynspark
informatie over de buurtvereniging middels nieuwsbrieven en circulaires. Het is nu
niet meer te achterhalen wat het verschil tussen deze twee informatiebladen is,
wat waarschijnlijk ook de reden is om eind 2001 te stoppen met de nieuwsbrieven.
Het nieuws in de circulaires wordt hoofdzakelijk verzameld door het bestuur,
hoewel altijd de mogelijkheid bestaat voor de leden om ook hun nieuws of mening
in de circulaires te laten opnemen.
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Informatievoorziening m.b.t. de buurtvereniging (2)
De buurtvereniging is wel met haar tijd meegegaan en al geruime tijd wordt een
groot deel van de circulaires per email verstuurd.
Tevens is er een website (www.gheynspark.nl) gecreëerd, waar in het archief
allerlei wetenswaardigheden van de afgelopen 25 jaar zijn terug te vinden.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van social media, als Facebook, om nieuwtjes
met betrekking tot de buurtvereniging à la minute bekend te maken.
Een andere vorm om ons als buurtvereniging bekend te maken is het plaatsen
van de houten gans in de voortuin bij geboorten en bij de komst van nieuwe
bewoners.

Activiteiten (1)
Vanaf het begin zijn elk jaar tal van activiteiten georganiseerd, zowel in de
buitenlucht als binnen in de inmiddels verdwenen peuterspeelzaal naast de
bibliotheek, De Geseldonk en de Jorisschool. In de buitenlucht was en is dit onze
jaarlijkse barbecue, vaak gezegend met mooi weer, maar een enkele keer moesten
we gigantisch improviseren om een forse hoosbui te weerstaan. Dit laatste was
aanleiding om in 2007 een eigen tent aan te schaffen, welke in de jaren daarna een
aantal malen goed van pas is gekomen.
Er zijn op het grasveld voor de tweekappers meerdere activiteiten georganiseerd,
die later door diverse oorzaken niet meer aan bod zijn gekomen, zoals Gheyngolf of
Jeu de boules met daarna een gezamenlijk etentje en EBO, oftewel Eiken Blad
Opruimen, gevolgd door een stevig drankje!
Er zijn natuurlijk ook activiteiten weer opgepakt, die een aantal jaren niet aan bod
zijn gekomen. De fietstocht is hiervan een mooi voorbeeld.
Ook zijn nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals de laatste
jaren “Oliebollen bakken”.
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Activiteiten (2)
Het voordeel van binnen-activiteiten is dat je niet afhankelijk bent van het weer!
Vaste activiteit elk jaar is ook het Sinterklaasfeest, eerst in de peuterzaal en later
in de Jorisschool.
Een hele generatie kinderen is hiermee opgegroeid op het Gheynspark .
Inmiddels is het na de oplevering van de starterswoningen de beurt aan de
volgende generatie kinderen, die ongetwijfeld net zo veel plezier zullen beleven
aan dit feest als de vorige generatie.

Traditioneel is het gezamenlijk etentje, dat één of twee keer per jaar wordt
georganiseerd in steeds weer een ander restaurant in de buurt van Helmond.
Vaste activiteit elk jaar is het bowlen, waarbij de laatste jaren de winnaar
speciaal wordt beloond met een wisselbeker, vernoemd naar Jan Bagchus, onze
penningmeester die helaas in 2015 na een kort ziekbed is overleden.
Ook dient hier de Nieuwjaarsreceptie in De Geseldonk genoemd te worden; een
goede gelegenheid om alle medebewoners op het Gheynspark het allerbeste toe
te wensen voor het nieuwe jaar.
Tevens zijn er activiteiten éénmalig of een paar keer georganiseerd, zoals
handboogschieten bij Houts Welvaren in de Koeveldsestraat, sjoelen in de
peuterspeelzaal of biljarten in Snookertown.
Ongetwijfeld zijn er nog meer activiteiten, maar de belangrijkste zijn hierboven
wel aangestipt.

Uitbreiding Gheynspark
Nadat de wijkbibliotheek in onder andere Mierlo-Hout i.v.m.
bezuinigingen door de gemeente in 2012 was gesloten, was de
consequentie dat het complete gebouw, waarin de bibliotheek
en de peuterspeelzaal, werd afgebroken.
Hierdoor ontstond er wel ruimte voor nieuwbouw van
woningen. Het door projectontwikkelaar Van Gerwen
opgestelde plan omvatte naast 4 geschakelde bungalows, één
vrijstaande woning en 6 starterswoningen. Deze laatste zijn in
maart 2013 aan de nieuwe bewoners opgeleverd. De bouw van
de 4 geschakelde bungalows zal binnenkort starten.
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Tenslotte….
Het zal duidelijk zijn dat in dit korte bestek niet de gehele historie van
buurtvereniging Gheynspark de revue kan passeren. Toch hoopt het bestuur dat
de lezers een goede indruk heeft gekregen wat de buurtvereniging de 25 jaar
van zijn bestaan voor de leden en andere bewoners heeft betekend.
Het is onze wens dat de buurtvereniging ook in de toekomst kan bijdragen aan
de al eerder genoemde prettige en veilige woonomgeving, uiteraard met de
medewerking van alle leden en andere bewoners van het Gheynspark.

