
Sinterklaas verrast door hulpsint Fabian 
 

Sint en zijn pieten kregen weer een 
groots onthaal op ’t Gheynspark.  
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CIRCULAIRE NUMMER 105 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 

Sinterklaas kreeg dit jaar assistentie van Fabian die zijn rol goed vertolkte. Iedereen was 
blij met de cadeautjes. Sinterklaas was blij  met de grandioze opkomst dankzij de goede 
organisatie van Gerda en Sandra. Er waren weer veel ouders , grootouders en overige 
buurtbewoners aanwezig wat zeer sfeerverhogend werkte. Bedankt iedereen ! 

Het bestuur zal voor 2006 weer een jaar-
kalender met activiteiten gaan samenstel-
len. Een aantal activiteiten zoals de barbe-
cue, het bowlen zullen weer terugkeren op 
de agenda. Heb u nog suggesties of leuke 
ideeën ? Laat het aan een van de  
bestuursleden weten en we gaan kijken of 
het te realiseren is. 
Wat te denken van het in ere hestellen 
van de schutterkoning van ‘t Gheynspark ? 

JAARPLANNING 2006 NIEUWE BUREN 
Er zijn volop bouwactiviteiten gaande op het het 
Gheynspark. De nieuwe bewoners van nummer 15 
doen hun uiterste best om het 
bij ons op ‘t Gheynspark naar 
hun zin te krijgen. Het wordt 
beslist heel mooi! 
 
Wij heten onze nieuwe 
buurtbewoners van harte welkom! 
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Oproep tot betaling 
van de contributie 
voor 2006 
 

Onze pennigmeester roept 
alle (aspirant)leden op tot  
betaling van de jaarlijkse 
contributie vóór 15 januari. 
 
Betaling kan contant, op 
de Nieuwjaarsreceptie of 
door overboeking op  
rekening 45.18.25. 276 van 
de ABN/AMRO-bank te  
Helmond.  
 
Overboeking heeft de 
voorkeur en moet  je doen 
ten name van Buurt-
vereniging ‘Gheynspark’. 
Graag er bij vermelden: 
‘contributie 2006‘.  
 
Voor leden is de  contributie 
9 Euro, voor jeugdleden 3,5 
Euro. Jeugdleden die op 1 
januari jonger zijn dan 7 
jaar betalen niets.  

Uitnodiging 
 

Het bestuur van b.v. Gheynspark nodigt van harte  
alle leden en jeugdleden uit voor de komende 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 
 
 

 
 

Je bent van harte   
welkom in het café 
van De Geseldonk, 

vanaf 18.00 uur   

Voor allen is er koffie 
of thee, zijn er  

2 consumptiebonnen 
en natuurlijk weer 

lekkere hapjes!  

dinsdag 

3 januari 
 

Gaan we in 2006 weer en koning toevoegen? 

Door het vertrek van Jan Nijssen zijn we 
op zoek naar aanvulling voor het bestuur. 
Kunt u een paar uur per jaar vrij maken 
voor het Gheynspark dan zouden wij dat 
zeer op prijs stellen. Informeer eens, het 
is best leuk en zeker niet veel werk. 

 

Het bowlen was weer een groot succes ! 
 


