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Wie gaat er mee uit eten?

Beste leden van Buurtvereniging Gheynspark,

Zoals jullie weten heeft Elly de Bruijn altijd gezorgd voor de keuze van een 

restaurant voor diegenen, die mee uit eten willen gaan.

Ik vind het leuk om die taak over te nemen.

Het restaurant dat ik heb uitgezocht is:

Proeverij de Bank

Veestraat 46, Helmond

www.restaurantdebank.nl

Fijn dichtbij, en een leuke menukaart!

Het etentje is gepland op  vrijdag 22 maart om 19:00 uur.

Graag voor 15 maart reageren in verband met reserveren.

Groeten van Gerrie Evers (nummer 3)

STROOK INLEVEREN VOOR 15 MAART 2019 BIJ/MAILEN NAAR:

Gerrie Evers,  Gheynspark 3 /  (evers80@hotmail.com) 

Naam: 

Gheynspark nr:

Aantal:

http://www.restaurantdebank.nl/
mailto:evers80@hotmail.com


We hebben het oudejaar ook deze keer weer uitgeluid met oliebollen van 
onze meester-kok Marijn Wittgen. Zijn oliebollen smaken opperbest en het 
is een goede gelegenheid om met een drankje erbij weer eens bij te praten 
met de medebewoners van het Gheynspark.
Dit laatste geldt zeker ook voor de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari in De 
Geseldonk.
Het was daarnaast een goed moment om elkaar een gelukkig 2019 toe te 
wensen en voor nieuwe bewoners kennis te maken met medebewoners 
van het Gheynspark!

Eerst oliebollen en daarna de Nieuwjaarsreceptie!

Zoals waarschijnlijk bij een ieder bekend zijn er al enige tijd nieuwe Europese richtlijnen van 
kracht met betrekking tot de publicatie van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is in Nederland 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Ook onze buurtvereniging is verplicht zich hier aan te houden, hetgeen wij op een niet al te 
formalistische manier willen doen. Voor de bij deze circulaire bijgevoegde verjaardagskalender 
hebben we bijvoorbeeld in de vorige circulaire aan de leden gevraagd aan te geven of zij bezwaar 
hebben tegen vermelding van hun namen in de kalender.
Het lijkt ons goed ditzelfde te vragen voor de publicatie van foto’s van gebeurtenissen, waarop 
leden, zowel volwassenen als kinderen, getoond worden.
Dus, als je bezwaar hebt tegen het tonen van foto’s met je beeltenis of eventueel die van je 
kinderen in publicaties van de buurtverenigingen, verzoeke dit door te geven aan Hein Hunnego 
op nr.4   (e-mail: heinhunnego@hotmail.com).
In het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden zal een soortgelijke opmerking worden 
opgenomen.

Bescherming van personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 

- Momenteel is de familie Van der Plas hard bezig met het aanpassen van hun nieuwe 
huis op nummer 16 aan hun wensen. Wij heten Bram en Sandra en hun kinderen 
Casper, Tessa, Saskia en Tommie van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig 
thuis zullen voelen op het Gheynspark!

- Iemand merkte op dat het lijkt alsof het verhuisvirus rondwaart op het Gheynspark! 
Na het verhuizing van fam. De Bruijn van nr.16 stonden vrij snel daarna weer 2 
huizen te koop, namelijk nr.17 van familie Giesen en nummer 31 van familie Van 
Knegsel. Inmiddels is het huis van familie Giesen verkocht. Wij hopen natuurlijk voor 
Koen en Floor dat zij ook snel hun huis kunnen verkopen. Wel is het jammer dat we 
zeer bij de buurtvereniging betrokken leden kwijt raken. 

- Het starten van een info app voor de buurtverenigingsleden, naast die van de 
buurtpreventie app, lijkt in een behoefte te voorzien. Diegenen die alsnog zich 
hiervoor willen opgeven, kunnen zich melden bij Twan Spierings op nummer 6 
(e-mail: twanja.spierings@upcmail.nl).

Overig nieuws

Nieuwe kalender met de verjaardagen van onze leden
Als bijlage bij deze circulaire vinden jullie de geüpdate kalender met de verjaardagen van onze leden.
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