
Na overleg binnen het bestuur is 
besloten om het bowlen te ver-
plaatsen naar 12 november 2006.  
Reden hiervoor is dat er op voor-
hand al diverse mensen hebben 
laten weten op de oorspronkelijke  
datum van 29 oktober niet aanwe-
zig te kunnen zijn. 
 
We hopen dat er op deze nieuwe 
datum wel voldoende mensen deel 
kunnen nemen aan dit jaarlijks 
evenement. 
Hieronder staat een invulstrook die 
u kunt inleveren als u mee wilt 
gaan bowlen. 
We hopen op een grote deelname! 
Ook de jeugd is welkom!! 
 

 

Op de bestuursvergadering van 16 oktober j.l. zijn  maar liefst drie  
nieuwe bestuursleden aangetreden. Daar zijn wij, als zittende bestuurs-
leden, natuurlijk erg blij mee! 
 
Door deze uitbreiding kunnen wij gelukkig nog meer voldoen aan een 
van de doelstellingen van onze vereniging. Die zeggen namelijk dat het 
bestuur een afspiegeling moet zijn van de hele buurt. 
 
Wij willen u dan ook graag voorstelen als nieuwe bestuursleden: 

Alfred van der Veen 
Geert-Han van de Hurk 

Robert Giesen 
 

Wij heten deze nieuw bestuursleden van harte welkom! 

 

Buurtvereniging 
‘Gheynspark’ 

26 OKTOBER 2006 
GHEYNSPARK 6, 5706 VE HELMOND 

TEL: 0492 – 537107 

CIRCULAIRE NUMMER 110 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 

BOWLEN VERPLAATST NAAR 12 NOVEMBER 2006 

 
 
 

 
  JA, WIJ GAAN MEE BOWLEN: 
 
NAAM: __________________________________ HUISNUMMER _______ 
 
AANTAL PERSONEN: _________ WAARVAN ______ KINDEREN 
 
 
INTRODUCÉS: 
 
NAAM: _________________________________  AANTAL PERSONEN: _________ 
 
NAAM: _________________________________  AANTAL PERSONEN: _________ 
 
   

 
Deze strook kunt u inleveren bij Twan Spierings, op nummer 6. 

  

Bestuur krijgt uitbreiding 
NIEUWE BESTUURSLEDEN OP HUN  

EERSTE VERGADERING 

Sinterklaas komt op 3 december naar het Gheynspark.  
Zie pagina 2 



Ook dit jaar wil sinterklaas de kinderen én kleinkinderen van 
onze buurtbewoners bezoeken. 
Het is de bedoeling dat de goedheiligman op zondag 3 decem-
ber aanwezig zal zijn in de peuterspeelzaal op ons plein.  
We willen dit doen van 11:00 uur—13:00 uur. 
 
Binnenkort zullen we (met behulp van Gerda en Sandra) meer 
horen over dit feest. 
Noteer deze datum wel vast in je agenda! 
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Sinterklaas komt op zondag 3 december  
naar het Gheynspark 

Marijn Wittgen              101 winnaar 2006 
Jan Bagchus                97 
Laura Meulendijks        89 
Yvette Loeve                84   beste jeugd 
Ruud Zieverink             82 
Gerda Zieverink            74 
Piet Lambregts             74 
Twan Spierings             72 
Hein Hunnego              69 
Liesbeth Wittgen           65 
Thea Hunnego              34 
Joyce Zieverink            27 
Anja Spierings              24,5 
Bert Meulendijks           16 

Uitslag handboogschieten 
8 oktober 2006 

 

De winnaar 

Uitnodiging 
 

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

 

                    Nieuwjaarsreceptie 
 
 
 
 

 
 

Iedereen is 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!  

Op  
woensdag 

3 januari 2007 
 


