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Fietstocht 20 september 2015
Dit jaar stond de Laarbeekse fietsroute op het programma. Nadat de eerder
geplande datum, 5 september, niet door kon gaan wegens te weinig deelnemers
en het voorspelde slechte weer, bleek 20 september een uitstekende keuze.
Het was die dag prima fietsweer en de omgeving van Laarbeek bood een hoop
afwisseling. Na de fietstocht was er op het Gheynspark nog een gezellige
“afterparty”!
Iedereen was het er over eens, dat ook volgend jaar weer een fietstocht
georganiseerd moet worden.

Fabian winnaar “Jan Bagchus wisselbeker” bowlen 17 oktober 2015
Er werden zowaar een aantal strikes gegooid door de Gheynsparkers op
17 oktober bij Fitland Suytkade. Bij de heren was de familie Zieverink (Ruud en
Dave) weer uitstekend op dreef, bij de dames was Ester van Leeuwen de beste.
Opvallend was dat Twan Spierings in de 1e ronde zeer matig presteerde, maar
zich in de 2e ronde met de besten kon meten.
Fabian Giesen was de beste jeugdspeler en verdiende hiermee de dit jaar
ingestelde Jan Bagchus wisselbeker!

Overige nieuwsfeitjes van het Gheynspark
- Wij heten de nieuwe bewoners van nummer 3 van harte welkom en hopen dat zij
hier met veel plezier zullen wonen.
- Onze Lief- en Leedcommissie (Elly de Bruyn en Gerda Zieverink) is op bezoek
geweest bij Daniëlle van der Laan om haar in juli geboren zoontje Finn te
bewonderen.
- Woensdagmiddag 4 november is Joyce Bagchus gehuldigd vanwege haar 12,5 jarig
lidmaatschap van het Seniorenkoor Sint Lucia. In Keyserinnedael, waar ze
momenteel is opgenomen, kreeg ze uit handen van het bestuur van het koor een
speld en een oorkonde.
- In verband met de intensieve verzorging die zij nodig heeft, verblijft Dora van der
Vorst tijdelijk in het verzorgingshuis “Hof van Bethanië” in Mierlo.
- Ook op het Gheynspark heeft de herfst nu duidelijk zijn intrede gedaan!!
- De leden van Buurtvereniging Gheynspark zijn door Carnavalsvereniging “De
Kluppels” uitgenodigd om op zondag 8 november a.s. tussen 12:00 – 17:00 uur de
nieuwe Prins der Houtse Kluppels te komen feliciteren in Hoftempel De Geseldonk.

Samen uiteten op 27 november 2015 om 18:45 uur
In het najaar worden er weer veel activiteiten georganiseerd op het Gheynspark waaronder een
gezamenlijk etentje. Na ons ‘voorjaarsetentje’ is het idee om dit keer te gaan eten bij restaurant
Liverdonk in het buitengebied van Mierlo, grenzend tegen de wijk 'Brandevoort'.

Het adres is: Restaurant Liverdonk, Broekstraat 87, 5731 RA Mierlo tel 0492 - 700 205
(info@liverdonk.nl )
Een gezellige manier om, nu de dagen weer gaan korten, lekker samen te eten.
Heb je zin om mee te gaan, lever dan onderstaande strook vóór 21 november a.s.
in bij Gheynspark 16 of stuur een mailtje naar elly.debruijn@chello.nl
Mede namens het bestuur: Graag tot 27 november!
Elly de Bruijn


ETEN BIJ RESTAURANT LIVERDONK OP 27 NOVEMBER 2015 OM 18.45 UUR:
STROOK INLEVEREN VOOR 21 NOVEMBER 2015 BIJ/MAILEN NAAR:
Elly de Bruijn
Naam:
Gheynspark nr:
Aantal:

Gheynspark 16

(elly.debruijn@chello.nl)

Hoor wie klopt daar kinderen…?!
Op zondag 22 november 2015 vieren we Sinterklaas op het Gheynspark.
Vanaf 15:30 uur komen Sint en zijn Pieten langs de deuren
voor de kinderen van 0 tot 10 jaar.
Wilt u dat Sint en zijn Pieten die dag ook bij u langskomen geeft u zich dan op via
onderstaand strookje.
Ook kleinkinderen of neefjes en nichtjes mag u opgeven.
U betaalt voor hen wel een kleine bijdrage van € 5,-.
Leden van het Gheynspark zijn gratis.
Broers en zussen mag u ook opgeven, zij krijgen ook een kleine attentie.

Opgave met strookje voor het grote boek,
En verlanglijstje (van ongeveer € 10,- / liefst bij Intertoys)
De strookjes en bijdrage graag voor 14 november inleveren op nr 14


Naam:------------------------------------------------------------------Leeftijd:
Verlanglijstje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stukje voor het grote boek:

Naam:------------------------------------------------------------------Leeftijd:
Verlanglijstje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broer/Zus : Naam--------------------

Leeftijd:----------------www.gheynspark.nl

Zoek op “Gheynspark”

