
Buurtvereniging ‘Gheynspark’ 
 

CIRCULAIRE NUMMER 157 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 
 
16 FEBRUARI 2015  

Op weg naar de een hopelijk zonnige lente is er weer een etentje van 
buurtvereniging Gheynspark gepland en nu op vrijdag 18 maart 2016 om  
18:45 uur in: 
 
Brasserie De Cacaofabriek 
Locatie De Cacaofabriek Cacaokade 1 5705 LA Helmond 
 
Samenzijn op een prachtige locatie midden in Helmond. In het strakke, witte 
gebouw is een brasserie gevestigd maar je kunt er ook naar de film of het theater 
en er zijn wat bedrijfjes. Verder is er een groot (gratis) parkeerterrein. 
 
Heb je zin om mee te gaan, lever dan onderstaande strook vóór 15 maart a.s. in 
bij Gheynspark 16 of stuur een mailtje naar elly.debruijn@chello.nl. 
 
Graag tot 18 maart! 
 
Mede namens het bestuur, 
Elly de Bruijn 

Uiteten in Brasserie De Cacaofabriek 

UITETEN IN BRASSERIE DE CACAOFABRIEK OP 18 MAART 2016 OM 18.45 UUR: 

STROOK INLEVEREN VÓÓR 15 MAART A.S. BIJ/MAILEN NAAR: 

Elly de Bruijn   Gheynspark 16   (elly.debruijn@chello.nl) 

Naam:  

Gheynspark nr: 

Aantal: 
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De in de vorige circulaire vermelde voorlopige jaarplanning 2016 is inmiddels weer wat completer! 

Hieronder vind je de laatste stand van zaken.  

Jaarplanning 2016 

Nieuwsfeitjes van het Gheynspark 
O Familie Siebers (nr. 28) zijn onlangs de trotse ouders geworden van dochter Liz. 

O  Per 1 januari 2016 hebben Wilma Janssen en Ties Habraken van Gheynspark 1 

zich als lid aangemeld. Zij zijn van harte welkom binnen onze buurtvereniging! 

O Martha Lambegts bracht voor de Kerst haar zelfgemaakte Kerstballen rond voor 

alle leden van onze vereniging. Dit deed zij samen met Barry van den Reek.  

O Wij hebben op 31 december het jaar 2015 weer afgesloten met heerlijke, door 

Marijn Wittgen gebakken oliebollen en tegelijkertijd al wat vooruitgekeken naar 

het nieuwe jaar.  

O Uiteraard hebben we dat nog eens dunnetjes overgedaan tijdens onze 

nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2016 in de geheel gerenoveerde De Geseldonk. 

O Er zijn aardig wat aanmeldingen gekomen voor het bezoek aan Helmond Sport – 

Eindhoven op 4 maart 2016 

O Reserveer alvast in uw agenda dinsdag 19 april 2016 voor de Algemene Leden 

Vergadering!  

O Zaterdag 13 februari zagen wij wel een heel speciaal vervoersmiddel in het  

Gheynspark staan. Familie de Bruijn werd opgehaald met een echte limousine!  

O Voor de goede orde volgt hier voor diegenen, die de contributie voor dit jaar nog 

niet betaald hebben, ons nieuwe bankrekeningnummer:NL68 RABO 0306 8387 37 

 

Datum   Activiteit 

Vrijdag 4 maart  Bezoek Helmond Sport - Eindhoven 

Vrijdag 18 maart  Uit eten in de Cacaofabriek 

Dinsdag 19 april  Jaarvergadering 

Zaterdag 16 juli  Barbecue 

Medio september  Fietstocht  
   (exacte datum mede afhankelijk van weer) 

Zondag 16 oktober  Bowlen bij Fitland 

? november  Uit eten  

Zondag 20 november  Sinterklaasfeest 

Zaterdag 31 december  Oliebollen bakken 

JAARPLANNING 
2016 


