Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 162
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF
PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
8 OKTOBER 2016

Samen uiteten op 4 november 2016
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 om 18:30 uur te gaan eten bij Chalet Couvert in
Aarle-Rixtel.

Zij hanteren een uniek All-you-can-eat concept met een ruime keuze uit verschillende gerechten voor
een vaste prijs. Je kunt per willekeurige gang één gerecht per persoon bestellen. Na het consumeren van
het gehele gerecht kun je een nieuw gerecht bestellen. Het aantal gangen is onbeperkt. Ter afsluiting
van het diner is er een heerlijk grand dessertbuffet.
Het adres is: Chalet Couvert, Dorpstraat 92 5735 EG Aarle-Rixtel, tel 0492 383435.
Meer informatie is te vinden op www.chaletcouvert.nl
Heb je zin om mee te gaan, lever dan onderstaande strook vóór 1 november a.s.
in bij Gheynspark 16 of stuur een mailtje naar elly.debruijn@chello.nl

Mede namens het bestuur: Graag tot 4 november!
Elly de Bruijn


UITETEN BIJ CHALET COUVERT OP 4 NOVEMBER 2016 OM 18:30 UUR:
STROOK INLEVEREN VOOR 1 NOVEMBER 2016 BIJ/MAILEN NAAR:
Elly de Bruijn
Naam:
Gheynspark nr:
Aantal:

Gheynspark 16

(elly.debruijn@chello.nl)

Ga je ook mee bowlen??
Zoals in de vorige circulaire al is aangekondigd, gaan we op 16 oktober 2016 van 16:00 tot 18:00 uur bowlen
bij Fitland op de Suytkade.
Wil je meedoen, vul dan onderstaand strookje in en lever het voor 10 oktober 2016 in bij Hein Hunnego op
nummer 4 of mail naar heinhunnego@hotmail.com


Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!!
NAAM: ______________________________

HUISNR.: ____

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN
INTRODUCES:
NAAM: ___________________________ AANTAL PERSONEN: ____

Helaas is op 1 oktober 2016 de fietstocht niet doorgegaan
Voor de fietstocht op 1 oktober hadden wij een leuke route gepland over de Strabrechtse heide.
Ofwel zaterdag is niet zo’n geschikte dag, ofwel de tijd kwam velen niet uit, ofwel de weersverwachting was
niet echt geweldig, in ieder geval was het aantal aanmeldingen tot onze grote teleurstelling te weinig om deze
fietstocht door te laten gaan.

Uiteraard betekent dit niet dat we de fietstocht helemaal uit ons programma zullen schrappen!
We zullen ons beraden over een nieuwe datum.
Zodra we hier uit zijn, zullen we dit via een circulaire laten weten.
En we hopen dan dat beduidend meer deelnemers zich hiervoor zullen aanmelden.

