
Buurtvereniging ‘Gheynspark’ 
 

CIRCULAIRE NUMMER 164 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 
 
9 NOVEMBER 2016 

Onder het genot van de heerlijkste gerechten hebben een aantal leden,  
vrijdag 4 november, een gezellige avond gehad bij Chalet Couvert in  
Aarle-Rixtel. 

Heerlijke gerechten tijdens etentje 

Op 2 december 2016 wordt de voetbalwedstrijd Helmond Sport – FC Eindhoven gespeeld. 
Vorig jaar hebben we gezamenlijk met een aantal leden van onze buurtvereniging deze 
derby bezocht en het leek ons een goed idee ook dit jaar Helmond Sport weer aan te 
moedigen. Wordt het deze keer weer net zo spectaculair? 
Als je het zelf in het stadion mee wil maken, geef je dan op bij Twan Spierings via het 
mailadres twanja.spierings@upcmail.nl of via onderstaande invulstrook.  
Graag voor 20 november 2016! 
De kosten zijn voor eigen rekening, maar evenals vorig jaar zullen we nagaan of we de 
kaarten centraal kunnen inkopen. Na de wedstrijd kunnen diegenen, die met een drankje 
nog willen napraten, terecht bij Cafe Franske op de Havenweg 4. 

Wordt Helmond Sport – FC Eindhoven weer net zo  
spectaculair als vorig jaar? 

Wij feliciteren de familie Nielen met de geboorte van 
hun zoon Wess! 

Gezinsuitbreiding op nummer 29 

Zondag 16 oktober hebben we met een aantal leden, jeugdleden en introducés de 
ballen laten rollen op de bowlingbanen op Suytkade. Het was een heel gezellige 
middag! 
De winnaar van de wisseltrofee 2016 is geworden Ruud Zieverink. 
Bij de kinderen haalde Thom Wittgen de meeste punten. 
De beste score bij de vrouwen werd gehaald door Ester van Leeuwen. 
 
Alle winnaars… gefeliciteerd!  

Ruud Zieverink winnaar wisseltrofee 
   Thom Wittgen de meeste punten bij kids 

`Wij komen 
weer langs… 

Z.O.Z.  
Ik geef mij / wij geven ons hierbij op voor het bijwonen van de wedstrijd Helmond Sport – 
FC Eindhoven op 2 december 2016, welke om 20:00 uur begint. 
 

Naam: 
 

Aantal personen: 
 

Adres: 

mailto:twanja.spierings@upcmail.nl


www.gheynspark.nl  Zoek op “Gheynspark” 

Op zondag 20 november komt Sinterklaas op het Gheynspark. 

Sint en zijn Pieten komen naar de Jorisschool. 

Nu willen wij graag weten welke kinderen van 0 t/m 8  jaar  

er die dag ook komen. 

Ook kleinkinderen of neefjes en nichtjes mag u opgeven. 

Zij betalen wel een kleine bijdrage van 5 euro. 

Leden van het Gheynspark zijn gratis. 

Broers en zussen mag u ook opgeven, zij krijgen ook een kleine attentie. 

Jullie zijn welkom van 15:00 tot ca 16:00 uur. 

 

Opgave met strookje voor het grote boek, 

En verlanglijstje (van ongeveer € 10,- / liefst bij Intertoys) 

De strookjes en bijdrage graag voor 15 november inleveren op nr 14 

 

Oh, kom er eens kijken…  

 

Naam:------------------------------------------------------------------- 
Leeftijd: 
Verlanglijstje:--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
Stukje voor het grote boek: 
  
  
  
  
  
Naam:------------------------------------------------------------------- 
Leeftijd: 
Verlanglijstje:--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
  
 Broer/Zus : Naam--------------------             Leeftijd:----------------- 
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