
 

Buurtvereniging 
‘Gheynspark’ 

12 MEI 2006 
GHEYNSPARK 6, 5706 VE HELMOND 

TEL: 0492 – 537107 

CIRCULAIRE NUMMER 107 
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE 

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen we op zondag 21 mei a.s. weer gaan sjoelen in de  
peuterspeelzaal op ons plein. 
 
Wij nodigen alle bewoners dan ook weer uit  om aan deze middag deel te nemen. Natuurlijk zijn 
introducés á € 2,— ook welkom. 
 
Omdat we e.e.a. vooraf moeten organiseren willen we graag weten hoeveel deelnemers we kun-
nen verwachten. Laat ook even weten of je een sjoelbak meebrengt. De twee sjoelbakken van 
Jan Nijssen zijn in het bezit van Twan en Anja Spierings en zullen uiteraard volgens Jan’s wens 
ingezet worden.  

21 mei….sjoelen……. 

VOORLOPIGE JAARPLANNING VAN DE OVERIGE ACTIVITEITEN ZIJN: 
 
• ZATERDAG 24 JUNI                           BARBECUE 
• 24 SEPTEMER OF 1 OKTOBER :      SCHIETEN (handboog of bij ‘t gilde) 
• ZONDAG 29 OKTOBER                      BOWLEN                
• ZATERDAG 25 NOVEMBER               SINTERKLAASFEEST 
• ZATERDAG 16 DECEMBER               EBO (onder voorbehoud) 

 
 
 
SJOELEN OP 21 MEI (VANAF 14.00 UUR): 
 
ONDERGETEKENDE GEEFT ZICH OP VOOR DEELNAME AAN DE SJOELWEDSTRIJD  
(GEWENSTE NIVEAU OMCIRKELEN!): 
 
NAAM: ________________________ NIVEAU: A – B – C 
 
NAAM: ________________________ NIVEAU: A – B – C 
 
NAAM: ________________________ NIVEAU: A – B – C 
 
NAAM: ________________________ NIVEAU: A – B – C 
 
A = hoogste niveau (regelmatig scores boven 100) 
C = laagste niveau (regelmatig scores beneden 90) 
 
 
Strook s.v.p. inleveren bij Twan Spierings, op nummer 6, niet later dan woensdag 17 mei. 
 

Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursuitbreiding. Interesse?  
Neem eens contact op met Twan Spierings. 

Gheynig hé! 
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50 % korting op de entreekaarten 
bij Zoo parc Overloon 

We hebben als buurtvereniging de mogelijkheid om voor onze leden  
entreekaarten te bestellen voor de helft van de prijs.  
De normale entree bedraagt  € 13,00. Deze entreekaarten kunnen nu 
besteld worden voor  €  5,75.  

De kaarten kunnen via het secretariaat besteld worden. Deze actie (om kaarten te bestel-
len) is geldig tot en met 14 juli 2006. Maar de kaarten zijn in 2006 onbeperkt geldig. De  
folder en extra informatie over de actie en het dierenpark is aanwezig bij Twan Spierings. 

VOORAANKONDIGING BARBEQUE 

Op zaterdag 24 juni wordt weer de traditi-
onele BBQ van het Gheynspark gehou-
den. We zullen binnenkort de bestellijs-
ten bezorgen zodat u weer 
uw keuze kunt opgeven. 
 

HOUDT EEN PLAATSJE 
VRIJ IN UW AGENDA ! 

Tijdens de bestuursvergadering van 8 mei j.l. zijn bin-
nen het bestuur de taken weer verdeeld. Of beter ge-
zegd: iedereen blijft op zijn plek! 
 
Voorzitter:    Twan Spierings 
Secretaris:   Hein Hunnego 
Penningmeester: Jan Bagchus 
Bestuurslid en “overall”-vervanger: Willem de Bruijn 
 
Er is nog een vacature: We hebben wel enkele mensen 
“gespot” op het Gheynspark en we denken dat er goe-
de kandidaten bij zitten. Zeg niet meteen nee als u 
wordt benaderd maar denk er eens over na! 
 

BESTUURSFUNCTIES WEER VERDEELD  

WEER EEN ABRAHAM OP ‘T 
GHEYNSPARK 

Op 2 februari 2006 was het feest in huize Burger. Ad werd al 
vroeg verrast met maar liefst 2 Abrahammen!  
Het was een feestelijk gebeuren wat zeker niet ongemerkt is 
voorbij gegaan. 

Op 24 april hebben wij in de St.
Jorisschool onze jaarvergadering 
gehouden.  
 
Ondanks het ontbreken van het 
begintijdstip op de uitnodiging 
waren bijna alle 13 aanwezige 
leden op tijd.  
 
Helaas kon Elly Nijs door ziekte 
niet aanwezig zijn, waardoor 
het afscheid van haar als be-
stuurslid later zal plaatsvinden.  
 
Nadat het jaarverslag en de  
financiële stukken waren goed-
gekeurd, gaf Willem de Bruijn 
een uitgebreide toelichting op de 
activiteiten van de Wijkraad  
 
De avond werd in een goede sfeer 
al napratend afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

Evaluatie  
jaarvergadering 


