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CIRCULAIRE NUMMER 166
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF 
PER E-MAILADRES. 
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

9 MAART 2017

Zoals uit de jaarplanning blijkt is de jaarvergadering op 18 april 2017, in de 
Jorisschool, gepland. De vergadering start om 20:00 uur met een voorlichting 
door EHBO Mierlo-Hout over onder meer het gebruik van een onze wijk geplande 
AED (automatische externe defibrillator).
Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging voor deze vergadering met de agenda 
en overige informatie., dus noteer deze datum in je agenda!!
Alle leden zijn van harte welkom!

Jaarvergadering op dinsdag 18 april 2017

Jaarplanning 2017
Ook dit jaar hebben wij weer als buurtvereniging een aantal activiteiten gepland.
Dit betreft de reeds bekende activiteiten, zoals de barbecue, het Sinterklaasfeest en bowlen, maar deze keer 
hebben wij ook de liefhebbers van biljarten en/of darten een plezier willen doen.
Uiteraard zijn suggesties voor nieuwe activiteiten altijd welkom!

Datum Activiteit

Vrijdag 31 maart Uit eten 
Vrijdag 14 april Bezoek aan Helmond Sport – NAC
Dinsdag 18 april Jaarvergadering
Zondag 14 mei Fietstocht (onder voorbehoud)
Zaterdag 15 juli Barbecue
Zondag 17 september Biljarten en/of darten
Zondag 8 oktober Bowlen bij Fitland
? november Uit eten 
Zondag 26 november Sinterklaasfeest
Zondag 31 december Oliebollen bakken

JAARPLANNING
2017

Oliebollen eten
Zaterdag 31 december lagen de oliebollen in het vet te pruttelen. 
Marijn Wittgen bakte ook dit jaar weer de heerlijkste oliebollen waar al 
onze leden van konden proeven met een lekker borreltje erbij. Marijn... 
bedankt voor deze jaarlijkse traditie. 

Nieuwjaarsreceptie
In tegenstelling tot vorig jaar was de ontmoetingsruimte in De Geseldonk 
nu wel voor onze buurtvereniging gereserveerd. Dit kwam de sfeer zeker 
ten goede en was het weer een gezellige receptie.

Jaar uit, jaar in…
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Met het naderend voorjaar is het weer tijd voor een gezamenlijk etentje 
met de leden van onze buurtvereniging en wel op 31 maart 2017 om 
18.30 uur.
Dit keer is het idee geopperd om te gaan eten bij  ’t Zusje te Helmond. Dit 
restaurant maakt onderdeel uit van inmiddels al 17 ‘Zusjes’-
tapasrestaurants in Nederland. 
Je beleeft een gezellige avond  in het prachtige pand (hier was voorheen 
‘Zeezicht’ gevestigd). Zij hanteren een concept waarbij je avondvullend 
tapasgerechtjes kunt eten voor € 27,80 per persoon. De placemat is de 
menukaart.
Het adres is:  Brasserie ’t Zusje, Steenweg 2-4, 5707 CG Helmond 
(parkeren kan bij parkeerterrein Beatrixlaan of Christinalaan Oost).

Meer informatie is te vinden op de website:  www.zusje-tapas.nl
Heb je zin om mee te gaan, lever dan onderstaande strook vóór 28 maart  
a.s. in bij Gheynspark 16 of stuur een mailtje naar elly.debruijn@chello.nl

Mede namens het bestuur: Graag tot 31 maart!
Elly de Bruijn

SAMEN UIT ETEN op 31 maart 2017 

UITETEN BIJ BRASSERIE ’T ZUSJE OP 31 MAART 2017 OM 18:30 UUR:

STROOK INLEVEREN VOOR 28 MAART 2017 BIJ/MAILEN NAAR:

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

Naam: 

Gheynspark nr:

Aantal:



Ondanks het feit dat er helaas te weinig belangstelling was voor de achteraf erg leuke 
wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Eindhoven, willen we nagaan of er 
voetballiefhebbers zijn binnen onze buurtvereniging voor de wedstrijd tegen NAC op 
14 april. NAC is een ploeg die vrijwel altijd zorgt voor een aantrekkelijke pot voetbal.
Mogelijk kunnen we na de wedstrijd nog ergens een drankje drinken na een hopelijk 
goede prestatie van Helmond Sport.
Graag aanmelden via email of onderstaande strook inleveren bij: 
Twan Spierings Gheynspark 6          (twanja.spierings@upcmail.nl) 

Bezoek aan Helmond Sport – NAC

Ik geef mij / wij geven ons hierbij op voor het bijwonen van de wedstrijd Helmond 
Sport – NAC op 14 april 2017, welke om 20:00 uur begint. 

Naam: 

Adres:

Aantal personen: 
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