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Barbecue 2016
Beste buurtbewoners,
Op zaterdag 16 juli a.s. is het weer zover! Dan gaan we het grasveld weer omtoveren
tot een gezellig plein waar we met z’n allen gaan barbecuen.
De kosten van de barbecue zijn geheel voor eigen rekening dit jaar.
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een andere BBQ leverancier, namelijk “Slagerij
Wilde” (www.slagerijwilde.nl/barbecue) uit Helmond. Er kan weer een keuze
gemaakt worden uit verschillende menu’s, zie bijgaande lijst. Voor de kinderen zullen
er weer frikadellen en hamburgers worden gehaald, dit wordt door de vereniging
betaald. Graag wel het aantal kinderen opgeven.
Als extra optie is de “nul-optie” toegevoegd voor als je alles zelf wilt doen (ook de
salades en de sausjes!).
In de loop van de dag zal de tent worden opgebouwd, wanneer je zin hebt om mee
te helpen, schroom niet, je bent van harte welkom!
De gezelligheid start om 17.00 uur. De barbecue start om 18.00 uur. Wanneer je mee
doet met de barbecue willen we je verzoeken om je tafel en stoel in de loop van de
middag bij de tent op het gras veld te zetten. Hierdoor kunnen we met z’n allen om
18.00 uur beginnen met eten.

Bestuurssamenstelling
Na de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de functies als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Barry van den Reek
Plaatsvervanger:
Marijn Wittgen
Penningmeester:
Robert Giesen
Plaatsvervanger:
Twan Spierings
Secretaris:
Hein Hunnego
Plaatsvervanger:
Koen van Knegsel

Geslaagd!
De vlag hangt uit bij zowel Fleur en Sander van den Hurk op nummer 18 als bij
Dave Zieverink op nummer 14, daar zij geslaagd zijn voor het examen van hun
middelbare school. Alle drie gefeliciteerd!!

Contributie
Onze penningmeester zou het zeer op prijs stellen als leden, die nog niet de contributie voor
2016 betaald hebben, dit op korte termijn zouden willen doen! Alvast bedankt!!

Nieuwe bewoners
Inmiddels is bekend dat Joyce Bagchus een plek heeft gekregen in Zorgcentrum
De Pannehoeve.
Vanaf begin juni zijn Esther en Mark de nieuwe bewoners van Gheynspark 7.
Zij zullen enkele maanden hier blijven wonen tot hun nieuwe woning klaar is.
Esther is de kleindochter van Joyce.
Wij wensen Esther en Mark een prettige tijd toe in het Gheynspark!

Kroonringen
Wat menigeen al wel gemerkt zal hebben, is dat een aantal
lantaarnpalen voorzien zijn van een kroonring om plastic zakken aan
op te hangen. Barry van den Reek had namens de buurtvereniging
een aanvraag bij de gemeente ingediend om het hele Gheynspark te
voorzien van de ringen, echter de gemeente vindt dat elke bewoner
zelf een aanvraag moet indienen. Dus als men nog een extra ring
nodig vindt, moet men helaas zelf een aanvraag indienen.

Avondvierdaagse
Ook een aantal schoolkinderen van het Gheynspark hebben ook dit jaar de
avondvierdaagse meegelopen. Uiteraard werden zij op de laatste dag weer
feestelijk ingehaald. Een knappe prestatie!

Jorisschool 50 jaar
Ongetwijfeld hebben de bewoners van het Gheynspark gemerkt dat de
Jorisschool dit jaar 50 jaar bestaat. In de week van 30 mei tot en met
3 juni vond een groot aantal festiviteiten plaats.
Dit startte maandag met opening door de burgemeester, Mevr.
Blanksma en het eerste hoofd van de school, Dhr. Moons, en werd op
vrijdag afgesloten met een reünie. Alsnog onze felicitaties!

Parkeerterreinen bij de Jumbo
Onlangs is de voorrangssituatie bij de parkeerterreinen bij de Jumbo duidelijk
verbeterd door het aanbrengen van zgn. haaientanden. Dit zal zeker mede het
gevolg zijn van onze opmerkingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van
vorig jaar in bijzijn van onze wijkagent Monique Aelmans.

Vakantie
Wij wensen alle bewoners van het Gheynspark een heel prettige zomervakantie
met veel mooi weer.

www.gheynspark.nl

Zoek op “Gheynspark”

