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Gheynspark Barbecue uitnodiging
Zaterdag 22 juni is het weer tijd voor misschien wel het leukste, in ieder geval het lekkerste
evenement van het jaar, de Gheynsparkse Barbecue op het veld. Vanwege de afsluiting van het
25e jubileumjaar van de buurtvereniging zijn er zoals jullie aan onderstaand programma zien
extra activiteiten gepland voor jong en oud.
Het beloofd weer een mooie dag te worden!

Dagprogramma
14:00 Opening door dansmariekes en Twin DJ’s Luuk en Stijn (welke tot circa
19:00 leuke platen draaien)

14:15 Oudhollandse spelletjeswedstrijd voor de kinders met o.a. blikwerpen.
Aan het eind van de strijd zijn er leuke prijzen te grabbelen. Limonade
en versnaperingen worden verzorgd.
16:00 Springkussen wordt opgeblazen, vrijwilligers gezocht voor het
voetpompje.
18:00

De barbecue gaat aan

Barbecue
Dit jaar hebben we wederom gekozen voor Slagerij van
Poppel uit Eindhoven welke ook vorig jaar een smakelijke
barbecue had verzorgd.
De barbecue pakketten kosten 12 euro per persoon voor
een vlees / vis pakket met 4 stuks per persoon. Dit is
compleet met salades, stokbrood, kruidenboter en fruit.
Voor de kinderen, waarvoor zoals gebruikelijk geen kosten
in rekening worden gebracht, zijn er hamburgers,
frikadellen en broodjes.
Indien men vanwege dieet geen gebruik wil maken van het
vlees/vis aanbod kan men voor 5 euro gebruik maken van
saladebuffet en stokbrood.
Vanuit de Buurtvereniging wordt dit jaar bier/wijn/fris en
een koelkast gesponsord.

Aanmelden
Doen jullie kinderen mee met de spelletjesmiddag,
graag dit aan Christel Meesters (nr.13) laten weten.
Hier kun je tevens de kleurplaten, die iedereen in het
Gheynspark binnenkort in de brievenbus krijgt,
inleveren. Met deze kleurplaten zal de feesttent
worden versierd.
Doe je mee met de barbecue dan graag vóór 12 Juni
aanmelden middels een gevulde enveloppe met
daarop vermeld het aantal volwassenen en kinderen,
naam en huisnummer en de voorkeur voor vlees of
vis. Dit bij Marijn Nr. 15 inleveren.
We hopen op mooi weer en een leuke dag voor jong
en oud!

Jaarvergadering op 16 april 2019 in de Jorisschool
De met door 20 leden goed bezochte jaarvergadering was dit jaar voor het laatst in
de Jorisschool. Om wat meer te weten te komen over de plannen van de nieuwe
bewoners waren de directeur van de Openbare Basisschool ’t Hout, Mark van
Kemenade, en de directie van “Villa Vrolijk”, Hans en Ingrid van der Hulst,
uitgenodigd.
De oorspronkelijke plannen hebben nogal wat vertraging opgelopen, voornamelijk
door veel hogere kosten dan eerder werd voorzien. Wel werd duidelijk dat de
oranje gevelplaten gaan verdwijnen en dat wij, als buurtvereniging, ook welkom
zijn voor het gebruik van de school voor onze jaarvergadering en Sinterklaasfeest.
Afgesproken is dat het bestuur en bovengenoemde directies in de nabije toekomst
nauw contact zullen houden over nieuwe ontwikkelingen!
Ook de politie was even aanwezig, in de persoon van onze wijkagente, Monique
Aelmans.
Zij vertelde dat het Gheynspark met één inbraak en wat vandalisme een relatief
rustige buurt is in Helmond.
Vervolgens werden de jaarverslagen m.b.t. activiteiten en financiën behandeld,
waarna afscheid werd genomen van Robert Giesen en Koen van Knegsel als
bestuursleden. Ook werd de benoeming van Joost Meesters als nieuw bestuurslid
door de leden goedgekeurd.
Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.
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Wie doet wat in het bestuur?
In de eerste bestuursvergadering na de Jaarvergadering heeft het bestuur in de nieuwe samenstelling de
functies als volgt verdeeld:
Voorzitter:
Marijn Wittgen
email: marijnwittgen@gmail.com
huisnr. 15
Secretaris:
Hein Hunnego
email: heinhunnego@hotmail.com
huisnr. 4
Penningmeester: Joost Meesters
email: joostmeesters101@gmail.com
huisnr. 13
Lid:
Twan Spierings
email: twanja.spierings@upcmail.nl
huisnr. 6
In de Jaarvergadering van 16 april heeft het bestuur al een oproep gedaan om de opengevallen plek(ken) in
het bestuur weer op te vullen, hetgeen we in deze circulaire graag nogmaals doen.
Elk lid is uiteraard welkom als bestuurslid , maar wij missen met name het vrouwelijke element, dat al tijden
ontbreekt in het bestuur.
Wie wil als nieuwe collega in het bestuur met veel enthousiasme met ons samenwerken?

Gezellig etentje in Proeverij de Bank op 22 maart 2019
Het is al weer enig tijd geleden, maar toch goed om te memoreren dat het eerste
door Gerrie Evers georganiseerde etentje heel goed en gezellig is verlopen.
Met 12 deelnemers hadden we de beschikking over een apart bovenzaaltje bij
Proeverij de Bank, waar wij genoten hebben van een lekker dinertje. We zijn
benieuwd wat Gerrie voor het volgende etentje voor ons in petto heeft!

Verhuisnieuwtjes
• Op vrijdagavond 24 mei hebben een aantal buren kennisgemaakt met de familie Van der Plas
van nummer 16 met een muzikale omlijsting in de tuin door de groep BinderiN, waar Sandra
van der Plas deel van uitmaakt.
• Inmiddels zijn de familie Giesen van nummer 17 en Judith Allard van nummer 10 verhuisd,
terwijl familie Burger van nummer 12 nu aan het verhuizen is.
Wij wensen hun ook op deze plek veel geluk toe in hun nieuwe woning.
Judith heeft een kaartje aan bestuur en leden gestuurd met de volgende tekst:
Na 27 jaar heerlijk op ’t Gheynspark gewoond, verhuis ik naar Mierlo.
Ik wens jullie allen veel woongenot en plezier!
Lieve groeten, Judith Allard-de Kom,
Bisschop van Mierlostr.28, 5731 GE Mierlo
Tel. 0492-552399
• Ook Danny Gommans en Rowana van de Nieuwenhof van nummer 26 hebben hun huis te
koop gezet. Uiteraard hopen wij voor hun dat er zich snel een koper aandient!

