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Hoe gaan we in het Gheynspark om met de coronavirus regels?
Aanvankelijk hoopten we met z’n allen dat de verspreiding van  het gemene coronavirus beperkt zou blijven 
tot China, maar al gauw bleek dit ijdele hoop. Inmiddels is vrijwel heel Europa besmet met dit virus en in 
Nederland Brabant in het bijzonder. 
De gevolgen zijn schrikbarend. Vooral in de risicogroepen, ouderen en chronisch zieken zijn veel slachtoffers te 
betreuren. Om deze gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, heeft de overheid steeds striktere regels 
voorgeschreven. Eerst met een beroep op het gezonde verstand op basis van vrijwilligheid, later kregen de 
regels een meer dwingend karakter, onder meer  met de invoering van boetes.

Uiteraard heeft dit ook consequenties voor de bewoners van het Gheynspark.
Enerzijds is het hartverwarmend om te zien dat al vrij snel na het bekend worden van de beperkende 
voorschriften direct via de info app van de buurtvereniging hulp werd aangeboden aan leden, die hierdoor in 
de problemen zouden komen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Ook het delen van zelfgemaakte soep werd 
zeer op prijs gesteld.

Anderzijds kunnen door de laatste maatregelen van de afgelopen week een aantal geplande activiteiten en 
bijeenkomsten niet meer doorgaan. Hierbij dient gedacht te worden aan het etentje op 17 april in Boekel, de 
jaarvergadering medio april en de fietstocht in mei. Dit geldt ook voor de vergaderingen van het bestuur. Het is 
natuurlijk heel jammer, dat dit nodig is, maar volgens de RIVM-deskundigen is dit absoluut noodzakelijk om het 
coronavirus onder controle te krijgen.
Het bestuur zal zich nog beraden of deze activiteiten verderop in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden. 
Statutair dient voor 1 juli de jaarvergadering te worden bijeengeroepen. Door het bestuur zal worden 
nagegaan of de te behandelen onderwerpen in de jaarvergadering schriftelijk door de leden kunnen worden 
afgehandeld, inclusief goedkeuring.

Hopelijk is de situatie na 1 juli zodanig verbeterd, dat de barbecue 
op de geplande datum, 4 juli, wel door kan gaan.
Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer de situatie zodanig 
verbetert dat het sociale leven weer normaal wordt. Belangrijk is 
dat, zoals onze premier een ieder op het hart drukte, we een 
beetje op elkaar letten. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit 
op het Gheynspark zonder meer gedaan zal worden.

Wij wensen alle bewoners van het Gheynspark veel sterkte in 
deze vervelende tijd toe en hopen dat we allen een goede 
gezondheid houden!

Het bestuur


