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Buurt BBQ Gheynspark 2022

In de jaarplanning staat de jaarlijkse buurt BBQ weer op de planning. En wel op zaterdagavond 9 juli 
vanaf 18.00u op het grasveld.
Dan gaan we weer gezellig samen BBQ'en en de vakantie inluiden.
Dit jaar heeft het bestuur besloten dat we de BBQ willen aanbieden aan de leden van de buurtvereniging 
(dit geldt niet voor introducees). Dit wil zeggen dat je in tegenstelling tot andere jaren, je niets voor de 
BBQ hoeft te betalen. Voor de deelnemende kinderen hebben we weer hamburgers en frikandellen. 
Voor de drank dien je zelf te zorgen.
We zijn van plan om bij slagerij Ronnie van Os (zit naast de bakker in Mierlo-Hout) de vleespakketten te 
bestellen. Het vleespakket zal uit 4 stukken vlees bestaan en de salades, brood en sausjes worden ook 
verzorgd.
Voor bestek en borden dienen we zelf te zorgen.
Je kunt je aanmelden door voor 5 Juli 2022 een mailtje te sturen naar marijnwittgen@gmail.com, met 
de volgende info:
- met hoeveel personen neem je deel aan de BBQ (kinderen apart vernoemen)
- zorg je zelf voor het vlees/vis of heb je een speciaal dieet of ben je vegetarisch? Geef dit dan door 

aan  Marijn  bij je aanmelding, zodat we dit kunnen meenemen in de vergoeding van je kosten.
Je kunt ook voor 5 Juli 2022 een briefje met je aanmelding in de brievenbus doen bij nummer 15 (Marijn 
Wittgen).
Het bestuur hoopt op  9 juli veel leden te kunnen begroeten!
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In memoriam Elly de Bruijn

Op 27 mei 2022 verstuurden Piet en Martha Lambregts het droevige bericht via de buurtapp dat Elly de 
Bruijn de dag ervoor was overleden. Elly was, samen met Willem en hun zoons Steven en Thomas, op 
nummer 16 één van de eerste bewoners op het Gheynspark. Zij was ook vanaf de oprichting zeer betrokken 
bij de activiteiten van onze buurtvereniging, de laatste jaren tot hun verhuizing begin 2019 naar Veldhoven 
als lid van de Lief- en Leedcommissie.
Wij wensen Willem en verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies!

mailto:marijnwittgen@gmail.com


Jaarvergadering Buurtvereniging Gheynspark op 17 mei 2022
De jaarvergadering , welke op 17 mei 2022 in de aula van obs ’t Hout, werd gehouden is door 14 leden, 

inclusief 5 bestuursleden, bezocht. Tevens was de directie van Villa Vrolijk in de persoon van Ingrid en 

Hans van der Hulst als gast in het eerste deel van de vergadering aanwezig; helaas was de directeur van 

obs ’t Hout, Maarten Jacobs, verhinderd.

De belangrijkste punten, welke besproken zijn, waren:

- Hans van der Hulst gaf aan dat de bouwplannen voor een nieuw gebouw op de plaatst van de 

oude Jorisschool nog zeer onzeker zijn, wel is duidelijk dat de afmetingen, zowel qua lengte, 

breedte en hoogte, van een nieuw gebouw vrijwel gelijk zullen zijn als die van het huidige gebouw.

- De bewoners van de aangrenzende bungalows lieten weten dat zij veel last hebben van de geiten 

van Villa Vrolijk. ’s Morgens heel vroeg worden zij al gewekt door het gemekker, dat de hele 

ochtend door gaat. Hans van der Hulst zegt toe deze geiten te verwisselen voor andere. Mocht dit 

niet helpen, zal hij de geiten helemaal verwijderen.

- Door veel uitgestelde contributie inkomsten 2021 is een scheef beeld ontstaan  m.b.t. de 

financiële situatie. Een en ander is toegelicht door onze penningmeester, Joost Meesters.

- Sandra van der Plas van nummer 16 wil graag naast Gerda Zieverink lid worden van de Lief- en 

Leedcommissie.

- Marcel van Bussel van nummer 21 wordt lid van de kascommissie voor de goedkeuring van de 

financiën van  2022.

De vergadering werd, zoals de laatste jaren gebruikelijk, afgesloten met een hapje en een drankje.

B
R

O
N

 L
O

G
O

’S
: O

B
SH

O
U

T.
N

L/
 /

 K
D

V
-V

IL
LA

V
R

O
LI

JK
.N

L


