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Jaarverslag 2010

Laten we in gedachten even teruggaan naar het jaar dat achter ons ligt, 2010, en bekijken
wat we dat jaar zoal gedaan hebben en wat er gebeurd is binnen onze buurtvereniging.
Ledeninformatie.
Onze buurtvereniging zag er op 31 december 2010 als volgt uit. Verdeeld over 80
huishoudens, telden we 235 leden, waarvan er 58 jonger zijn dan 18 en 177 leden ouder dan
18 jaar.
Het bestuur is het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest en er is diverse keren
telefonisch of per mail contact geweest om alles zo goed mogelijk te regelen.
Bij vier leden hebben we een fruitmandje gebracht en rond de kerstdagen is er bij de fam.
Suur en 8 buurtbewoners (gezinnen) van 75 jaar en ouder een kerstbakje bezorgt.
We konden nieuwe mensen welkom heetten in onze buurt:
Bert Klomp, hij is gaan samenwonen met ons bestuurslid Karolien Grooteboer,
Henk Meyer, en Johan Boer(hij is helaas weer vertrokken).
In december bezochten we de crematie van Martin Meesters. Hij verzorgde vaak onze
bingoavonden, en is na een kort ziekbed overleden.
Op 24 september is Aaron Marsman geboren, drie dagen later, 27 september Siem
Stegerman en op 22 oktober Ksena Russcher.
27 maart zijn Mourad van Raalte en Gooitske van Olst getrouwd
16 augustus waren Wim en Mieke van der Veen 25 jaar getrouwd en op
1 oktober gaven Henk Kouwen en Janniek Reuvers elkaar het jawoord.
11 Buurt-en oud buurtgenoten hebben meegeholpen op het Oranjefeest. Ze hebben zo een
mooi bedrag binnengebracht voor de kas.
Evenementen.
13 januari: ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie. We zijn zoals gewoonlijk begonnen met
een ledenvergadering. Aansluitend hierop de nieuwjaarsreceptie en bingoavond. De bingo
werd dit jaar verzorgd door Luuk Snijder. Er waren 35 leden aanwezig en velen gingen naar
huis met een leuk prijsje. Hilly Schuurman en Dennis Stegerman wonnen een dinerbon van
“de Troubadour”, en de boodschappentassen met inhoud werden gewonnen door Reinie
Pals(Plus) en Gert van de Weide(C1000).
24 februari: bowlingavond. Er zijn 74 personen meegeweest naar de helaas laatste
bowlingavond bij Jansen in Lemelerveld. Het was wederom een succes dat de middelbare
scholieren ook mee mochten. De 1e prijs bij de dames ging naar Bernadet Pals, de 2e naar
Karolien Grooteboer en de 3e prijs was voor Agnes Visscher. Bij de heren ging de 1e prijs
naar Herman Grooteboer, de 2e prijs voor Dik Reuvers en de 3e voor zijn zoon Arne.

26 mei: kindermiddag. Met negentien kinderen zijn we naar Roke’s erf in Ommen geweest.
De jongere kinderen waren wel enthousiast maar de wat oudere kinderen wisten zich slecht
te vermaken. Volgend jaar zullen we naar een andere locatie zoeken.
18 juni: jubileum. Deze vrijdag werd het 25 jarig bestaan van de buurtvereniging gevierd.
De middag was voor alle kinderen t/m 12 jaar. Er kwamen 25 kinderen eerst een cakeje
versieren en daarna genoten ze van een optreden van clown Poets. Aan het eind van de
middag waren er lekkere pannenkoeken, gebakken door enkele buurtbewoners.
Vanaf 19.00 uur was er de mogelijkheid om klompjesgolf te spelen. Bennie Middelkamp,
Karolien Grooteboer en Hetty Ekkelenkamp hadden een circuit uitgezet voor onze (oud)
leden vanaf 12 jaar op het land van de fam. Visscher. Daarna konden we barbecueën op het
schoolplein waar ook de tent stond. Aalt Westerman speelde een vrolijk deuntje aan het
begin van de avond. Later werd de muziek verzorgd door enkele buurt d.j.’s.
169 leden, donateurs en oud-buurtgenoten hebben tot in de kleine uurtjes genoten van dit
feest.
Ook hebben we weer met enkele teams meegedaan aan het Hand in Hand toernooi en het
recreatietoernooi van de schietvereniging.
Het Plus Bakker volleybaltoernooi werd gehouden gelijk met onze jubileumavond zodat we
helaas aan dit evenement dit jaar niet hebben meegedaan.
Hopelijk zijn we allemaal een goed en gezond jaar begonnen. Mocht er iets zijn, bel of mail
dan naar één van onze bestuursleden. Wel willen we graag dat alle post naar het
secretariaat wordt gestuurd. Met z’n allen zullen we proberen er een goed jaar van te
maken.
Secretaris: Gerrie Scholten-Bonen.

