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Jaarverslag van 2016 

We gaan terug in het jaar dat achter ons ligt en kijken wat we gedaan hebben als buurtvereniging. 

Onze buurtvereniging telde op 31 december 2016 85 adressen, 251 leden, waarvan er 201 ouder zijn dan 18 jaar en 50  

leden jonger dan 18 jaar. 

Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest en er zijn diverse mailtjes, appjes en telefoontjes over en weer 

gegaan om alles zo goed mogelijk te regelen. 

 

Evenementen: 

19 januari:   Zoals gewoonlijk zijn we 2016 begonnen met de ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie, aansluitend  

  speelden we bingo. Deze werd verzorgt door Luuk en werd door 41 buurtgenoten bezocht. De Albert Hein 

  tas (aangeboden door de fam. de Groot) werd gewonnen door Christina Hoes, het Plus pakket (aangeboden 

  door Arjan Bakker) door Henk Grooteboer en de dinerbonnen van de Troubadour (aangeboden door de 

  fam. Suur) gingen naar Hilko Tempelman en Wim van der Veen. Janny Grooteboer en Hielke Pals gingen 

  naar huis met mooie bloemstukjes, gemaakt door Mineke. 

 4 maart: De bowlingavond bij ’t Heem. Dit was de eerste keer dat we naar Hattem gingen, en was een enorm  

  succes. 75 personen gingen mee. De heren begonnen met bowlen, daarna de vrouwen.    

9 maart: Paasstukjes gemaakt bij Mineke. 

10 maart: Schiettoernooi. We werden 2e. Een geweldige prestatie. 

1 april:  Met 16 personen zijn we naar het MegaPiratenFestijn in Barneveld geweest om te helpen 

  tappen/barwerkzaamheden. 

25 juni:  Het Plus Bakker Volleybaltoernooi. We hebben meegedaan met twee teams, één team ging door naar de 

  finale. 

25 juni:  Hand in Hand toernooi. Helaas was hiervoor te weinig belangstelling en ging niet door. 

8 juli:  De barbecue werd bezocht door ongeveer 145 personen. Vooraf kon men deelnemen aan de   

  fietspuzzeltocht. 

3 september: 17 buurtgenoten hebben meegeholpen met barwerkzaamheden/tappen tijdens het Oranjefeest. Bij de 

  versiering van de straten kunnen we terug zien op een mooi resultaat: we wonnen de prijs 

   ‘Beste Teamspirit’.  Tijdens de bingo avond van 18 november hebben we de gewonnen taart opgegeten en 

  18 februari kunnen we gaan sporten bij Helios, daarna snacken bij ‘t Witte Peerd. 

7 september: 16 kinderen en 4 begeleiders gingen mee met de gezellige kindermiddag naar de Flierefluiter. 

18 november: Bingo bij de Zorgboerderij van de fam. Visscher. Een zeer geslaagde avond voor 40 buurtgenoten. 

8 december: In de verwarmde schuur van de fam. ten Klooster konden we kerststukjes maken o.l.v. Mineke. 

 

Rond de kerstdagen hebben we een kerstbakje gebracht bij 10 buurtgenoten van 75 jaar en ouder. Bij 7 leden brachten we 

een fruitmandje/attentie. Dit jaar hebben wij u 2 keer vertegenwoordigd bij geboorte, 2  keer bij een huwelijksjubileum en 

3  keer bij overlijden.  

Ook deden we dit najaar mee met de Rabo Coöperatie Weken. Door op ons te stemmen (436) ontvingen we het mooie 

bedrag van  €  1.898,13 voor de speeltuin. 

 

Hopelijk zijn we 2017 goed en gezond begonnen. 

Bij vragen of mededelingen, bel of mail dan naar één van de bestuursleden. 

Alle post graag naar het secretariaat. 

 

 

Namens het bestuur,  Gerrie Scholten . 

 


