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Jaarverslag van 2018 

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

Onze buurtvereniging telde op 31 december 2018 245 leden, verdeeld over 87 gezinnen. 13 Gezinnen zijn donateur. 

Het bestuur is het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar geweest en er is diverse keren app of mail contact geweest om alles zo 

goed mogelijk te regelen. Ook hebben we van alle activiteiten een draaiboek gemaakt. 

 

Evenementen: 

30 januari:   Zoals gewoonlijk zijn we 2018 begonnen met de ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie.  

  Aansluitend speelden we bingo. De vergadering werd gehouden bij ‘de Troubadour’  

  De bingo werd verzorgd door Hilleen en Ronald. Er waren mooie prijzen te winnen. 

  Johan en Jannette Suur (de Troubadour) schonken ons 2 dinerbonnen voor 2 personen deze werden  

  gewonnen door Marinus Seinen en Gré Boverhof.  

  De Albert Hein tas met tegoedbon (aangeboden door de fam. de Groot) werd gewonnen door Jouk Boer en 

  de Plus tas met inhoud (aangeboden door Arjan Bakker) door Gerwin Schuurman. 

  

7 maart: Hebben we meegedaan met het schiettoernooi. 

 

9 maart  Een zeer geslaagde bowlingavond. Helaas blijft het moeilijk om de deelnemers op tijd in de bus te krijgen. 

 

10 maart: NL-doet. Met enkele buurtgenoten is de jeu-de-boule baan aangelegd. Ook is er gesnoeid, geveegd en 

  schoongemaakt in de speeltuin. 

 

31 maart: Een paasactiviteit voor de jeugd. Bingo en eieren verstoppen/zoeken in de speeltuin. 

 

10 april:  Met een aantal buurtgenoten hebben we erg genoten van een bootreisje door de rietvelden bij Ossenzijl. 

 

23 juni:  Hand in Hand toernooi. Hier zijn we geëindigd op de 4e plaats. 

 

6 juli:  De barbecue werd bezocht door 135 personen. Voorafgaande was er een leuke fietstocht utgezet. 

 

26 september: 23 buurtkinderen genoten van de kindermiddag bij de Flierefluiter. 

 

28 september: Een zeer geslaagde Bingo avond voor 42 buurtgenoten in de Zorgboerderij van de fam. Visscher. 

 

Rond de kerstdagen hebben we een kerstbakje gebracht bij 12 buurtbewoners van 75 jaar en ouder. Bij 13 leden brachten we 

een fruitmandje/attentie en bij 3 gezinnen (fam. Braakman, fam. Veldkamp en fam. Reuvers) een welkomstbloemetje. Dit jaar 

hebben we één kraambezoekje gebracht (Floris Braakman). 

 

We hebben met 16 personen barwerkzaamheden verricht tijdens de Oranjefeesten. 

Ook hebben we de 2e prijs gewonnen (€ 200,00) met onze versierde straten. 

Dit najaar deden we opnieuw mee met de Rabo Coöperatie Weken. Door op ons te stemmen ontvingen we een mooi bedrag 

voor de speeltuin. 

 

Bij vragen of mededelingen, bel of mail dan naar één van de bestuursleden. Alle post graag naar het secretariaat. 

Laten we er samen weer een mooi jaar van maken… 

 

Namens het bestuur,  

Gerrie Scholten-Bonen. 

 


