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Jaarverslag van 2017
We gaan terug in het jaar dat achter ons ligt, 2017, en kijken wat we gedaan hebben als buurtvereniging.
Onze buurtvereniging telde op 31 december 2017 242 leden, waarvan er 191 ouder zijn dan 18 jaar en 51 leden
jonger dan 18 jaar.
Het bestuur is het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest en er is diverse keren app contact geweest om alles zo goed
mogelijk te regelen.
Evenementen:
31 januari:
Zoals gewoonlijk zijn we 2017 begonnen met de ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie,
aansluitend speelden we bingo. Wegens familieomstandigheden bij de fam. Suur werd de
vergadering gehouden in de Zorgboerderij van de fam. Visscher. Er waren mooie prijzen te
winnen en Mineke had enkele bloemstukjes gemaakt.
De Albert Hein tas met tegoedbon (aangeboden door de fam. de Groot) werd gewonnen door Dik
Reuvers en de Plus tas met inhoud (aangeboden door Arjan Bakker) door Femmy Dijk.
3 maart:
Er zijn 72 personen meegeweest naar de bowlingavond bij ’t Heem in Hattem. Dit jaar was de
1e prijs bij de heren voor Ronald ten Klooster, de 2e prijs voor Gerrit Stegerman en de 3e prijs voor
René Spin.
Bij de dames was de 1e prijs voor Ilona Bekedam, de 2e prijs voor Janny Stegerman en de 3e prijs
voor Jaline (vriendin van Gerko Tempelman).
9 maart:
Hebben we meegedaan met het schiettoernooi.
11 maart:
NL-doet. 17 personen hebben meegeholpen met werkzaamheden in de speeltuin. (schilderen,
nieuwe bankjes, blad ruimen, onkruid verwijderen). Na afloop was er een heerlijke broodmaaltijd.
24 juni:
Het Plus Bakker Volleybaltoernooi. We hebben meegedaan met één team en zijn geëindigd in de
halve finale.
1 juli:
Hand in Hand toernooi. Hier zijn we, in de finale door penalty’s, geëindigd op de tweede plaats.
7 juli:
De barbecue werd bezocht door 135 personen.
20 september: 18 kinderen en 4 begeleiders gingen mee met kindermiddag naar de Flierefluiter.
29 september: Een zeer geslaagde Bingo avond voor 44 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 10 leden brachten we
een fruitmandje/attentie en bij 1 gezin een welkomstbloemetje. Dit jaar hebben wij u 1 keer vertegenwoordigd bij geboorte,
2 keer bij een huwelijksjubileum en 2 keer bij overlijden.
We hebben met een team meegeholpen op het MegaPiratenFestijn in Oldebroek én in Zelhem en ook barwerkzaamheden
verricht tijdens de autorodeo op het Oranjefeest.
Ook hebben we weer een prijs gewonnen 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 het aanleggen van een Jeu de Boules baan.
Hopelijk zijn we 2018 goed en gezond begonnen.
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.

