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Jaarverslag 2017 

Activiteiten 

Schaatsen  22 januari Lobke- Linda 

Schaatsen ijssportcentrum Eindhoven (Genneper parken). Leuke middag maar minimale opkomst. 
De tegenvallende opkomst komt waarschijnlijk doordat er in deze periode op natuurijs geschaatst 
kon worden! 
11 schaatsers (waarvan 3 bestuursleden) 
 

Buurtcarnaval  25 februari Paul-Paul 

Buurtcarnaval 2016 in het Hof van Liempde werd enthousiast ontvangen. 

Deze feestelijke middag werd een succes door o.a. het kunnen schminken en een danswedstrijd voor de 

kinderen.  De mooiste outfit werd beloond met een prijsje.  

34 kinderen - 52 volwassenen  

 

Workshop > Bierproeverij 19 november Judith-Linda 

Super geslaagde activiteit verzorgd door Toine de Jong. Hij had creatief uitgepakt met een quiz middels de 

smartphone! Voor de eerste keer in D’n Liempdsen Herd. Prachtige locatie voor dit soort aangelegenheden. 

Goed verzorgd met een warm en koud hapje. 

22 volwassenen 

 

Dineren bij de buren 18 maart Paul S -Lobke 

Het succes van het dineren bij de buren lijkt op zijn retour. Magere opkomst. 

Volgend jaar kijken om we het in een ander weekend kunnen plannen. Wellicht scheelt dit in de opgave. 

De personen die wel deelnamen waren wel weer enthousiast.  

18  volwassenen (9 koppels) 

 

Feestavond 15 april Paul - Bart 

De jaarlijkse feestavond voor circa 40 buurtleden werd gehouden bij de ’t Wapen van Liempde. Paul en Bart 

hadden een gezellige avond opgezet met als thema Playboy. Aan de hand van enkele leuke vragen was dit 

een zeer geslaagde avond waarin ook een live artiest had opgetreden. 

 

Oude schoenen en kleding actie 15 april – 21 oktober Mariska 

Onze trouwe vrijwilligers; Peter Smetsers en Henk vd Eerden hebben weer de nodige kilo’s voor onze 

buurtvereniging opgehaald. De opgehaalde bedragen komen terug in het financieel jaarverslag van onze 

penningmeester. 

 

Bivak 1-2-3 juli commissie 

 

Fietstocht en BBQ 10  september allen 

Een gezellig samenzijn voor de hele familie! 

De keuze uit 2 fietsafstanden; 25 – 50 km. 

De langste route werd beloond met een extra tussenstop met een heerlijk kopje koffie en te groot stuk 

gebak. De picknick, verzorgd met broodjes, warme- en koude dranken en natuurlijk wat te snoepen voor de 

kleinste, werd positief ontvangen. 

Ook de bbq was weer top verzorgd met heerlijk vlees van slagerij Willy Beerens en een mooi buffet van De 

Pompoen. Dit jaar ook hier een mindere opkomst. Hierdoor zijn we uitgeweken naar de achtertuin van 

Mariska voor de bbq om kosten te besparen. 

82 deelnemers: 56 fietsers (9 personen voor de 25KM) en 38 bbq-ers. 
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55+ avond > Bierproeverij 15 november Lobke - Linda 

Ook dit jaar was deze groep weer enthousiast als altijd. Ook hier is gekozen voor een bierproeverij verzorgd 

door Toine de Jong. Deze versie was meer informatiever dan de presentatie die tijdens de workshop werd 

gehouden. Goede balans! Sommige deelnemers sloten bij beide avonden aan.  

33 volwassenen  

 

Kinderactiviteit > straatspeeldag 14 juni Mariska 

Ook hier een enorme terugloop van opgave. 

6 kindjes 

 

Jeugdactiviteit > Obsticle Mudrun   24 juni Paul - Linda 

Vervallen door 0 opgave. 

 

Halloween  29 oktober Mariska - Linda 

Samen met buurtvereniging Kerkeind hebben we er weer een enorm succes van gemaakt. Dit jaar was het 

griezeliger dan ooit!. Een grote groep aanmeldingen van 300 kinderen (groep 4 t/m groep 8). 

   

Sinterklaas 26 november Paul - Judith 

De kleinste leden werden ook dit jaar weer met een cadeautje verrast op Basisschool de oversteek. 

Onze “Eigen Buurt Sint” Jos Smulders weer van de partij, vergezeld door een viertal enthousiaste Pieten. Dit 

jaar was er geen thema. Volgend jaar moeten we dit toch weer oppakken. Een leuke interactie tussen de 

Sint en de kinderen is toch wel gewenst. We nemen voor volgend jaar ook een eigenbijdragen mee. 

39  kinderen 

Minder zichtbare activiteiten in 2015  

Oldtimerdag    

Elk jaar op 2e Pinksterdag, organiseert “Terug in d’n Ted”, de Old Timerdag. Mariska heeft een aantal leden uit 

onze buurt bereid gevonden, om hun medewerking te verlenen aan deze activiteit. De vrijwilligers hebben 

vooraf deelgenomen aan een verkeersregelaars computer training. 

Wat het heeft opgeleverd, komt terug in het financieel jaarverslag van onze penningmeester. 

   

Kerstattenties  Lobke - Ilona 

De vrijwilligers die ons dit jaar hebben geassisteerd om alles tot een succes te laten verlopen hebben we 

bedankt middels een attentie; een doosje met luxe bonbons. - 49 70+ers - 56 vrijwilligers. 

   

Frequentie vergaderingen bestuur 7x  

   

Ooievaar 2x  

   

Er is enkele malen bij ziekte en jubilea (indien bekend) een bloemetje bezorgd. 

   

Leden aantal  

De meeste mutaties vinden plaats tijdens het ophalen van de contributies of doordat er mensen verhuizen uit 

onze buurt.  

505 leden  

   

Oud papier > 12 x 

Voor opbrengsten zie financieel jaarverslag. 

 

Op Liemt gemunt 

Zeer dankbaar zijn wij voor alle gedoneerde muntjes, van de mensen die onze buurtvereniging steunen. Er is 

dit jaar opnieuw 448,78 euro verzilverd (onze penningmeester komt hierop nog terug in het financieel 

jaarverslag). Allemaal hartelijk dank voor de schenking, en we vertrouwen erop dat u ons blijft steunen.  

 


