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Jaarverslag 2018-2019 

Dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Door 

de goede opkomst blijkt dat de buurtvereniging leeft in buurt! 

 
Barbecue  en Ledenvergadering 
Het nieuwe seizoen gaat jaarlijks van start met 
een ledenvergadering en een buurtbarbecue. 
Deze werden dit jaar op 9 juni gehouden bij de 
Beukentuin.  
Om 15.00u begon de ledenvergadering met 12 
leden en 7 bestuursleden.  
Onder een stralend blauwe lucht met een 
zonnetje erbij, hebben we daarna met 94 
volwassenen en veel kinderen, kunnen genieten 
van een heerlijke barbecue bij de Beukentuin. 
We konden genieten van de befaamde salades 
gemaakt door Koos, vlees, brood en een 
drankje. De kinderen hebben zich geen minuut 
verveeld en zijn uiteindelijk allemaal zwart en 
verzadigd mee naar huis gegaan. 
 
 

 
Piratenspeurtocht 
22 Kinderen hingen op  de warme zomeravond van 15 augustus aan de lippen van Job. Hij 
vertelde een spannend verhaal over een piraat die 400 jaar geleden met zijn piratenschip 
over de Beerzen naar Hoogeloon voer en daar een kist met snoep had begraven. Aan de 
kinderen de opdracht deze schat te zoeken. Kinderen konden lintjes volgen die vanaf het 
huis van de familie Smulders leidden naar de schat die begraven lag op het heide. Na de 
schat te hebben gevonden en teruggekeerd te zijn naar huize Smulders werd aldaar de 
barbecue aangestoken en frikandellen gebakken. De kinderen hebben nog met elkaar in 
de tuin gespeeld en de ouders hebben nog gezellig bij kunnen kletsen.  
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Fietstocht 
Met 22 deelnemers en lekker fietsweer ging op 19 augustus vanaf de kiosk de jaarlijkse 
fietstocht van start. Deze keer met bestemming De Nieuwe Hoef in Esbeek. Na 50 
kilometer te hebben gefietst was er nog een gezellige afterparty bij Koos en Wout. 
 
Landelijke opschoondag 
Op 22 september gingen enkele leden samen met leden van jagersvereniging Sint 
Hubertes weer te veld voor de halfjaarlijkse opschoondag. Deze keer werd er maarliefst 
12 vuilniszakken aan rotzooi uit de bossen geruimd.  
 
Bierproeverij 
Op 26 Oktober konden we bij de Beukentuin weer genieten van speciaal geselecteerde 
biertjes. De presentatie werd verzorgd door de bierexperts Job en Piet. Ook was er een 
bierquiz om bij de de 28 deelnemers de bierkennis te testen. Of iedereen recht naar huis 
is gefietst, dat weten we niet. We weten wel dat het een gezellige avond was. 
 
Pieten bezoek 
Op 5 december deden traditiegetrouw de Buurtpieten weer hun ronde. 8 Gezinnen 
kregen bezoek van Lobke-Piet en Germa-Piet.  
 
Kerstworkshop 
Op 12 december zijn er bij De Putte aan de Vessemseweg weer de prachtigste 
kerstcreaties gemaakt. Met een mooie opkomst van 14 dames is er zijn best geknutseld. 
 
Opschoondag 
Op 23 maart vond weer de halfjaarlijkse opschoondag plaats in samenwerking met 
Jagersvereniging Sint Hubertus. Namens de organisatie stonden er 3 heerlijke vlaaien 
klaar. Ook voor koffie was gezorgd. Maarliefst 10 vuilnizakken vol met rotzooi zijn er 
opgeruimd. Al het harde werk werd beloond; Aan de de vuilniszakken zit een bingo 
verbonden welke is gewonnen door de Jagersvereniging. Zij schenken de de prijs van 200 
euro aan buurtvereniging, waarvoor dank! Deze prijs zal uitgereikt worden door de 
wethouder.  
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Paaseieren zoeken 
Op 22 april verzamelden we om 10.00u bij de Zwarte Berg voor 
onze jaarlijkse Paastraditie. We hadden in tegenstelling tot 
andere jaren prachtig zoekweer wat zorgde voor een geweldige 
opkomst! De gebroeders Smulders hadden weer hun 
uitstekende best gedaan om de gouden eieren te verstoppen. Na 
lang en grondig speuren (zelfs met ouders erbij), werden de 2 
gouden eieren gevonden door Fenne en Zjuul! Zij gingen dit jaar 
met de prijs naar huis. Wederom willen we onze Paashaas 
Angela bedanken! Hartstikke mooi om te zien hoe gek de 
kinderen op deze paashaas zijn! 
 
 
 

 
 
 
Wandeling vanaf het Zandkot 
Op 5 mei waren de weergoden ons helaas minder goed gezind. Dat mocht de pret niet 
drukken want met een kleine opkomst gingen twee groepen van start om te wandelen, 
een route van 4km en een route van 8km. Bij  terugkomst stond Tonia klaar met 
welverdiende koffie en broodjes.  
 
 
Bowlen 
Op vrijdag 10 mei zijn we, net als vorig jaar, weer met de kinderen gaan bowlen bij het 
Vennenbos in Hapert. 21 kinderen hebben die middag gespeeldin de binnenspeeltuin, 
gebowld en na afloop frietjes gegeten met een ijsje erbij. Dat bowlen niet altijd gewonnen 
wordt door de grootste, bewees Fleur van Eeten (4jaar). Zij won in haar groepje; Goed 
gedaan Fleur! 
 
 
 
 


