
 

 

 

 

Algemeen 

• Ledenmutatie 

Er waren diverse mutaties als gevolg van verhuizing en overlijden. Ook hebben we een aantal 

nieuwe buurtgenoten welkom geheten. 

 

• Bestuurlijke veranderingen 

Het afgelopen jaar zijn Erwin Harder (penningmeester), Kelly Venema (secretaris) en Manon 

Rolink (lid) toetreden tot het bestuur. Ben Nales (penningmeester) en Anton Willemsma (lid) 

hebben het bestuur verlaten. 

 

• Aandacht voor lief en leed 

Leden die het afgelopen jaar te maken hadden met ziekte, de geboorte van een kind, of die 

anderszins in de belangstelling stonden, hebben namens de vereniging een attentie in de 

vorm van bloemen, kaarten of een doosje chocolade ontvangen. 

 

• Erkende Overleg Partner (EOP) ’t Centrum 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging wederom een financiële bijdrage gekregen van de 

EOP. De EOP heeft het afgelopen jaar weinig vergaderd. De overlast door de bewoners van 

het Leger des Heils is het afgelopen jaar sterk verminderd. Ook is er overleg geweest m.b.t. de 

verkeerssituatie in de buurt en de situatie rondom het stationsgebied. 

 

Activiteiten 

• Jaarvergadering 

Op donderdagavond 17  januari 2022 hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

gehouden. Gelukkig kon dit weer vertrouwd in café Groothuis. Er waren 18 leden, incl. het 

bestuur, aanwezig.  
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• Paaseieren zoeken 

De weergoden waren ons goed gezind en het zonnetje scheen al vroeg, dus het beloofde een 

leuke dag te worden. Zeker ook voor onze jaarlijkse activiteit “paaseieren zoeken”. 

Ouders en opa’s en oma’s hadden hun kinderen en/of kleinkinderen weer massaal 

aangemeld. 

Onder toeziend oog van een strenge doch rechtvaardige jury werd er driftig gezocht door de 

kids in twee, speciaal voor die ochtend, afgeschermde zoek-weides. Ouders en grootouders 

keken vermakelijk toe onder het genot van een kopje koffie/ thee en iets lekkers. 

Al met al was het een geslaagde zoektocht met leuke en lekkere prijsjes voor alle 

deelnemende kids. 

 

   
 

• Boswandeling 

Op 17 juni vond de jaarlijkse boswandeling plaats. Met een groep van  

circa 15 wandelaars trokken we door de Emmerdennen onder begeleiding van  

de heer Geerling Kruidhof. Hij heeft ons verteld over de historie en andere leuke  

feitjes. Het was een erg leuke maar ook hele warme avond! 

  

   

 

• BBQ 

Op 17 september was de jaarlijkse buurtbarbecue. Er hadden zich 53 volwassenen en 12 

kinderen aangemeld.  

Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind, maar met behulp van een tent en het 

gebruik van het inloophuis was het toch weer een zeer gezellige middag/avond die zeer 

geslaagd werd afgesloten door een pub quiz gepresenteerd door Daan van Klinken. 

 

  



• Volleybal 

Vrijdagavond 23 september hebben we het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden. Gelukkig 

konden weer als vanouds terecht in de sporthal bij het Esdal-college. Met 5 teams hadden we 

ook dit weer een goede bezetting en er werd weer fanatiek gespeeld. Dit jaar werd het 

toernooi gewonnen door Burgemeester Tijmesstraat Zuid o.b.v. het aantal gewonnen 

wedstrijden en het kleine doelsaldo. Na de wedstrijden werd er nagepraat met een hapje en 

een drankje. 

 

• Running Dinner 

Op zaterdag 5 november is het jaarlijkse Running Dinner gehouden. In totaal hebben dit jaar 

20 buurtgenoten eraan deelgenomen. Iedereen had weer enorm enthousiast en heeft 

zijn/haar best gedaan om er iets moois en lekkers van te maken. Het was als vanouds weer 

erg gezellig en ook in het Inloophuis is nog lang nagepraat 

 

   
 

• Lampionnenoptocht 

Op 10 november was weer de jaarlijkse lampionnenoptocht. Er hadden zich 19 kinderen 

aangemeld. Een aantal bewoners had de tuinen weer prachtig verlicht en dit zorgt voor een 

hoop gezelligheid tijdens het lopen en zingen. Dit jaar konden we helaas geen gebruik maken 

van het inloophuis. Als vervanging hadden we halverwege een geslaagde stop bij de familie 

Hassing waar de kinderen en volwassenen getrakteerd werden op heerlijke poffertjes en wat 

te drinken.  

Op het einde kregen de kindertjes nog een welverdiend zakje snoep. 

 

   
 



• Sinterklaasfeest 

Zaterdag 19 november was de jaarlijkse sinterklaasviering voor kinderen- en kleinkinderen 

van Boschoord. Sint en zijn pieten hebben met alle 14 kinderen een kort praatje gehouden, 

natuurlijk kregen de kinderen ook een cadeautje en de middag werd gezellig afgesloten onder 

het genot van warme chocolademelk, ranja en pepernoten. 

 

   
 

• Kerstattentie 

Dit jaar bezorgde de Kerstman, op 23 december, fietsend op de Riksja, bij alle leden van de 

buurtvereniging een chocolade verrassing. 

Hij reed de hele buurt rond en trotseerde de steeds heviger wordende regen. De Kerstman 

hoopt, dat de buurtgenoten de attentie weten te waarderen. 

 

    
 

Oudjaarsbijeenkomst 

De oudjaarsbijeenkomst werd dit jaar, vanwege de vooruitzichten op regen en wind, in plaats 

van aan De Parklaan, gehouden in een feestelijk verlichtte tent, die al kant en klaar 

opgebouwd stond aan De Molenkamp. 

In de loop van de bijeenkomst waren er vele gezellige ontmoetingen, onder het genot van  

Glühwein, een oliebol en een bordje vers gebakken poffertjes met kersen. 

Het was een gezellige avond en werd ondanks de overvloedige regen en wind goed bezocht 

door vele buurtgenoten. 

 

   


