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Ik heet jullie van harte welkom op de jaarvergadering van onze buurtvereniging. 

Weer een nieuw jaar.  Zoals elk jaar blikken we kort terug naar afgelopen jaar, een bijzonder 

jaar, omdat onze vereniging in 2011 haar 50 jarig bestaansfeest vierde. Een werkgroep van 

12 personen heeft ruim een jaar naar dat feest toegewerkt.  Het was een feest dat boven 

alle verwachtingen uitging. We hadden alles mee. Voldoende vrijwilligers die een handje 

toestaken. Een presentje voor de leden,  een geweldige aangeklede  loods, geweldige 

optredens, de eerste secretaris van onze vereniging die als jubilaris gehuldigd werd, de H. 

Mis, de fanfare, JIS, de schutterij, de burgemeester, de EHBO,    boven verwachte 

sponsoring, waaronder € 500 voor burendag,  geweldig weer, de frituurwagen,  en niet te 

vergeten heel veel bewoners en voormalige bewoners, al met al een feest om niet te 

vergeten. 

Ook willen we op andere activiteiten kort terugblikken, zoals de carnaval. Op 19 februari 

hadden we de carnavalsavond, waarin prins Ben I en jeugdprins Didier I en jeugdprinses Iris I 

werden uitgeroepen. 

De carnavalsoptocht waaraan een groep van Genèk deelnam. Het paaseieren rapen op 

paaszaterdag 23 april, de recreatieve fietstocht op zondag 1 mei die inmiddels tot  een 

jaarlijkse activiteit is geworden, de barbecue op 25 juni met heerlijk vlees en verse salades,   

de rommelmarkt op 4 september. Ook bij deze activiteit waren voor het opbouwen en 

opruimen voldoende vrijwilligers. Wel zullen we, indien we de rommelmarkt willen blijven 

organiseren, iets meer vrijwilligers door de dag nodig hebben. Het weekend 24/25 

september ons 50 jarig bestaansfeest. Op vrijdag 21 oktober de vrijwilligersavond met de 

”onvergetelijke”  troubadour. Sinterklaas dat samen met Sur Plu werd gehouden, de 

kerstborden die de kerstgedachte en kerstsfeer inluiden en niet te vergeten de website die 

weer nieuw leven is ingeblazen.   

En niet te vergeten de vele jubilarissen. Zeven echtparen die hun 25, 40 of 50 jarig huwelijk 

vierden. De baby-bezoeken, de ziekenbezoeken en de recepties. De vier tachtig plussers die 

met de Pasen en kerst een presentje ontvingen en noem maar op. Zoals men kan zien een 

bewogen jaar. 

Ik wil vanaf deze plaats de commissieleden van het 50 jarig bestaansfeest, het bestuur, de 

vele vrijwilligers en de leden van harte bedanken. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk 

geweest. 

   


