Jaarverslag 2017

welkomst geschenk

Voorwoord jaarverslag 2017

Bij het jaarverslag wil het bestuur stilstaan bij de overledene van dit jaar. In
2017 is veel te jong overleden Tonnie Dautzenberg. Ook willen we vermelden dat mevrouw Starmans is verhuisd naar de verpleegafdeling van
zorgcentrum Op den Toren in Nuth.

Er zijn ook nieuwe mensen komen wonen. Hierdoor is het aantal kinderen
toegenomen met 6 kinderen. De buurtvereniging heeft de nieuwe inwoners
verwelkomd met een feestelijke mand met daarin artikelen van de
plaatselijke ondernemers.

Bestuurlijk
in het afgelopen jaar is de statutenwijziging afgerond. De notaris heeft de
wensen zoals deze zijn geuit op de vergadering vertaald in juridisch juiste
formulering. De statuten staan binnen korte tijd op www.aalbeek.nl. In de
maandelijkse nieuwsbrief wordt de link bekend gemaakt.

CV ketel van 't Pöthuuske
De CV ketel is vervangen door een meer energiezuinige ketel. Pierre en Harry Ramaekers hebben de oude ketel verwijderd en alles tip top in orde gebracht voor de installatie van de nieuwe ketel. Deze is geïnstalleerd door
Frans Hagemans. Na enkele opstartproblemen werkt de ketel uitstekend.

Ontmoetingsplek 't Pöthuuske
Het bestuur zou de functie van 't Pöthuuske nog meer de plaats van ontmoetingscentrum willen geven. Hiervoor zijn verschillende ideeën maar tot een
concreet plan is het nog niet gekomen. Heeft iemand een goed plan? Breng
het in bij het bestuur!

Jubilea
Het echtpaar Houbiers was dit jaar 60 jaar getrouwd. Zij hebben een geweldig
feest gegeven in 't Pöthuuske. Het feest werd opgeluisterd door fanfare en
drumband. In 2017 kreeg Maria van de Weijer op Koningsdag een lintje voor
haar jarenlange inzet als vrijwilliger bij diverse verenigingen, maar natuurlijk
voor haar inzet in Aalbeek!

Jaarlijkse activiteiten
Naast de jaarlijkse evenementen zoals nieuwjaarsbijeenkomst, paaseieren
rapen, de wandeling, Kerstlunch en Kerstborrel bij het houtvuur, willen we enkele zaken apart vermelden.
Weidefeest
Het Weidefeest werd dit jaar Elly en Marcel Ploemen gevierd. Dit was een
geslaagd feest met een nieuwe Hoofiezer Sjmiete.
Het jaarlijks organiseren van afwisselend het Weidefeest en het feest na de
straatkermis bij steeds iemand anders werd goed ontvangen. De vraag is waar
we dit jaar het feest na de straatkermis houden. Als iemand zijn binnenplaats /
achtertuin ter beschikking wil stellen, dan horen we dat graag.

Oude Wijvenavond
Dit jaar werd de Oude Wijvenavond in ere hersteld; De raad van elf kwam langs
en het was een gezellig en fijn feest. Tijdens ‘Oude Wijven’ zouden de kroegen
en de straten bevolkt moeten worden door verklede vrouwen. Mannen die zich
op straat wagen en in de cafés naar binnen gaan lopen gevaar vernederd en
weggejaagd te worden. Een van de tradities is dan het afknippen van de
stropdassen (soms ook de schoenveters) die de mannen dragen.
Het bestuur heeft echter (gelukkig) niets van gemerkt. Geen verknipte schoenveters en stropdassen gevonden!

Wist je dat?
-

dat er een AED bij het Pöthuuske aanwezig is.

-

Het kruisbeeld naast de brievenbus in de Nieuwenhuysstraat
is ingezegend

-

opa's en oma's die lid zijn van onze buurtvereniging ook welkom zijn
met kleinkinderen <10 jaar op het paaseieren rapen en de sinterklaasactiviteit?

-

het budget voor de kinderen met de sinterklaasactiviteit in de zestigerjaren 1 gulden was?

-

de startpositie van de buurtkas in 1964 75 gulden was?

-

het initiatief van het bestuur om zieken te bezoeken met een attentie al
bedacht is in 1966!

-

er sinds 1967 Sinterklaas naar de Aalbeekse kinderen komt?

-

er sinds 1970 (bijna) elk jaar een kinderuitstapje is?

-

op 22 januari 1982 de opening van buurthuis 't Pöthuuske Aalbeek was?

-

de woorden van burgemeester Rutten bij de opening van 't Pöthuuske
als volgt waren:

opnieuw

"Aalbeek is het centrum van Groot-Nuth,
Nuth is het centrum van Limburg,
Zuid-Limburg is het balkon van Europa,
En Europa is het hart van de wereld,
Dus Aalbeek is het hart van de wereld!"
Aalbeek kreeg toen midden in de buurtschap
een zuil als geschenk aangeboden door toenmalig burgemeester Rutten. Op deze zuil werden de vier hoofddorpen van
Nuth aangegeven. in 1983 werd de zuil door hem officieel geopend tijdens
het meifeest.

Financiën
In het financieel jaarverslag kunt u lezen dat ook dit jaar er een financieel
gezonde basis is voor het organiseren van activiteiten en het onderhoud van
't Pöthuuske.
Ten slotte
In 2018 organiseren we wederom de straatkermis. We komen spoedig naar
je toe onder het mom van 'Vele handen maken licht werk'. We zullen je vragen naar je vrijwillige inzet dit jaar.

We hopen ook in 2018 te kunnen bijdragen aan een leefbaar Aalbeek.
Het bestuur

Dankwoord
Wij danken de vele bewoners van Aalbeek die zich vrijwillig hebben ingezet
voor onze buurtvereniging Aalbeek en buurthuis 't Pöthuuske.
Een speciaal dankwoord voor:
- het onderhoud van het Omlooppad
- het onderhoud van de zuil van Aalbeek
-

het bezorgen van de activiteitenfolders en het jaarverslag

-

het inkopen van alle benodigdheden bij ons activiteiten

-

het versieren, poetsen en onderhouden in en om 't Pöthuuske

-

het onderhouden van de twee kapelletjes in Aalbeek

- de familie Bastin voor het open stellen van hun kwekerij met de activiteiten
- de familie Ploemen voor het beschikbaar stellen van de binnenplaats
voor het weidefeest

- Pierre en Harry Ramaekers voor het weghalen van de oude cv ketel en
het gereedmaken voor de installatie voor de nieuwe cv ketel
- het opbouwen van de kerststal, het verzorgen van de kerstbomen/kransen

Activiteitenoverzicht 2017
kijk op www.aalbeek.nl voor de foto’s
8 januari Nieuwjaarsborrel
Onder het genot van een kopje koffie en een wafel werden de beste wensen
voor het nieuwe jaar 2017 uitgewisseld. Dit evenement werd door 42 Aalbeekse buurtbewoners bezocht. Een mooie en gezellige start van het
nieuwe jaar.

24 februari Carnavalsavond
Leuke gezellige carnavalsavond met als hoogtepunt ons jeugd prinsenpaar
Jarod & Shannon en de raad van elf.

17 maart Jaarvergadering
De jaarvergadering werd in grote getale bezocht, een gezellige avond!
Het door het bestuur bereide buffet werd gewaardeerd.

31 maart Buitengewone ledenvergadering statuten wijziging

Er waren onvoldoende leden aanwezig om de wijzigingen goed te
keuren. De vergadering werd daarom verdaagd naar 21 april.

15 april Paaseieren rapen
Ook dit jaar waren ouders en enkele grootouders met hun Aalbeekse kinderen en/of kleinkinderen naar het paaseierenveldje bij de familie Bastin
gekomen. Hier werd gezocht naar de paaseieren, de paashazen en naar
het gouden paasei, verstopt tussen de planten en bloemen. Aansluitend
werd hier nog gezellig wat nagepraat onder het genot van een kopje koffie
en een wafel. Zeer mooi en zonnig weer gehad op deze zaterdagnamiddag.

Hierbij de toelichting op het financieel verslag 2017.
Sponsors
Ook de sponsors dragen de buurtvereniging een warm hart toe. Dit jaar ontvingen
we een bedrag van € 2276,10. Waarvan € 276,10 de opbrengst was van de Rabo
Club Actie. Daarom de vraag ook dit jaar weer op de buurt te stemmen als de actie
weer herhaald wordt.

Overige inkopen
Er is geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie vandaar een verschil van ruim
€ 600,-

Onderhoudskosten
De onderhoudskosten voor 't Pothuuske waren dit jaar € 4.082,82. De verwarminsketel was dringend aan vervanging toe. Die werkzaamheden zijn gedaan door IFH.

Vaste lasten
De vaste lasten zijn afgelopen jaar € 900,- gestegen. Kosten zijn gemaakt voor een
Ziggo abbonement ivm internet in 't Pothuuske. Energie was duurder, € 240,- per
jaar. Daarom zijn we overgestapt naar een andere energie leverancier vertegenwoordigd door Mark Hendriks.

Opbrengst contributie
De opbrengst contributie was afgelopen jaar € 1770,-. Steeds meer mensen maken
de contributie via de bank over.

Verhuur 't Pothuuske
De opbrengst was dit jaar € 415,61 meer dan in 2016. De verbouwing van afgelopen
jaar betaald zich uit! Schilderlessen, orchideeën vereniging Mergeland, ouderenvereniging en verhuur materialen resulteerde in de opbrengsten van € 2.563,51
Overige activiteiten
Alle overige activiteiten kerstbrunch, kerstavond , weidefeest, paaseieren rapen,
veldmis met koffie en vlaai, leerzame zondag middag, wandeling, nieuwjaarsborrel,
kosten samen € 543,81.

21 april extra buitengewone ledenvergadering t.b.v statuten wijziging
De wijziging van de statuten werd aangenomen.

Half Mei Ophalen van de jaarlijkse contributie

11 juni Veldmis
Ook dit jaar heeft de veldmis weer plaatsgevonden.
Hetgeen door de bezoekers werd gewardeerd.

11 Juni weidefeest
Het weidefeest vond dit jaar plaats bij de familie Ploemen.
De weergoden waren ons goed gezind. Het werd een super leuke, drukke
en gelukkig droge dag.
Het hoefijzer gooien sloeg heel goed aan bij iedereen. De winnaar was
Maurice Janssen.

24 September Najaarswandeltocht
Gewoon fijn wandelen met buurtgenoten. Ton Rittersbeek had een wandeling uitgezet richting Schimmert. Halverwege werd bij het knooppunt de
5 waeg een kopje koffie met een versnapering genuttigd. Na afloop was er
in 't Pöthuuske nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje
soep en brood met Brie.
Een geslaagde dag.

Jubileum

Kerst-inn

2 November 25 jarig jubileum ouderenvereniging
Een sportief uitje met allereerst steengrillen en daarna een uurtje bowlen op de
bowlingbaan van Partycentrum Schin op Geul.
De jubilarissen, Mia Janssen, Bér Janssen en Maria van de Weijer (alle drie 25 jaar
lid), kregen een attentie aangeboden. Een super geslaagd feestje!

december sinterklaas voor de kinderen

10 December Opzetten kerstboom en Kerststal in ’t. Pöthuuske
In de zaal van ’t Pöthuuske werd de kerstboom en de kerststal opgezet door
enkele buurtleden

10 December Kerststal bij kapelletje hoek Aalbekerweg en de Nieuwenhuysstraat.

11 December Kerst-inn

Afgaande op de reacties van de deelnemers was de Kerst-Inn geslaagd.
Door enkele bestuursleden en buurtgenoten was een High Tea verzorgd. Anneke
Omloo las een waargebeurd kerstverhaal voor dat speelde in de oorlog van 19141918.Kortom, voor herhaling vatbaar.

24 december Kerstborrel
Op kerstavond waren de weergoden ons goed gezind. Rond de kerststal waren vele buurtgenoten samengekomen om onder het genot
van wafels, chocomel en gluhwein de kerst in te luiden. De opkomst
was zeer groot.

Jeugd fanfare St. Cecilia luisterde de bijeenkomst op met kerstliedjes en zorgde zo voor de echte kerstsfeer.

Overzicht bestuurstafel
In 2017 werd/werden:
-

7 bestuursvergaderingen gehouden en 1 jaarvergadering in ‘t
Pöthuuske.

-

De prinsenreceptie van CV de Beumerwalders werd bijgewoond.

-

Medio april werd de Verenigingsavond van de Rabobank bezocht door 2 bestuursleden.

-

De communicantjes werden bezocht met een attentie namens de buurtvereniging.

-

De zieke bewoners van Aalbeek werden aan huis of in het
ziekenhuis bezocht met een fruitschaal.

-

De 16 tachtig plussers en 2 negentig plussers werden op hun
verjaardag bezocht met een attentie namens de buurtvereniging

-

Er is helaas 1 buurtbewoners overleden, namelijk:
Mevr. Tonny Dautzenberg

Kerst-inn

Overige Ledenactiviteiten
- Enkele bestuursleden en inwoners van Aalbeek hebben de herhaling
Hartreanimatie gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten.
- Inmiddels is de AED bij ’t Pöthuuske een feit.
- Maandelijks vergadert de Orchideeënvereniging Mergelland o.l.v.

dhr. Etienne Hartman in 't Pöthuuske.
- Door Mw. Anne Barneveld worden wekelijks schilderlessen verzorgd.
- Op woensdagavond volgen onze "jongere" buurtbewoners de
wekelijkse gymnastieklessen in 't Pöthuuske
- Voor de senioren (merendeel 60,70 en 80 plussers) van Aalbeek

wordt iedere donderdagavond gymles gegeven in 't Pöthuuske
onder het motto "meer bewegen voor ouderen".
- 1 keer per jaar helpen de buurtbewoners het IVN bij het
onderhoud van de groenstrook aan de Puttersweg.

Mocht u thuis een feestje willen organiseren, dan is het mogelijk om (sta)
tafels, stoelen, servies en bestek van 't Pöthuuske te huren tegen een
kleine vergoeding voor de buurtkas.

Ook is het mogelijk om uw feest in de zaal van 't Pöthuuske te organiseren. Voor meer informatie, prijzen en het maken van een afspraak kunt u

8 januari
24 februari

Nieuwjaarsborrel
Carnavals avond

16 maart

Jaarvergadering

31 maart

paaseieren rapen

Half mei

ophalen jaarlijkse contributie

eind mei

Bezoek communicantjes

1 juli

Straatkermis

30 november

Sinterklaasmiddag < 12j

13 december

kerststal opzetten

14 december

Kerstbrunch

24 december

kerstborrel

De data voor kinderuitstapje, gezellige avonden en de wandel
tocht moeten t.z.t. nog worden vastgesteld

Kijk op www.aalbeek.nl voor de data en aanvangstijden

