
Activiteiten 2012 
 
Maandag 23 januari: jaarvergadering 
Doelgroep: allen 
Op maandag 23 januari jl. heeft de jaarvergadering in de Ster weer plaatsgevonden. 
In totaal waren er 12 buurtgenoten aanwezig (waaronder de 6 bestuursleden). 
 
Zaterdag 31 maart 2012: Opening schietseizoen Gilde Sint Sebastiaan 
Doelgroep: 12+ 
Vanuit onze buurt hebben 7 personen deelgenomen aan deze avond, die 
georganiseerd werd door Gilde Sint Sebastiaan. 
 
Maandag 9 april 2012: Paasactiviteit 
Doelgroep: t/m groep 8 
Er waren dit jaar ruim 30 deelnemers. De kinderen hebben in de bossen bij de 
Spartelvijver flink hun best moeten doen om alle eieren te zoeken. Vooral de gouden 
eieren waren moeilijk terug te vinden. Na alle inspanning konden alle kinderen bij de 
paashaas een zakje met eieren ophalen. 
 
23 juni: Familiedag 
Doelgroep: allen 
Ter ere van het 30-jarig bestaan is er dit jaar een familiedag georganiseerd. Met 29 
buurtgenoten zijn we naar Piet Plezier in Oisterwijck gegaan. In de ochtend zijn we 
gestart het rijden op familiefietsen. Daarna stond een picknick in de bossen op het 
programma en ’s middags werd er gemidgetgolft. Tenslotte was er nog tijd om een 
terrasje te pikken en er werd afgesloten met een frietje. 
 
Juni: Ek-pool 
Doelgroep: allen 
Het aantal deelnemers viel helaas tegen. Uiteindelijk hebben 12 mensen 
deelgenomen en is Giel Christiaans als winnaar uit de bus gekomen.  
 
Juni: Tour de France Pool 
Doelgroep: allen 
Ook hierbij waren er dit jaar niet veel deelnemers. 11 personen hebben een kansje 
gewaagd, waabij Jürgen van Dommelen de pool heeft gewonnen. 
 
Zaterdag 18 augustus:  kindermiddag en buurtfeest  
Doelgroep: t/m groep 8 en 18+ 
Voor de kindermiddag hadden zich 41 kinderen aangemeld. De activiteiten zijn 
aangepast aan het warme weer (30gr), dus er stonden vooral waterspelletjes op het 
programma. Vanwege het jubileum hebben we een ballonnenclown uitgenodigd en 
verder was er een ranjafontein om de nodige dorst te lessen. Tussendoor arriveerde 
er nog een ijscokar en natuurlijk werd er afgesloten met friet en een snoepzak. 
’s Avonds kwamen 71 personen op de buurtbarbeque. Iedereen werd verwelkomd 
met een glaasje champagne ter ere van het jubileumjaar. De ijscokar heeft niet alleen 
’s middags, maar ook de hele avond dienst gedaan om te kunnen afkoelen. 
Onderdeel van de gezellige barbecue was uiteraard de alombekende tombola. 
Menigeen keerde pas in de late (of vroege?) uurtjes huiswaarts met een goed 
gevulde maag en enkele leuke prijsjes.   



 
Speelgoedbeurs: 
De speelgoedbeurs hebben we dit jaar helaas moeten aflassen, vanwege het te lage 
animo om tafels te huren. Er hadden slechts 3 mensen zich aangemeld en dat is 
natuurlijk te weinig om een volwaardige speelgoedbeurs op te zetten.  
 
Woensdag 10 oktober: Mannenavond   
Doelgroep:  16+ 
Met z’n tienen togen de mannen naar Gastel voor de tweejaarlijkse mannenavond. In 
de plaatselijke gasterij werden ze ontvangen met een goed glas en was er tijd voor 
de mannen om bij te praten. Daarna moesten de mannen flink aan de slag: 
tafelvoetbal, flipperen en… schieten met de luchtbuks en het lasergeweer. 
Tussendoor was er tijd om te genieten van heerlijke hapjes en drankjes.  
 
Vrijdag 23 november: Sinterklaas   
Doelgroep: t/m groep 5 
Sinterklaas was dit jaar was dit jaar voor 65 kinderen naar De Ster gekomen. Hij 
werd onder luid en enthousiast gezang van de kinderen en hun ouders in de rijk 
versierde Ster onthaald. Eerst vertoonden de Pieten enkele prachtige goocheltrucs, 
waarna de aanwezige kinderen werden uitgenodigd samen met hen te zingen en te 
dansen. Aansluitend maakte Sinterklaas met alle kinderen een praatje en wilde 
natuurlijk ook graag met de kinderen op de foto. En natuurlijk werden er weer veel 
cadeautjes uitgedeeld. 
     
Zondag 23 december: Kerstbrunch 
Doelgroep: 60+ 
Een ‘ouderwets gezellige kersbrunch’ was het naar het oordeel van de 14 
buurtgenoten naar Hof Cleijn Mierde waren gekomen. Dit is een vertrouwd adres 
voor onze kerstbrunch, waar ze elk jaar weer zeer hun best doen om de deelnemers 
aan deze populaire buurtactiviteit een geslaagde middag te bezorgen. De 
kerstbrunch werd afgesloten onder het genot van een goede borrel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 31 december 2012 zijn er 97 deelnemende gezinnen. 


