
Verslag Jaarvergadering De Beemd Aktief op 14-3-2022 over de jaren 2020/2021 in 

de Beemdschool. 

 

1.Vice voorzitter en secretaris, Ans Vink, opent de vergadering. 

Aanwezig: Dick Fokkema, John v.d. Ven, Anny Wouters, Ans Vink, Nina v.d. Ven, 

Joyce v.d. Horst, Henk de Laat, Caroline Geenen. 

Afgemeld: John Vink, Annelies Mandemaker, Jeanne v. Heertum. 

2.Verslag van 2019 is goedgekeurd. 

3. Mededelingen:  

Kascontrole over 2020 en 2021 is goedgekeurd door John v.d. Ven en John Vink. 

Nieuwe kascommissie Joyce v.d. Horst en Nina v.d. Ven. 

Begroting voor 2022 is € 10.000,-- voor de Reunie van het 50 jr. bestaan van de 

Beemdschool en het 40 jr. bestaan van de Wijkvereniging De Beemd Aktief. Wat 

gevierd wordt in het weekend van: 30 juni t/m 3 juli 2022, en andere activiteiten. 

4. De activiteiten die doorgegaan zijn: Halloween, Kaarten, Jeu de Boulen, 

Palmpasenstokken maken en aanbieden aan de bewoners van het Mgr. 

Bekkershuis, Straatspeeldag en Koningsdag. 

Hopelijk kunnen we in 2022 weer gaan starten met het Paaseieren zoeken en de 

Spooktocht i.s.m. Wijk Plein en Hoev.Hulzenbraak. 

In 2019 hebben we contact gehad met de Gem. Meierijstad over het aanleggen van 

een Kwiekroute in het Jansenpark en zo doortrekken naar het Mgr. Bekkershuis. Er 

zijn twee bijeenkomsten geweest met de Gemeentelijke Ambtenaar en Til v.d. Berg  

Sen. Raad en Anny Wouters Wijkraad de Beemd Aktief. Dan zou het gaan over 

bestaande banken en palen, om die er bij te betrekken, wat niet veel aan materiaal  

kost. We zitten nu in 2022 en moeten nog antwoord krijgen van de Gemeente. 

5. De voorbereidingen van het Jubileum zijn in volle gang. De exacte invulling is er 

nog niet helemaal. Wel is bekend dat de reunie van school is op zaterdag 2 juli 2022. 

Loopt via Lambér van de Beemdschool. Misschien Jan Goijaarts uitnodigen. 

6. Tegen de plaatsing van Laadpalen kan bezwaar  gemaakt worden. Wordt geregeld 

door de Provincie. 

Beemd Noord. Voorzet van de Gem. om te participeren in de buurt. Ze zijn het niet 

eens met bepaalde dingen. Zijn wel tot een akkoord gekomen. 

Van de Kaartgroep van de Beemd Aktief horen of zien we niets van. Geen gegevens 

bekend. 

Het Platform Woon- en Leefomgeving heeft twee jaar stil gelegen vanwege Corona. 

Hopelijk wordt dat binnenkort weer opgestart. 

In Beemd Noord is door bewoners een nieuwe AED aangeschaft. AED die er hing 

was te oud. Wordt ook aangesloten bij Hartsave.NU in Schijndel. 



Er is door Wim v.d. Rijt een 8 mm. Film aangeboden van de eerste Beemdspelen. 

Moeten we die over laten zetten op een DVD? En dan afdraaien op het Wijkfeest? 

Bij Skinlo willen ze Padelbanen gaan aanleggen. Veel buurt bewoners zijn er tegen 

vanwege de overlast. Schijnt bij gebruiken nogal wat herrie te maken. Er wordt in mei 

een bijeenkomst georganiseerd voor de leden om tot een oplossing te komen. 

Als Wijkraad gaan wij ons daar niet in mengen. 

Vraag van Joyce en Nina  wie heeft er ruimte om alle spullen op te slaan? 

Henk deed de suggestie om daarvoor een Leefbaarheidsbudget, max. € 2000,--  

voor aan te vragen bij de Gemeente. Eventueel de overkapping, fietsenrek aan de 

Smaldonkstraat te gebruiken. 

Caroline had ook een voorstel: 

Op 7 april vanaf 15.30, is er weer een Beursvloer in het Elde College. Ruilen met 

gesloten beurzen. Aanmelden tot 20 maart. 

Na alles besproken te hebben sluit Ans de vergadering om 21.15. 

Hopelijk zijn we niets vergeten. 

Iedereen bedankt voor hun inzet. 

 

De volgende Bestuursvergadering is op: maandag 28 maart om 20.00 in de 

Beemdschool. 

 

 

Schijndel, 14 maart 2022. 

Anny Wouters 

 

 

 


