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Jaarverslag activiteiten 2018 

 

2018 was weer een jaar met veel activiteiten en aanloop voor onze 

wijkvereniging.  

 

Onze vaste activiteiten hebben een rustig jaar achter de rug. De creatieve 

groep groeide met een aantal leden, bij andere groepen zie je dat de 

gemiddelde leeftijd stijgt en er een aantal mensen ook verdwijnen. Gelukkig 

zien we bij activiteiten zoals het rikken en het sjoelen ook weer nieuwe 

aanwas.  

 

Andere bloeiende activiteiten zijn de eetgroepen, zoals eten met, aan tafel 

en het wijkontbijt. Enkele van deze groepen hebben we zelfs op moeten 

splitsen vanwege het grote succes. Er wordt lekker gesmuld en gesmikkeld op 

dergelijke momenten.  

 

De mannen met pannen en de kookmevrouwen zorgen ervoor dat het 

regelmatig lekker ruikt en de bloemschiksters zorgen er op donderdagavond 

en vrijdagochtend voor dat er een fleurig luchtje hangt. De creaties zijn 

regelmatig te bewonderen op de bar van de ontmoetingsruimte. Deze 

activiteit is helemaal volgeboekt! 

 

Ook tijdens de jaarlijkse kerstborrel voor onze vrijwilligers werd er, onder leiding 

van Tamara van “Bloemengevoel” geschikt, en door sommige gestoeid, met 

bloemen. Ook de mannen waren goed vertegenwoordigd en deden 

enthousiast mee. Wat ons betreft een succes. 

 

De animo voor de jeugdactiviteiten loopt helaas terug. Vanuit 

programmacommissie is er een enquête geweest onder ouders en kinderen. 

Hieruit kwam onder meer naar voren dat kinderen al veel sportactiviteiten e.d 

hebben en dus minder tijd voor naschoolse activiteiten. De kinderen die nog 

wel komen blijven onverminderd enthousiast en zien we steeds weer terug bij 

de activiteiten.  

 

Voor club voor onze jongste kinderen, Pinkeltje, hebben we nieuwe vrijwilligers 

gevonden in Anne en Anouck. Zij hebben zelf kinderen in de leeftijd van de 

doelgroep en we hopen dat zij nog een aantal jaren met veel enthousiasme 

betrokken blijven.  
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Gedurende het jaar hebben we gewoontegetrouw weer een aantal 

bijzondere activiteiten georganiseerd. In samenwerking met de 

leefbaarheidsgroep was daar Happen en stappen ter ere van het 50-jarig 

bestaan van onze wijk. Van hapje naar hapje werd er gewandeld en 

opdrachten werden door de deelnemers enthousiast uitgevoerd. Een groot 

succes waar wel de nodige voorbereiding aan vooraf ging. In de toekomst 

zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Het kubbtoernooi tijdens burendag trok zelfs een jeu-de-boules-team uit 

Apeldoorn. Desondanks werd het toernooi gewonnen door ons eigen 

“dreamteam”. De finale werd gespeeld onder zware omstandigheden, het 

regende behoorlijk maar de spelers bleven fanatiek tot het einde.  

 

Pannenkoeken werden er weer gebakken op 29 november tijdens Sint 

Pannekoek. Alweer een groot succes met nog meer deelnemende 

Wijkverenigingen en dorpshuizen.  

 

Ook was daar samen met de partners van Noorderlicht de wintermarkt. Waar 

voor de promotie van het Weijkpark gevraagd werd om een geitje en twee 

cavia’s verscheen daar als door een wonder een complete levende kerststal 

met o.a. lama’s, eenden, kippen en een heuse ezel. De opbrengt van zowel 

sint Pannekoek als de wintermarkt werd geschonken aan de lokale 

voedselbank.  

 

Tegen het einde van het jaar zoals gewoonlijk tijd voor een oliebol. Dit jaar 

een bijeenkomst waar zoals altijd veel belangstelling voor was en een 

bijzonder gezellige sfeer en leuke gesprekjes.  

 

Kortom, we kijken terug op een geslaagd jaar en gaan op naar 2019!  

 

Namens de activiteitencommissie, Mireille Roelofs 


