
Jaarverslag activiteitencommissie 2021  
 
Wederom was het een uitdagend jaar voor ons als 
activiteitencommissie; wat was er wel en wat was er niet 
mogelijk? Hoe graag we onze wijk wat leven in wilden blazen, 
corona dwong ons nog steeds voorzichtig te zijn. We moesten 
regelmatig op onze handen zitten en een aantal geplande 
activiteiten tijdig van de agenda halen. Waar het kon hebben 
we de kans aangepakt om er wat moois van te maken met de 
buurtbarbecue als hoogtepunt. 
 
Coördinatenspeurtocht  
Sinds juli kan er gespeurd worden door de wijk. Nog steeds 
kan er op zoek gegaan worden naar een verborgen schat. 
Middels tien quizvragen verzamel je de juiste Google Maps 
coördinaten. Zie ook op de website.  
 
Vossenjacht (maart)  
In het vroege voorjaar konden we eindelijk weer een leuke 
activiteit aanbieden voor zowel jong als oud. De Veerallee 
werd gevuld met allerlei typische figuren die gespot moesten 
worden. Sneeuwwitje liep rond, de paashaas, vissers, een 
imker, een skiër en zelfs prins Hendrik liet zich in de Veerallee 
zien. Wat een fijne sfeer hing er, we konden er weer op uit 
met z’n allen.  
 
Spelletjesmiddag (juni)  
Wat een inschrijvingen in juni. Wel honderd kinderen 
verzamelden zich op het veld naast het Prins Clauspark om de 
hele middag spelletjes te doen met wijkgenoten. Een mooie 
manier om elkaar nog beter te leren kennen. Er werd spijker 
gepoept, spek gehapt, touw getrokken, zak gelopen en vooral 



heel veel plezier gemaakt. Fantastisch hoe ook veel ouders 
zich die middag als vrijwilliger ingezet hebben.  
 
Buurt bbq (september)  
Wat een onvergetelijke avond. Mensen die zich opgegeven 
hadden, verheugden zich na een lange periode van lockdown 
op dit spetterende buurtfeest. Jong en oud verzamelden zich 
op het Frederiksplein, wat een verbinding! Het eten was goed 
en de band maakte het feest compleet.  
 
Kinderdisco (september)  
Het lijkt elke editie drukker te worden, ditmaal waren er meer 
dan tweehonderd inschrijvingen. We hebben alles zo 
georganiseerd dat we met de kinderen coronaproof een 
avond lekker konden dansen in het CCC.  Voor velen bleek het 
wederom een onvergetelijke avond.  
 
Sinterklaas (november)  
Ook hier is ‘out of the box’ gedacht, helaas konden we het 
wederom weer niet binnen vieren in het CCC. Dan moest 
Sinterklaas de cadeautjes maar persoonlijk afleveren per 
adres. Door het gure weer, opgevouwen in de bakfies heeft 
Sinterklaas keurig alle kinderen hun cadeautje overhandigd. 
Persoonlijker dan dat kan bijna niet. Toch hopen we het 
volgend jaar weer gezamenlijk te kunnen doen.  
 
Groeten,  Meron, Jolanda, Karlijn, Lous, Kirsha, Tonke, Nynke, 
Wilma, Margrete en Ghaja 


