
                                                                                                                 
 

JAARVERSLAG VAN 2020  

 
Hier voor u een terugblik van een bijzonder jaar waarin alles anders verliep en aangepast moest 
worden. Een jaar met andere activiteiten dan u gewend was maar we hopen toch dat het een jaar 
was met mooie momenten waar we er meer voor elkaar waren op een andere manier. Onze 
buurtvereniging bestond eind dit jaar uit 246 leden, verdeeld over 90 gezinnen en 11 gezinnen zijn 
donateur. 

 
Geboren:  2 kinderen 
Overleden:  4 personen   
Huwelijk:  1 bruidspaar 

 

Dit jaar hebben we 3 maal met elkaar vergaderd waarvan de laatste 2 keer online. We konden 

helaas veel activiteiten niet door laten gaan en hebben daarom verschillende andere activiteiten 

gedaan wat we op een coronavriendelijke manier toch konden uitvoeren. 

Activiteiten: 
- 28 januari  De jaarvergadering met aansluitend een bingo.                                                                                                                                            
- 5 maart  Schiettoernooi.                                                                                                                                                                                                                                       

- 6 maart  De bowlingavond bij ‘t Heem in Hattem.  Hier gingen 52 personen mee.  
 
Toen kwam corona… 
In een ander jasje hebben we rond  Pasen eieren verstopt, coronahulp aangeboden en  
met het bedrag van N.L doet alleen met de bestuursleden de speeltuin opgeknapt. Ook  
was er nog een buurtpuzzeltocht waar men aan mee kon doen 
 

In de herfstvakantie was er een kleurwedstrijd voor jong en oud. Kleurplaten werden  

rondgebracht met een setje kleurpotloden. Voor de mooiste kleurplaat of actiefoto was  
een prijs. Dit was verdeeld in kinderen, volwassenen en de origineelste foto. Er werden  
20 kleurplaten en 10 foto’s ingeleverd. 
 
Met sinterklaas werden de kinderen van de lagere school s’avonds verrast door een  
bezoek van sinterklaas en zijn hulp die de kinderen in een limo kwam bezoeken en er  

werden kadootjes  uitgedeeld op 17 adressen. Ook kregen alle buurtbewoners een  
chocoladeletter met een mooi gedicht, gemaakt door onze oudste buurtgenoot. 
 
De kerstwandeling die stond gepland kon door omstandigheden niet door gaan maar  
deze houden we in gedachten. 
 

Dit najaar deden we opnieuw mee met de RABO ClubSupport weken en ontvingen we een mooi 

bedrag van 557,35 euro. Als specifiek doel hebben we gekozen voor het aanschaffen van een 

nieuw speeltoestel. Rond de kerstdagen hebben 16 buurtbewoners van 75 jaar en ouder een 

kerstbakje ontvangen.  

Bij 5 leden brachten we een fruitmandje/ attentie vanwege een ziekenhuisopname en bij 1 nieuwe 

buurtgenoot een welkomstbloemetje. Bij 2 geboortes is een kinderbestekje bezorgd en 1 keer 

mochten we u vertegenwoordigen bij een huwelijk. Onze oudste bewoonster ontving voor haar 90-

jarige leeftijd een boeket bloemen. Ook was er aandacht voor het overlijden van 4 personen uit 

onze buurt. We konden de diensten niet bijwonen, wel was er gelegenheid voor een condoleance. 

Namens de buurt werd een advertentie geplaatst en een kaart gestuurd. 

We hopen dat er dit jaar weer meer mogelijk is, mochten er ideeën zijn dan horen we dit graag. 

Namens het bestuur, 

Femmy Dijk- Holsappel. 
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F. Dijk- Holsappel 
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