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Op 1 januari 2020 schreef voorzitter
Piet Linders in de digitale nieuwsbrief,
terugkijkend op het voorgaande
(jubileum)jaar:

Als er één thema is dat dit
alles bundelt, op welke wijze dan
ook, dan is het
‘vooral samen…’
Laten we dat ook maar
afspreken en vasthouden voor al
het nieuwe dat in het
verschiet ligt.
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Misschien was dat, achteraf gezien,
wel het best denkbare startpunt voor
het bijzondere jaar 2020, waar we in dit
verslag op terugblikken.
Veel leesplezier!

2020
OOK OP ANDERHALVE METER: VOORAL SAMEN
Voor u ligt het verslag over een jaar vol uitdagingen in een wijk vol mogelijkheden. De deur
moest op slot, maar harten gingen open. Naoberzorg in onze wijk kreeg dit jaar (nog meer)
vorm én een naam: VoorMekaar. Over dat alles leest u verderop in het uitgebreide verslag.
Rechts op de pagina ziet u de foto-tijdlijn. Deze loopt zoveel mogelijk gelijk met de tekst.
Ondanks alle beperkingen waren er namelijk nog tal van activiteiten en gebeurtenissen waar we
met trots en dankbaarheid op terugkijken. Maar eerst de inleidende algemene informatie.

1. NORBERTUSWIJK
Met ruim 3300 inwoners in ca. 1350 woningen is onze wijk groter
dan de meeste dorpen in Horst aan de Maas. De wijk heeft een
uniek karakter. Dat zit ‘m niet alleen in de architectuur en de
bijzondere ligging van de straten; ook de bewoners zijn zeer divers
en velen van hen blijken graag een bijdrage te leveren aan
leefbaarheid en woonplezier. Daardoor valt er veel te beleven. De
afbeelding toont welke straten bij de wijk horen, met op het randje
de Kabroekse beek, als natuurlijke grens.

2. WIJKCOMITÉ NORBERTUS
Algemeen
Het Wijkcomité is in 2003 opgericht en in 2010 een vereniging geworden. Doel van het
Wijkcomité is zorg dragen voor en bewaken van de leefbaarheid van de wijk op uitvoerend
niveau. Het signaleren en eventueel oppakken van zaken die voor verandering of verbetering
vatbaar zijn is een belangrijke taak van het comité.
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met vele bewoners, die de initiatieven veelal zelf
dragen. Als richtlijn gebruiken we het 10-puntenplan dat is samengesteld naar aanleiding van
buurtgesprekken in 2009, aangevuld met de uitkomsten van een enquête in 2013. ‘Samen’
was het meest genoemde woord. ‘Verbinding’ is daarom onze doelstelling, ‘samen doen’ de
leidraad.
Vergaderingen
Wijkcomité Norbertus vergaderde in januari nog eenmaal vrijwel voltallig op normale wijze in
ons eigen Huis van de Wijk, maar tijdens de voorbereidingen op de jaarvergadering werd al
snel duidelijk dat deze, vanwege corona, niet zou kunnen doorgaan. Naast verschillende
overlegmomenten in allerlei samenstellingen, vergaderden we daarnaast dit jaar nog vijf maal
officieel op digitale wijze. Als alternatief voor de jaarvergadering hebben we in september op
Burendag wijkbewoners uitgenodigd om het jaarverslag te ontvangen en de inhoud ervan te
bespreken. In de buitenlucht en met een soepje erbij waren er ca. 20 aanwezigen die met
grote interesse de informatie tot zich namen.
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Het was behelpen met dat online vergaderen, maar op de agenda stond steeds onder meer
de vraag “Wat kan wel?” Verder de onderwerpen netwerk/overleg, communicatie/PR,
activiteiten en financiën. Behalve de leden van het Wijkcomité sloten Karin van der Plas
(ondersteuner Naoberzorg) en vaak ook Mieke Cruijsberg (opbouwwerk Synthese) aan. Ook
andere actieve vrijwilligers vergaderden zo nu en dan mee, afhankelijk van wat er op dat
moment speelde in de wijk.
Leden
In 2020 hadden de volgende leden zitting in het Wijkcomité:
1. Voorzitter

Piet Linders (Rembrandtstraat)

2. Secretaris

Anita Joosten (Jan van Eechoudstraat)

3. Penningmeester

Paul Kurver (Westerholtstraat)

4. Penningmeester

Jacqueline Timmermans (Lindweg)

5. Lid

Laura Ververgaard (Paulus Potterstraat)

6. Lid

Paul Coppus (Gebr. van Doornelaan)

7. Lid

Femke van Neerven (Benderstraat)

3. HET 10-PUNTENPLAN - HET JAAR DOOR
We kunnen het jaar grofweg in vier blokken verdelen: de tijd dat we
nog onbezorgd gebruik maakten van ons fijne Huis van de Wijk plus
omgeving, de weken dat we dicht moesten, de tussenliggende
periode waarin we open mochten mét maatregelen en tenslotte de
periodes dat we opnieuw moesten sluiten.

januari
2020

Periode 1: een goede start
Achteraf gezien beleefden we tot maart een onbezorgde tijd waarin
we vol enthousiasme plannen maakten voor de tijd daarna. De
Koffieochtenden werden weer goed bezocht, net als de andere
activiteiten. Tot aan de eerste sluiting mochten we zo 56 traditionele
Koffieochtenden beleven, met elke keer zo’n 12 tot 15 gasten, twee We begonnen vol enthousiasme met een
goed gevulde kalenderkaart...
vrijwilligers en onze vaste gastheer.

In het park werd, als het een beetje droog weer was, elke vrijdag Jeu
de Boules gespeeld. Als het weer niet meewerkte werden de
sjoelbakken (door wijkbewoners geschonken) in de Huiskamer op
een tafel gelegd en werd daar de ‘strijd’ uitgespeeld.
Op vrijdagmiddag Digitaal Café waar de 80+-deelnemers PowerPoints
maakten en met hulp van Google Earth een reis maakten naar een
plekje naar wens, waar dan ook op de wereld.
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Jeu de Sjoels...

De jaarlijkse Dankjewelavond voor de vrijwilligers was een groot
succes, mede dankzij de enthousiaste inzet van medewerkers van
Wonen Limburg. In oktober vertelden wij over het 10-puntenplan
tijdens hun Verhalenfestival en dit was een mooie tegenprestatie.

In de keuken, die we delen met de school, werd mokkataart
gebakken tijdens de activiteit de Zoete Twist. Er werd ook gekookt
met een Twist, waar steeds 12 deelnemers aan konden meedoen.

Twee keer per maand was er een Handwerkmiddag. Dan zat de
Huiskamer vol met creatieve mensen die met naald en draad, stof of
papier, of met garen en een punnikpaddenstoel in de weer waren.

Elke week waren er wel bijeenkomsten van een werkgroep of delen
ervan om te overleggen over activiteiten of andere regelzaken.

Net als elk half jaar was er weer een grote Poetsochtend waarop
vrijwilligers de Huiskamer en keuken weer blinkend schoon maakten
en de boeken in de meeneemboekenkast opnieuw op thema
sorteerden. Dat was ook het moment om te inventariseren en te
ontdekken dat messen en vorken soms mee opgegeten worden.

Op 21 januari organiseerden de heren van Club63 nog één activiteit:
de avondwandeling in de donkere Schadijker Bossen. Daar hoorden
de deelnemende kinderen en hun ouders het verhaal van Derk van
Assen, de verzetsstrijder.

Ook externe partijen maakten gebruik van de ruimte: Stichting
Breek-Uit bijvoorbeeld, en de Zonnebloem. Oudercontactgroep Best
Bijzonder en ook een groep pleegouders uit de gemeente vonden
hier een plek om elkaar te ontmoeten. Fotoclub 2B in the Picture
voor bijzondere jongeren kon er maandelijks terecht, net als de
Deugdenkring. De agenda vertoonde zelden lege dagen.

In de Gebroeders van Doornelaan staan, sinds we in 2019 zestig jaar
Norbertuswijk vierden, de Dafjes van Jeu van Helden te pronken. In
2020 kregen ze het beloofde lichtvoetje waardoor ze nu ook in de
avond prachtig te zien zijn.
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februari
2020

Ook in februari waren er de Koffieochtenden en andere
terugkerende activiteiten, zoals Koken met een Twist, waarbij dit
keer het authentieke Italiaanse menu van wijkbewoner Antoni Tonoli
bereid werd.

Kom op de Soep was deze maanden een welkome ontmoeting op de
zondagen waarbij gezelligheid, een beweegactiviteit en een kom
soep de drie vaste onderdelen waren. Het beweegonderdeel daarvan
werd om de week begeleid door een professional van Samen in
Beweging. Het waren mooie momenten waarbij veel gelachen werd.

In maart gingen we op diezelfde voet voort. Er was het moment dat
het plein rond de school en voor het Huis van de Wijk werd
uitgeroepen tot rookvrije zone. Die wet zat er toch al aan te komen
en zo waren we mooi de eerste hiermee.

De muren in de Huiskamer worden vanaf het begin opgesierd met
allerlei vormen van kunst, gemaakt door talenten uit de wijk. In
maart was weer zo’n wisselmoment. We konden toen nog niet
vermoeden dat we er maar zo weinig naar zouden mogen kijken.

Vrijwilligers bezorgden nog vol ijver huis-aan-huis de uitnodigingen
voor de jaarvergadering. En toen veranderde alles. In de wereld. In
onze wijk. Corona kwam alle plannen dwarsbomen.
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maart
2020

Periode 2: de eerste lockdown
Op 16 maart moest de deur plotsklaps dicht. Alle geplande
activiteiten werden afgezegd. In rap tempo werden er flyers
gemaakt die door vrijwilligers binnen enkele dagen huis-aan-huis
werden bezorgd. Het werd stil in het Huis van de Wijk.

16
maart
2020

‘Het Meldpunt’ was de werktitel van ons Naoberzorgpunt en hier
werd achter de schermen al aan gewerkt. Corona bracht dit proces
in de hoogste versnelling. Twee vrijwilligers namen de coördinatie
op zich (incl. beheer telefoon en mail), de naam ‘VoorMekaar’ werd
gekozen en vastgesteld. De communicatie naar de wijk hierover
werd opgestart.
Al snel kwamen de eerste verzoekjes binnen. Bij de eerste actie
werden ca. 60 bemoedigende kaartjes in brievenbussen gedaan.
Er werden telefoontjes gepleegd en bezoekjes gebracht. De
luisterende oren werden zo flink geoefend.
Al snel was de groep VoorMekaar-vrijwilligers uitgebreid tot ca. tien
personen en dat was het moment dat er met trainingen werd
begonnen. Op anderhalve meter afstand ging dat prima, zeker
wanneer daar de hal van de Twister voor kon worden gebruikt.

In eerste instantie zou de deur dicht blijven tot en met 6 april.
Het was nog uiterst onzeker hoe het daarna verder zou gaan.
Op 20 maart is daarom al een Japanse sierkers geplant aan de rand
van het Meulenveldpark. Dit zou eigenlijk op feestelijke wijze
gedaan worden, voorafgaand aan de jaarvergadering op 29 maart.
De boom is genoemd naar baby Hana, een meisje dat onder
moeilijke omstandigheden maar met veel liefdevolle hulp van o.a.
onze vrijwilligers geboren werd. De Hanaboom is zo een groeiend en
bloeiend teken van hoop voor de toekomst. (In april had het
boompje al een prachtige roze bloesem.)

In die tijd zijn we ook gestart met het inzamelen van uitgebloeide
bloembollen. Het idee was om die tijdens Burendag samen in het
park een mooi plekje te geven zodat we in het voorjaar van 2021 er
van konden genieten, als we terug zouden kijken op deze tijd.
Door school werd een knuffelberenjacht georganiseerd, naar
voorbeeld van een groep op Facebook. Wij hielpen mee door
wijkbewoners te vragen een beer voor het raam te zetten.
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april
2020

We bedachten dingen die bewoners op een veilige manier wel nog
konden doen en maakten daarmee de Wat-wel-kan-kaart. Met een
bemoedigende boodschap op de voorkant en voorzien van
informatie over VoorMekaar werd het een mooie bewaarkaart die
door vrijwilligers weer huis-aan-huis bezorgd werd.

Pasen 2020. Normaal gesproken zouden gezinnen samenkomen met
die dagen, kinderen paaseieren zoeken, er zou gezelligheid zijn. Als
alternatief wilden wij graag zonnetjes naar de mensen brengen. Dat
werden gele narcisjes, met een kaartje waarop een korte groet
stond. De reacties waren hartverwarmend en ontroerend. De
vrijwilligers die de plantjes rondbrachten genoten ervan om de
mensen zo even te verrassen.

Mensen mochten het via VoorMekaar laten weten wanneer ze
wilden dat er een kaarsje voor hen werd aangestoken in de
Stilteruimte. Een vrijwilliger zorgde dan dat dit op respectvolle wijze
gebeurde.

Een andere vrijwilliger regelde dat de ingang van het Huis van de
Wijk nu eens goed rolstoeltoegankelijk werd gemaakt. Alle eerdere
pogingen daartoe bleken geen succes. Op deze manier lukte het wel.
In de dagen daarna werd meerdere malen zand in de voegen
geveegd en zo werd het een prachtige entree.

De vrijwilligers van Kom op de Soep besloten om hun vaste
bezoekers op de zondagen te gaan verblijden met emmertjes soep.
Ze noemden het Soep op de Stoep en de mensen die eerder altijd
naar het Huis van de Wijk kwamen kregen nu de mogelijkheid om
hiervan gebruik te maken. Het praatje aan de deur was net zo lekker
als de soep, zowel voor de ontvanger als voor de bezorger.

Intussen trok de natuur zich niks aan van de pandemie die de
menselijke wereld zo op z’n kop zette. In de tuinen en bermen
bloeiden bloemen in allerlei kleuren. Het park zag er prachtig uit en
de bijtjes en hommels zoemden er vrolijk op los. Er werd veel
gewandeld en gefietst. Ook de vrijwilligers van VoorMekaar maakten
wandelingetjes met mensen die hadden aangegeven zich eenzaam te
voelen. Intussen konden ze een luisterend oor bieden.
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mei
2020

Periode 3: open met aanpassingen
Op 1 juni mochten we weer gasten ontvangen, maar dan wel op
aangepaste wijze. De inrichting werd aangepast: tafels uit elkaar,
minder stoelen, een koelkastje in de gang waarop een handgeldispenser. Op de deur en op de tafels waren de ‘spelregels’ te
vinden. Die hebben we vastgesteld naar voorbeeld van de LSA. We
volgden alle gevraagde maatregelen op en openden de deur voor, in
eerste instantie, Koffieochtenden in twee delen. Door in twee shifts
te werken hoopten we meer mensen de gelegenheid te geven toch
even een kop koffie te komen drinken. Op deze manier hebben we
39 Koffieochtenden gehouden.
Vanaf 13 juli was het zomervakantie. Toen hebben we er weer een
doorlopende ochtend van gemaakt. Er was in die tijd weer om de
week Handwerkclub, maar ook dit met minder deelnemers en
daarom een aanmeldverplichting. De kookactiviteiten zijn niet meer
gestart. Dat valt onmogelijk te organiseren met anderhalve meter
afstand. Kom op de Soep ging wel door, maar zonder
beweegactiviteit.

De heren van Club63 maakten gebruik van hun vrije tijd en begonnen
aan een flinke klus: het opknappen van het terrasje bij het Huis van
de Wijk. Nieuwe planken, schuren, lakken... met grote zorg werd er
weer een nette plek van gemaakt.

Van de Rabobank ontvingen we een mooi bedrag dat bedoeld was
voor de Sjemspeule, die we eigenlijk in juni zouden organiseren. Een
mooie geste waarmee we straks, als het weer kan, een mooi sportief
en muzikaal wijkfeest deels mee kunnen financieren.

Werkgroep 11 pakte het idee op om een reeks coronaproof
zomeractiviteiten te organiseren in de buitenlucht. De eerste was de
Picknick in het Park op zondag 12 juli. Deelnemers van Kom op de
Soep sloten aan en samen met de andere aanwezigen werd er een
beweegonderdeel uitgevoerd. Er was live muziek en de organisatie
had gezorgd voor drinken en soep. Er werd volop genoten.
Klik voor het fotoalbum.

We hebben door het jaar heen verschillende keren gebruik mogen
maken van het ‘huisje’ van Wonen Limburg. Mooi als centraal punt
en handig dat er (huisvormige) stevige zitmeubeltjes in verschillende
maten bij zitten. Service van Wonen Limburg: het huisje werd
kosteloos netjes gebracht en weer opgehaald.
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juni
2020

juli
2020

Ook de straatbezoeken gingen door. In 2020 werd de Emmastraat
bezocht, de Wittenhorststraat in twee delen, de Steffensstraat, de Pr.
Marijkestraat, de Vermeerstraat, de Middelijk en de Willem
Alexanderstraat. Bij een aantal van die avonden sloot wethouder Roy
Bouten aan om mee te luisteren naar wat er leeft in de wijk, net als
Mieke Cruijsberg (Synthese) en Inge Nabbe (Wonen Limburg). Ook de
vrijwilligers van VoorMekaar waren er vaak bij. Bewoners in deze
straten ontvingen steeds een uitnodiging in hun brievenbus.

Op 25 juli was er een Buitenbingo, aan de voorkant van de Twister
onder de overhellende dakrand. Dat was een goede keuze want er
vielen toch wat spatjes regen. Dit mocht echter de pret niet drukken.
Het was een gezellige middag waaraan mensen van allerlei leeftijden
meededen. Er werkten ook weer meerdere werkgroepen aan mee.
Klik voor het fotoalbum.
augustus
2020
Op 8 augustus was de Stoepkrijtwedstrijd, opnieuw aan de voorkant
van de Twister. De jeugdige deelnemers maakten prachtige
tekeningen in de schaduw, of juist in de zon omdat het krijt dan beter
pakte. Natuurlijk was er ranja en vanwege de hoge temperaturen ook
ijsjes. Het was de eerste activiteit waarbij we uitnodigden in drie
talen. Klik voor het fotoalbum.

De fotospeurtocht door de wijk op 22 augustus was weer echt een
activiteit voor mensen van allerlei leeftijden. Aan de hand van de
foto’s werd er in de straten gezocht naar letters en die letters
vormden een woord. Voor de winnaars waren er prijsjes. Voor alle
deelnemers was er lekker bewegen in de buitenlucht, gezelschap en
plezier. Klik voor het fotoalbum.

Op 29 augustus beleefden de Huiskamervrijwilligers een creatieve
Teamdag. Bordjes werden 'gedot', stenen werden omgetoverd tot
kunstwerkjes en ze schreven zelfs een pantoum-gedicht. Er was een
muzikaal intermezzo met vergeet-me-niet-liedjes op de
mondharmonica en heerlijke broodjes als lunch. Goed voor het
teamgevoel, persoonlijkheidsontwikkeling en tevens een beloning
voor de inzet door de jaren heen.
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Filmmaker en medewijkbewoner Ruud Lenssen organiseerde, samen
met o.a. het Mantelzorgsteunpunt, een dorpentoer om zijn
documentairefilm ‘Wei’ te tonen. Bijna 150 mensen bezochten op 4
september de voorstelling in ons Meulenveldpark. Na de film was er
nog een nagesprek over dementie en mantelzorg. Verschillende
vrijwilligers werkten mee bij de voorbereidingen en het opruimen.

Jeu de Boulen op afstand kon nog gewoon doorgaan, lekker in de
buitenlucht. Zo was er toch elke week even dat moment om naartoe
te leven. Even een praatje maken, kibbelen over de afstand van de
bal en samen plezier beleven. Club63 regelde het allemaal, de koffie
werd geschonken door onze vaste Huiskamermedewerker.

Op 8 en 18 september kwamen de mensen van de inham op de
Rembrandtstraat bij elkaar om de plannen voor het Waterklaar!plan
te bespreken. Eigenlijk zou een ander, groter deel van de wijk,
hiervoor als pilot worden opgepakt maar vanwege corona is er
gekozen voor een kleiner deel van tien woningen. Omroep Horst aan
de Maas maakte opnamen om te verwerken in een film omtrent dit
pilotproject.

De informatieborden die Club63 maakte zijn bedoeld om ook in
de toekomst steeds de eerstvolgende activiteiten aan te kondigen.
In maar liefst vier talen nodigen ze jong en oud uit om ook mee te
doen.

En toen was het Burendag, een dag die we zo graag hadden willen
vieren met alle wijkbewoners samen. Helaas was dat niet mogelijk,
maar we vonden een vorm die wel mogelijk was binnen de
maatregelen.
Als eerste de Norbertustoertocht voor motorrijders uit de wijk,
georganiseerd door Piet Berden van Club63. Verbinden door het
delen van een gezamenlijke interesse.

Daarnaast hebben we in het park eerst de ingezamelde bloembollen
een plekje gegeven. Daarna was er voor iedereen soep met broodjes.
Ook was er voor iedereen een Jaarverslag 2019 waarover Piet Linders
even kort iets vertelde. Vragen hierover werden beantwoord en
ideeën uitgewisseld. Het was, ondanks de beperkingen, een
verbindende Burendag.
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september
2020

Periode 4: opnieuw lockdown

oktober
2020

De Koffieochtenden werden wisselend bezocht. Soms was het even
spannend of er voldoende vrijwilligers waren want (verkoudheids-)
klachten betekende thuisblijven, maar het lukte. En toen kwam toch
die persconferentie waarin verteld werd dat alles opnieuw helemaal
dicht moest. Op 14 oktober was de laatste Koffieochtend van 2020.
De deur ging opnieuw op slot.

Kom op de Soep ging weer over op de variant Soep op de Stoep.
Om de risico’s te beperken ging ook de school weer dicht. In overleg
met hen werd de Huiskamer tussendoor wel grondig opgeruimd en
schoongemaakt door onze vaste Huiskamermedewerker. Een enkel
klein overleg vond er nog plaats met ruime afstand. Verder was er
niet zo veel mogelijk qua ontmoeting. Zelfs het Jeu de Boulen moest
uiteindelijk worden afgezegd.

november
2020

In kleine groepjes overleggen was meestal nog wel gelukt maar later
in het jaar werd ook hiervoor veelal overgeschakeld naar digitaal. Als
wijkcomité vergaderden we zo vijf keer, verdeeld over het jaar. Soms
werd er geschoven met de datum omdat de situatie daarom vroeg.
We bleken behoorlijk flexibel te zijn. De traditionele jaarafsluiting
met een hapje en drankje kon dit jaar helaas niet doorgaan.
Vergadering 11-11-2020

Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Rond die datum
worden ook onze vrijwilligers altijd verrast met een geschenkje. Dit
jaar kregen ze allemaal een soeppakket thuisbezorgd met daarbij het
recept voor Norbertussoep. Dat dit gewaardeerd werd bleek wel uit
de vele foto’s van gevulde soepkommen die via whatsapp gedeeld
werden.

Club63 had het idee om een kerstbomenbos te planten bij het Huis
van de Wijk. Zo bedacht, zo uitgevoerd. Er kwamen vijf mooie
sparren bij het terrasje en kinderen van de Twister maakten elk een
versiering met een wens. De heren zorgden daarnaast voor 3500
kerstlichtjes, voor elke wijkbewoner een lichtje dus, die in de
avonduren zorgden voor een fijne kerstsfeer. Op 11 december
hebben ze samen met de kinderen de versieringen in de boompjes
gehangen.

12

december
2020

Bij het kerstbomenbos kwam een kleurrijk doek te hangen met
daarop een algemene kerst- en nieuwjaarswens in vijf talen. Het
werd door de kinderen van de Twister, samen met de leerkrachten,
onthuld. Er is voor gekozen om er geen jaartal op te vermelden
zodat het doek meerdere jaren gebruikt kan worden.

Om mensen uit te nodigen iets voor mekaar te betekenen, of om
hulp te vragen indien gewenst, hebben we een kaart gemaakt
waarop tevens de contactinformatie te vinden is van VoorMekaar.
Het is een stevige kaart waarvan we hopen dat mensen deze
bewaren.
Rond de kerstdagen wilden we alle wijkbewoners (opnieuw) een
hart onder de riem steken. Daartoe hebben we hartvormige kaarsjes
in de vorm van een klavertje vier verpakt (met hulp van vele
vrijwilligers). Op de achterkant van het pakketje kwam een sticker in
dezelfde sfeer als het spandoek met daarop een kerst- en
nieuwjaarswens.
De kaarsjes zijn samen met de kaarten van VoorMekaar huis-aanhuis bezorgd. Het leverde warme reacties op waaruit bleek hoezeer
zo’n attentie gewaardeerd wordt.
Ook de VoorMekaar-kaart had effect. Verschillende mensen namen
contact op omdat ze wilden helpen (nu of liever pas na coronatijd)
of omdat ze behoefte hadden aan helpende handen of een
luisterend oor. Een zeer geslaagde actie dus.

4. VRIJWILLIGERS
In 2020 zijn we gestart met de ‘vrijwilligerskaart’. Hiermee kunnen we beter registreren
welke vrijwilligers actief zijn, naam en adresgegevens bijhouden en de AVG-wet naleven.
Tijdens de Dankjewelavond in januari kregen de aanwezige
vrijwilligers het verzoek de kaart ter plekke in te vullen. De
overige vrijwilligers kregen een kaart in hun brievenbus of,
op digitale wijze, in hun mailbox.
Alleen de vaste vrijwilligers, die met regelmaat taken binnen de
wijk uitvoeren, staan met zo’n kaart geregistreerd. In 2020
waren dat er 47. Met de coronabeperkingen hebben ze zich
minder mogen inzetten dan ze wilden, maar als er iets te doen
viel (zoals huis-aan-huis bezorgen of iets inpakken) dan stonden
ze direct weer klaar en bleken ze hun ijver niet verloren te zijn.
Naast deze vaste vrijwilligers maken we vaak ook nog gebruik
van de vrijwillige inzet van mensen die dit incidenteel doen. In totaal kunnen we in principe
een beroep doen op 60 tot 100 enthousiaste wijkbewoners.
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5. COMMUNICATIE
In het verslag onder het kopje 10-puntenplan werd al een paar keer de huis-aan-huis-flyer
genoemd. Omdat er in onze wijk nog best veel mensen wonen die geen gebruik maken van
internet vinden wij zo’n flyer bij belangrijke zaken de beste manier.
We hebben voor het eerst nu ook eens een advertentie in de Hallo
laten plaatsen. Deze werd goed gelezen dus in de toekomst zeker een
optie om dat vaker te doen.
Van een aantal activiteiten, en ook de informatie over de sluiting van
het Huis van de Wijk, is op posters geprint en verspreid in de wijk of
alleen op de ingangsdeur gehangen.
Daarnaast waren er de digitale middelen: de nieuwsbrief is uiteindelijk 32 keer verzonden.
Dat zijn de reguliere tweewekelijkse edities, aangevuld met nieuwsbrieven over zaken die
niet konden wachten. Het aantal ontvangers kwam in 2020 op 300 uit.
Op Facebook werden 143 berichten geplaatst die door 537 volgers gezien werden.
Dan was er nog Instagram: 72 berichten aan 149 volgers.
Tenslotte onze website die, mede dankzij de linkjes in de nieuwsbrief, vaak geraadpleegd
werd dit jaar.

6. VOORUITBLIK
Voor 2020 hadden we grootse plannen maar het leven bleek niet zo maakbaar als we soms
denken. Ook in 2021, weten we inmiddels, blijft corona nog een grote rol spelen in de
mogelijkheden. Zo hadden we dolgraag in juni de Sjemspeule willen organiseren, hét
wijkfeest dat we tot een jaarlijkse traditie wilden maken, met muziek, sport en gezelligheid.
Dat gaat helaas nog even niet lukken, maar we hopen wel het volgende te kunnen realiseren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aandacht en waardering voor onze vrijwilligers (o.a. ook training & teambuilding)
VoorMekaar verder ontwikkelen en verbinden met professionals
Ook op andere manieren aandacht voor de (al dan niet kwetsbare) wijkbewoners
Straatnetwerk verder vormgeven
Welkom-in-de-Wijk: nieuwe wijkbewoners verwelkomen met een bezoekje en tasje
Voortgang samenwerking driewijken
In gesprek met jongeren en samen aan de slag
Samen met school werken aan een inclusieve wijk
Aandacht voor het hoopvolle verhaal achter de Hana-boom
Mogelijkheid voor nagesprekken met wijkbewoners over corona-ervaringen
Een after-corona-party voor alle wijkbewoners!

7. JAARREKENING
Onze penningmeesters hebben er een flinke klus aan om alle cijfertjes netjes op een rijtje te krijgen.
Hieronder de resultaten voor 2020.
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