
 

 
 

 

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  
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Vanuit de vereniging 
 
De laatste nieuwsbrief van 2020, het jaar dat altijd in 
onze herinnering zal blijven als het jaar van de Corona-
pandemie. Wij kunnen wel zeggen dat het een moeilijk, 
triest en eenzaam jaar is geweest waarin we weinig tot 
niets hebben kunnen doen aan activiteiten voor de 
kinderen maar ook niet voor de volwassenen. 
Na de nieuwjaarsreceptie zijn we vol enthousiasme 
begonnen met de vaste clubs zoals de Belhamels, de 
knutselclub, de kinderdisco, de creaclub voor 
volwassenen en bingomiddagen/-avonden. 
Helaas kwam toen Corona bij ons op bezoek. Er was 
veel onzekerheid over wat ons te doen 
stond. Allerlei plannen en regels 
kwamen op ons af en we moesten zorg 
gaan dragen voor hygiënemaatregelen, 
looproutes en de 1,5 meter afstand. 
Door alle maatregelen hebben we maar enkele dagen 
van de zomer de tuin kunnen openen. Hierdoor 
hebben we veel inkomsten misgelopen en voorraden 
weg moeten doen die onverkoopbaar waren geworden. 
Dit is natuurlijk een grote financiële tegenvaller voor de 
vereniging. Laten we allemaal ons best doen om zo 
snel mogelijk van deze pandemie af te komen zodat 
we volgend jaar weer samen kunnen genieten van de 
kinderen, die op de speeltuin aan het spelen zijn en we 
ook gezamenlijk vele en leuke activiteiten kunnen 
doen. 
 
Natuurlijk hebben we niet helemaal stilgezeten en 
hebben een aantal dingen kunnen realiseren. 
Zo hebben we de portiersloge met enkele 
medewerkers kunnen verbouwen en in oppervlakte 
vergroot. Ook hebben we er een nieuw keukenblok 
kunnen plaatsen omdat de oude totaal versleten was. 
 

Een alternatieve fietspuzzeltocht en de snuffelmarkt 
hebben we ook door kunnen laten gaan toen de 
maatregelen wat versoepeld waren. Dit laatste is 
gelukkig een zeer geslaagde activiteit geweest voor 
zowel de vereniging als voor de kinderen die hun eigen 
spulletjes konden verkopen. 
 
Rond Sinterklaas hebben we helaas geen mogelijkheid 
gehad om zoals ieder jaar de kinderen te verblijden 
met de Sinterklaasbezoeken op de tuin, thuis of op de 
bedrijven. 
Wel was er iets geregeld om Sinterklaas online uit te 
nodigen om een praatje te houden met de kinderen, 
hetgeen ongeveer 50 x gerealiseerd is door de Sint en 
een aantal Pieten. 
 
Er vonden in het afgelopen jaar ook een aantal trieste 
gebeurtenissen plaats in de vereniging .  
Wij denken hierbij aan overlijden van enkele oud 
medewerkers die zich jarenlang hebben ingezet voor 
de vereniging. Wij denken in dankbaarheid aan hen 
terug. 
 
Een aantal medewerkers werden dit jaar ook getroffen 

door ernstige ziektes waarvan zij gelukkig momenteel 
goed herstellen. Wij wensen ze beterschap en hopen 
dat wij hen snel weer in goede gezondheid mogen 
ontmoeten. 
 
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die zich willen inzetten om de 
speeltuin open te stellen en mee te helpen bij 
de activiteiten en/of bestuurlijke taken op zich 
te nemen. 
 
Ondanks de strengere maatregelen die nu tot in januari 
gelden hopen wij toch volgend jaar weer terug te keren 
naar een normaal speeltuinjaar en wensen wij alle 
leden, medewerkers, bezoekers en donateurs een 
voorspoedig en vooral gezond 2021 toe. 

 

 


