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 JAARVERSLAG BESTUUR 2018 

 
1. Inleiding 

Als gevolg van de wettelijke en statutaire bepalingen biedt het bestuur u hierbij haar 
jaarverslag over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 aan. 
Met dit verslag probeert het bestuur u een globaal overzicht te geven van de 
werkzaamheden en de bijzonderheden.  

 
2. De Wijkvereniging 

Op 13 september 1980 is de Wijkvereniging Stadsdennen opgericht.  
Sinds 14 mei 2014 is de akte statuutwijziging ondertekend, waarmee de wijk Frankrijk is 
toegevoegd. De Wijkvereniging heeft vanaf deze datum de officiële naam:  
Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk.  

 
2.1. Doelstelling 

Het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijken Stadsdennen en Frankrijk in 
de ruimste zin van het woord. 
De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk tracht haar doel te bereiken door middel van het 
organiseren van cursussen, activiteiten en evenementen en het activeren van contacten 
tussen de bewoners in de wijken.  
 
Wel moet het bestuur van de Wijkvereniging hierbij opmerken dat de cursussen, activiteiten 
en evenementen steeds een groter bereik hebben en Harderwijkbreed en soms daarbuiten 
goed ontvangen worden.  

  
2.2. Bestuur 

De samenstelling van het bestuur bestaat uit: 

• De heer H. Pauli  Voorzitter 

• De heer B.T. Goosen  Secretaris 

• De heer T.H. Goosen  Penningmeester 

• Mevrouw M. Dijkstra  Algemeen lid 
 

In de periode 1 januari t/m 31 december heeft het bestuur 10 maal vergaderd.  
Op 11 april 2018 heeft het bestuur een Algemene Ledenvergadering gehouden. 
 
De heer T. Goosen is tijdens de Algemene Ledenvergadering herkozen voor een nieuw 
termijn. Vol passie mocht hij weer verder met het organiseren van activiteiten en 
evenementen. Daarnaast is de heer T. Goosen natuurlijk verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie en is hij penningmeester.  
 
Tijdens de ledenvergadering is het foto- en videobeleid vastgesteld door de 
ledenvergadering.  
Het bestuur is daarna verder gegaan met uitvoeren van het AVG-beleid.  
Contact onderhouden met de gemeente Harderwijk was in 2018 zeer intensief.  

 Van het bijwonen van raads- en commissievergaderingen tot diverse afspraken met politieke  
 Gemeentelijke spelers in Harderwijk.  

Er is diverse keren contact geweest met wethouder Marcel Companjen en wethouder Jeroen 
de Jong. 
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 2.3. Vrijwilligers 

In 2018 is de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk weer gegroeid. Het organiseren van al 
die cursussen, activiteiten en evenementen zal niet zonder gemotiveerde mensen kunnen.  
Om alle vrijwilligers te bedanken organiseerde wij een gezellige BBQ in MFZ De Kiekmure.  
Onze “huisslager” leverde zijn diensten en dit viel in goede aarde.  
De avond sloten we af met een gezellige karaoke.  
Een bijzonder woord van dank voor al onze vrijwilligers die onze Wijkvereniging een warm 
hart toedragen en zich inzetten.  

 
2.4. Vrijwilliger van het Jaar 

In 2018 werd Bertha Rekers uitgekozen om de titel “Vrijwilliger van Jaar 2018” te mogen 
dragen.  
Bertha staat niet graag in de belangstelling en komt al helemaal niet naar een 
vrijwilligersavond. De voorzitter en secretaris besloten daarom een “uniek” filmpje te maken 
en deze te tonen tijdens de vrijwilligersavond. Daarna is het filmpje ter promotie geüpload 
op onze website en ingezonden bij HK13TV.  
Bertha loopt al vele jaren, samen met haar dochter de Wijkverenigingsboekjes.  
Dit doet zij met heel veel plezier en altijd een glimlach.  

 
2.5  Koninklijke onderscheiding 
 In 2018 bereikte ons het nieuws via de media dat onze vrijwilliger Hans Vermeulen een 
 onderscheiding heeft mogen ontvangen.  
 Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij feliciteren hem nogmaals van harte.  

 
3. Secretariaat 

`  In de periode van 1 januari t/m 31 december is de heer B.T. Goosen verantwoordelijk 
geweest voor het Secretariaat.  

 
3.1. Werkzaamheden Secretariaat 

De werkzaamheden van het Secretariaat bestonden uit:  

• Het bijhouden van het archief; 

• Het voorbereiden van vergaderingen; 

• Het notuleren tijdens vergaderingen en diverse andere bijeenkomsten;  

• Het behandelen van inkomende en uitgaande post; 

• Het vernieuwen en bijhouden van beleidstukken; 

• Het onderhouden van social media; 

• Het actualiseren van het fotoarchief; 

• Het vormgeven van promotiemateriaal. 
 

4. Cursussen, activiteiten en evenementen 
De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk organiseert cursussen, activiteiten en 
evenementen. Van binnen- tot buitenactiviteiten.  
De meeste activiteiten vonden in 2018 plaats in MFZ De Kiekmure.  

• Het zomerreisje ging dit jaar richting Wanrooij. Hier gingen wij op bezoek bij speciale 
koeien die van knuffelen en aaien houden.  

• Er werd een bezoek gebracht aan de weihnachtsmarkt in Düsseldorf.  
Een hele grote stad, met veel winkels en heel veel verschillende kerstmarktjes.  
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 • Na de laatste kofferbakverkoop in november 2018 hebben wij moeten besluiten om 

niet akkoord te gaan met de “nieuwe” voorwaarden van de gemeente voor het 
gebruik van de Houtwalgarage. Hierdoor komt er voorlopig een einde aan de 
kofferbakverkoop op zondag.  
Wij spreken onze ongenoegen hierover uit middels een brief richting de politiek.  

• Voor een tweede keer werd “Show je Talent” georganiseerd.  
Dit was weer een groot succes. Meer deelnemers en meer bezoekers.  

• Al langer was het een gekoesterde wens van een aantal bestuursleden om gezellig 
samen te eten. Toen bleek dat een aantal deelnemers aan onze activiteiten hier wel 
oren naar hadden, zijn we in overleg gegaan met Jop’s Catering.  
En zo organiseerde wij voor het eerst “samen eten”. Een groot succes. 

• Het bestuur heeft tijdens een bestuursvergadering besloten om het goede werk van 
Thea voor de Wijkverenging blijvend te eren.  
De laatste woensdagavondbingo in juni draagt standaard de naam Thea’s bingo.  
Een bingo en verloting waarbij echt uitgepakt wordt met prijzen.  

• We zijn gestart met een kort klaverjastoernooi op de maandagmiddag. 
 

Het totaaloverzicht van alle cursussen, activiteiten en evenementen volgt na dit jaarverslag 
van het bestuur. 

 
5. Samenwerking 

 De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk heeft in 2018 samengewerkt met: 

• Gemeente Harderwijk; 

• Wijkplatform Stadsdennen; 

• Wijkplatform Frankrijk; 

• Zorgdat;  

• De Kiekmure; 

• Welkoop Harderwijk. 
 

Een aantal zaken met betrekking tot de samenwerking worden uitgelicht:  
 

5.1. Kwartaaloverleg en samenwerking MFZ De Kiekmure 
Tijdens de eerste helft van 2018 troffen wij de organisaties MFZ De Kiekmure en Zorgdat 
twee keer.  
Na een goed eerste kwartaaloverleg, verliep het tweede kwartaaloverleg erg moeizaam.  
Samen met Zorgdat concludeerde de Wijkvereniging dat er een behoorlijke stempel op het 
overleg werd gedrukt door de huidige voorzitter van MFZ De Kiekmure.  
Diverse onverwachte en ongepaste aanvallen vanuit de voorzitter liepen op niks uit.  

 Het bestuur van de Wijkvereniging heeft aan dit kwartaaloverleg een vreemd gevoel over 
 gehouden.  
 

Al snel bleek daarna dat de voorzitter bezig was met een vreemd beleid binnen MFZ De 
Kiekmure. Zijn heerschappij werd steeds meer wet en twee andere bestuursleden wist hij  
achter zich te krijgen. Ook zijn politieke arm richting de gemeente hielp hem om in het zadel 
te blijven.  
Onbekwaam personeel werd aangenomen, hygiëne en gastvrijheid werden steeds minder 
belangrijk. Een 11-tal organisaties trokken samen op om de problematiek aan te pakken en 
MFZ De Kiekmure weer bloeiender te maken.  
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 Tot op heden heeft dit zijn vruchten nog niet afgeworpen, maar zijn wij nog steeds in 

onderhandeling met diverse organisatie binnen en buiten de Kiekmure om de problematiek 
aan te pakken.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 zullen wij uitvoerig ingaan op de 
huidige problematiek binnen MFZ De Kiekmure.  

 Door de vreemde houding, eigenwijsheid en echo-aantasting heeft de voorzitter van MFZ De  
 Kiekmure besloten de samenwerking op te zeggen en het kwartaaloverleg niet voor te  
 zetten. Hierdoor kon er ook geen evaluatie plaats vinden voor het afstemmingsdocument.  
 
 Pesterijen vanuit MFZ De Kiekmure richting diverse organisaties, waaronder de  
 Wijkvereniging werden uitgevoerd door bestuur en personeel.  
 Van negeren tot onheus bejegenen, en van tegen werken tot leugens verspreiden stond 
 stond steeds meer centraal.  
 
 Het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk heeft dan ook in december 2018  
 niet anders kunnen concluderen dat MFZ De Kiekmuren iet meer “ons huis” is.  
 
 Diverse organisaties zijn in 2018 een voorbereiding gestart, waarin zij het vertrouwen  
 opzeggen in het bestuur van MFZ De Kiekmure.  
 

5.2. Welkoop Harderwijk 
In 2018 hebben wij kennis moeten maken met een nieuwe bedrijfsleider.  
De geplande activiteiten konden doorgang vinden op het terrein van de welkoop.  
De activiteiten waren succesvol qua bezoekers. Het deelnemersaantal mag wel wat omhoog.  

 
5.3. Wijkcafé 

Maatschappelijke organisaties en professionals hebben in 2018 de kans gekregen om elkaar 
te ontmoeten en met elkaar te netwerken.  
Zo hebben wij een café bijgewoond over verkeersveiligheid en het grijs en groen buiten in de 
wijk.  
 
Tijdens het eerste wijkcafé van 2018 heeft onze secretaris een presentatie gegeven over 
activiteitenharderwijk.nl. Een website ter promotie van activiteiten en evenementen van 
maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk).  

 
5.4. Harderwijkse uitdaging 

Door tegenvallende deelnemers is er geen netwerkbijeenkomst georganiseerd door de 
Harderwijkse Uitdaging. Er wordt gekeken naar een andere invulling.  

 
5.5. Netwerkbijeenkomst Zorgdat 

Ieder jaar organiseert Zorgdat een netwerkbijeenkomst met een thema.  
Alle samenwerkingspartners ontmoeten elkaar daar onder het genot van een hapje en 
drankje. Na het volgen van een aantal workshops wordt de avond gezamenlijk afgesloten.  
Helaas konden wij dit jaar niet aanwezig zijn, doordat het samen viel met één van onze 
bingo’s.  
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 5.6. Buurtcamping 

Eind 2018 is het idee ontstaan om een “vakantie in eigen stad” te organiseren voor 
Harderwijkers. Er wordt momenteel druk onderhandeld met diverse partners om dit te 
kunnen realiseren.  

 
6. Beleid 

Een fijne omgeving creëren tijdens diverse activiteiten, cursussen en evenementen draagt bij 
aan een goede mond op mondreclame.  
Het bestuur zet zich in om een succesvol programma aan te blijven bieden.  
De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk is er voor iedereen.  
 

6.1. Activiteiten Harderwijk 
In 2018 is www.activiteitenharderwijk.nl uitgerold.  
Veel maatschappelijke organisaties weten de website, facebook, twitter en instagram te 
vinden. Wij zorgen voor gratis online promotie voor activiteiten en evenementen.  

 
6.2. Huizen van Harderwijk 

Begin 2018 kreeg Krachthuis Harderwijk hulp van de provincie.  
In een werkgroep wordt er met diverse initiatieven hard gewerkt aan een 
samenwerkingsdocument. Krachthuis wordt onderdeel van de Huizen van Harderwijk. Door 
samen te werken met andere organisaties hopen wij de gemeente en provincie beter te 
kunnen overtuigen.  
 
Door samenwerking wordt ons project realiseerbaarder.  

 
6.3. Privacywet 

Er is een goed begin gemaakt met het “AVG-beleid”.  
Afgehandeld zijn:  

• Ee foto- en videobeleid.  

• De website is https ingericht.  

• Contractformulieren zijn aangepast.  

• Er staat een privacyverklaring op onze website en op ons drukwerk.  

• Er is een overeenkomst getekend met onze ICT-partner en drukwerkpartner MEO.  
 

Doordat in 2018 onze aandacht opeens moest verschuiven, zullen wij ons de komende tijd 
nog richten op:  

• Overeenkomsten aangaan met onze vrijwilligers.  

• Infobrief versturen richting onze vrijwilligers.  

• Het opstellen van een verwerkingsdocument waarin de ledenadministratie, Davilex, 
opslag en ander zaken worden beschreven.  
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 7. PR 

 
7.1. Artikelen in de krant 

In 2018 heeft de Wijkvereniging diverse keren in de krant gestaan.  
Vooral gericht op promotie van activiteiten en evenementen.  
 
Tijdens de discussie over de zondag openstelling ging het gerucht dat onze kofferbakverkoop  
zal moeten verdwijnen.  
De stentor heeft hier een mooi artikel over geschreven pro Wijkvereniging. 

 
7.2. Wijkverenigingsboekje 

Met trots konden wij in maart 2018 ons “nieuwe” boekje presenteren.  
Met onze eigen vormgever in huis, is het voor ons mogelijk geworden om een 
Wijkverenigingsboekje te laten drukken bij MEO en deze uit te brengen.  
Het bestuur is erg tevreden met het eindresultaat.  

 
7.3. Website 

In 2018 is onze nieuwe website gelanceerd. In samenwerking met MEO, een bedrijf uit 
Alkmaar, hebben wij keihard gewerkt aan een prachtige website.  
Een website vol overzichtelijke informatie, getoond op een mooie manier.  
Zeker de reserveringsformulieren zijn een uitkomst en vallen bij de deelnemers ook in goede 
aarde.  

 
7.4. Tot slot 

Het bestuur zal zich de komende tijd richten op het onderhouden van contact met 
samenwerkingspartners en zal opzoek gaan naar nieuwe partners. 
Partners die passen bij onze Wijkvereniging en die wellicht onderdak kunnen bieden  
voor onze activiteiten.  
 
Het wijkverenigingsboekje blijft volop in ontwikkeling en wordt iedere druk weer een beetje 
beter. De promotie via de website zal nog meer plaats gaan vinden.  
Eveneens de promotie via Facebook, Twitter en Instagram zal nog meer ingezet worden.  
 
Daarnaast blijft het bijwonen van politieke bijeenkomsten en andere georganiseerde 
activiteiten een belangrijk onderdeel van het op de kaart zetten van de Wijkvereniging.  
Het bestuur gaat zich de komende tijd richten op de succesvolle activiteiten, cursussen en 
evenementen. Ook zal het bestuur proberen nieuwe activiteiten aan te trekken.  
De realisatie van de Huizen van Harderwijk en het organiseren van een vakantie in eigen stad 
zullen twee activiteiten waar het bestuur zich volop zal storten.  
 

 
Harderwijk, 10 april 2019,  
 
Namens het bestuur,  
B.T. Goosen 
Secretaris 
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 Bijlage: Overzicht Cursussen, Activiteiten en Evenementen 

 
U heeft kunnen genieten van het jaarverslag 2018 van het bestuur.  
Graag wil het bestuur u een korte terugkoppeling geven over de vele cursussen, activiteiten en 
evenementen die de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk organiseert.  
 

1.1. Bingo 
Bingoavonden en middagen in 2018 zijn een groot succes geweest. Naast de reguliere 
bingo’s heeft de Wijkvereniging drie extra bingo’s gehouden nl. kerst-, paas- en 
pinksterbingo. Bingo’s worden gehouden zowel in de Kiekmure als in de Aanleg. 
 
Zomerbingo 2018: 
Ook in 2018 hebben we zowel in de maand juli als augustus een zomerbingo gehouden op de 
zaterdagavond. Deze zijn beide gehouden in de Aanleg. Goed bezocht en het was gezellig. 

 
1.2. Kinderbingo 

In 2018 in de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie op dinsdagavond een bingo voor 
kinderen gehouden met alléén prijzen voor de kinderen.  
Door de sneeuwval in februari viel de opkomst tegen. 
In oktober waren er veel kinderen gekomen. Ook ouders, grootouders etc. speelde mee.  
Alle kinderen gingen met een prijsje naar huis.  
 

1.3. Breien en haken 
Breien en haken op de woensdagavond is een groep waar meer belangstelling voor komt en 
dus regelmatig een nieuwe cursist te begroeten valt. 

 
1.4. Binnenrommelmarkten 

Alle rommelmarkten van 2018 zijn allemaal volgeboekt en drukbezocht. Er zijn maandelijks 
veel verschillende aanbieders van spullen die tafels hebben gehuurd. Ook de inzameling voor 
Stichting Vasariah loopt goed. 

 
1.5. Buitenrommelmarkten 

Er vond drie keer een buitenmarkt plaats. Zowel in de maand juni, juli als september op een 
zaterdag. Op dezelfde locatie als de laatste jaren. Veel animo om te staan en ook veel 
belangstelling van bezoekers. Dit jaar hebben we echt rommelmarkt-weer gehad. 

 
1.6. Kinderbuitenrommelmarkt  

In 2018 is deze markt gehouden voor de winkels van Wigger Profile aan de Deventerweg. Er 
hadden zich weer veel kinderen aangemeld om te komen staan en wat bezoekers betreft 
hadden we ook geen klagen. 

 
1.7. Darten 

Vanaf september 2018 zijn er meerdere nieuwe spelers bij de groep gekomen. Er is altijd plek 
voor nieuwe spelers. 

 
1.8. Diverse kaarttechnieken  

Elke dinsdagmiddag komen de dames bij elkaar om gezellig samen een kaartje te maken en 
aan elkaar vragen te stellen als men zelf er niet uit kan komen. Leuke groep die mooie 
kaarten maakt. 
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 1.9. Jokeren 

Deze activiteit vindt plaats op de donderdagmiddag en de groep is nog steeds met dezelfde 
deelnemers. 
 

1.10. Klaverjassen                                                                                                                                                
Op de dinsdagavond komen meer dan 20 spelers wekelijks bij elkaar. Er vallen spelers af 
maar gelukkig komen er ook nieuwe bij. 

 
1.11. Klaverjastoernooi 8 bomen 

Toernooi weer 2 maal georganiseerd in 2018. Beide keren goed bezocht en zeer gezellige 
dagen. Reactie waren zeer positief van de klaverjassers die er geweest zijn. 

 
1.12. Kunst en Kitsch 

In 2018 heeft deze weer plaats gevonden in de maand februari. Ook nu weer een volle zaal 
en een leuke avond. 

 
1.13. Pergamano 

De groep heeft al enkele jaren dezelfde samenstelling. Naast Pergamano is het ook mogelijk 
om andere technieken te gebruiken voor het kaarten maken. 

 
1.14. Quilten 

2018 ook weer twee groepen die om de week op de dinsdagmorgen bij elkaar komen en 
technieken leren om te Quilten. 

 
1.15. Reisje volwassenen op 30 juni 

Dit jaar is het volwassenreisje naar Wanroij geweest. We hebben een bezoek gebracht aan 
de Lamperse Heij waar Wagyu-koeien zijn. Winkelen in Nijmegen en eten in Epe. Bus was vol. 
Gezellige en geslaagde dag. 

 
1.16. Reisje kerstmarkt 2018 

December is de tijd van de kerstmarkt. Bestemming was dit jaar Düsseldorf. Bus was bijna vol 
en het is gezellig geweest en iedereen heeft een leuke dag gehad. 

 
1.17. Sjoelen 

De Schijvensmijters is gegroeid naar meer dan 20 personen. Er zitten nu drie mannen bij deze 
groep. Komen wekelijks bij elkaar op de dinsdagavond. Leuk en gezellig. 

 
1.18. Tekenen en schilderen 

Bij de wijkvereniging is het mogelijk op drie ochtenden in de week de cursus tekenen en 
schilderen te volgen. Op de dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen. Er is veel belangstelling 
maar er kunnen nog nieuwe deelnemers aansluiten. 

 
1.19. Jaarlijkse feestavond 

Ook in 2018 weer in november de feestavond. Als bekende Nederlander hadden we dit jaar 
Yves Berentse geboekt. Velen kenden hem nog niet maar na deze avond is dat veranderd. 
Wat een spetterend optreden heeft hij gegeven. Ook BBMusic was er weer en de 
verrassingsact was geweldig. We hadden er twee, een dronken non en een Veluws 
boerinnetje. Geweldig was het en we hebben gelachen. 
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 1.20. Fietsclub tot 20 km 

Fietsclub is zo succesvol dat er op dit moment geen nieuwe fietsers meer bij kunnen. De 
fietsers rijden elke woensdagmorgen hun tocht. 
 

1.21. Nordic Walking  
Op de maandagmorgen vertrekken veel deelnemers aan het Nordic Walking vanaf de 
trimbaan onder begeleiding van Manolo. Hij brengt wekelijks verslag uit hoe het is gegaan. 
Nog steeds nieuwe deelnemers melden zich aan. 
 

1.22. Koersbal 
Dinsdagmiddag is er tijd om te koersballen. De groep kan maximaal 20 personen groot zijn. Er 
is nog plek op dit moment. 

 
1.23. Bloemschikken 

In 2018 is de groep 1 keer in de maand op de donderdagavond bij elkaar geweest om een 
mooi bloemstuk te maken. Vanaf september hebben Jackie, Hermien en Lena de groep 
overgenomen als verantwoordelijken. 
 

1.24. Kofferbakverkoop Houtwalgarage. 
Dit jaar weer 4 keer op een zondag georganiseerd. Aantal standhouders was steeds 
wisselend in aantal. Belangstelling van bezoekers is er veel. Staan om 13.00 uur al klaar om te 
gaan snuffelen. 

 
1.25.      Stampin ‘Up   

Het eerste half jaar van 2018 heeft deze activiteit nog plaats gevonden. Het werd gegeven 
door Jacqueline één keer in de 14 dagen. Ze maken mooie kaarten wat wel schilderijen lijken. 
Het nieuwe seizoen is het gestopt door privé redenen van Jacqueline. 

 
1.25. Show je talent 

Door de samenwerking tussen de Kiekmure, Zorgdat en de Wijkverenging is dit evenement 
weer gehouden in 2018. Hierbij is het de bedoeling dat mensen laten zien waar ze goed in 
zijn of wat voor hobby men heeft. Verborgen talenten achter de deur. Deze activiteit zal 
jaarlijks in de maand mei worden gehouden. 
 

1.26. Kleedjesmarkt/kofferbakverkoop Welkoop terrein 
Nieuwe samenwerking heeft geleid tot het organiseren van deze activiteit in de wijk 
Frankrijk. Als wijkvereniging wilden we dit al langer alleen was er nog niet de mogelijkheid 
geweest. Twee keer gedaan in 2018. 

 
1.27. Karaoke avond 

Ook in 2018 zijn er diverse zaterdagavonden gehouden waar een ieder lekker mee kan zingen 
op zijn favoriete nummers. Lekker gezellig onder elkaar. 

 
1.28. Klaverjastoernooi 4 bomen 

In december voor het eerst gehouden, een toernooi over 4 bomen op de maandagmiddag. Er 
was veel belangstelling en het is een leuke middag geworden. Klaverjassers die een hele dag 
te lang vinden kunnen nu wel mee doen. We gaan hiermee door in 2018. 
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 1.29. Op de thee bij oma 

Nieuwe activiteit die we samen organiseren met Zorgdat en Cultuurkust. Kinderen van 2 t/m 
6 jaar zingen liedjes uit grootmoederstijd. Ook opa en oma’s zijn van harte welkom om te 
komen en mee te zingen. Plaats gevonden in de Aanleg op de zaterdagmiddag. 

 
1.30. Samen eten 

November 2018 deze nieuwe activiteit georganiseerd. Gezellig samen genieten van een 
maaltijd die gemaakt is door Jop’s Catering. Veel belangstelling en goede reacties gekregen. 
Wordt herhaald in 2019 en zal vaker plaats vinden. 
 


