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Beste Wijkbewoners,

We hadden ons als bestuur van de wijkraad 2020 anders voorgesteld,       
door de situatie met het Coronavirus moesten onze activiteiten worden      
afgelast. Sociaalvitaal het bewegingsprogramma voor de ouderen,  het 
bloemschikken, de koffieochtenden, de  zwerfvuilploeg en het 
sociaalspreekuur  kon niet doorgaan.

In September  hebben we met de nodige voorzorgsmaatregelen de wijk 
samen met de zwerfvuilploeg en de Rotaryclub uit Franeker opgeruimd.

Jammer genoeg werden de maatregelingen toen weer aangescherpt en 
moest de zwerfvuilploeg  tot spijt van de deelnemers weer stoppen.

Wij hopen dat we in het  voorjaar  van 2021 weer activiteiten kunnen  
organiseren.

Ondanks dat het bestuur de activiteiten in de wijk moest stilleggen zijn we 
wel doorgegaan met het  helpen met invullen van papieren en 
beantwoorden van de vragen van wijkbewoners.  Het overleg met de 
gemeente en andere organisaties ging digitaal of per mail.

Kopje warmte in koude tijden:

De Wijkraad heeft mee gedaan  aan het project van de Skule en gemeente
om binnen de corona beperkingen een gebaar te maken.Een kopje koffie 
drinken met iemand in je  omgeving is een kleine moeite. 
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Maar dit kan veel betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt door 
corona of een andere reden. 

Project positieve gezondheid:

Wijkbewoners hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven dat ze graag 
een Jeu de Boules baan willen hebben in de wijk. In overleg  met de 
gemeente is besloten een baan naast het Pannaveldje te maken, de 
gemeente gaat een stuk gras  zo maaien dat er een baan ontstaat. Het is 
de bedoeling dat we in 2021 starten, wijkbewoners die mee willen doen 
mogen zich alvast opgeven bij de wijkraad.

Publicatiekasten:

De vernielde kast is inmiddels gerepareerd.

Kerstboomversnipperen:

Het kerstboomversnipperen is vanwege de Corona maatregelen niet 
doorgegaan, hopelijk kan het volgend jaar weer doorgaan.

Financieel:

De wijkraad heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften en 
donaties, ontvangt jaarlijks een subsidie van € 500,- van de Gemeente 
Waadhoeke.

                                                                                                   


