
 
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

Beste wijkbewoners,  

Ook 2021 stond in het teken van Covid 19, hierdoor heeft de wijkraad veel activiteiten afgelast 

De zwerfvuil ploeg is wel met aangepaste regels door de wijk geweest, gelukkig konden we de 
tweede helft van het jaar wel weer koffiedrinken met in achtneming van de regels. 

Het bestuur heeft de raadsvergaderingen en de kernteams online gevolgd zodat we op de 
hoogte bleven van wat er speelde in de gemeente Waadhoeke. 

Project positieve gezondheid. 

De wijkraad heeft op verzoek van wijkbewoners een Jeu de Boulesploeg opgericht, dit was 
vanaf het begin een groot succes. We hebben tijdelijk op een grasveld gespeeld. Na afloop van 
het seizoen is het bestuur met Wethouder Boukje Tol om de tafel gegaan om een verharde jeu 
de boulesbaan te realiseren. 

De gemeente heeft een stuk grond bij de appartementen  beschikbaar gesteld. De wijkraad 
heeft zich aangemeld bij Kern Met Pit en zijn toegelaten om hieraan mee te doen. Van uit Kern 
met Pit krijgt het bestuur ondersteuning om de plannen te realiseren.   

Omdat de wijkraad geen eigen inkomsten heeft, heeft de wijkraad verschillende fondsen en 
de gemeente om een bijdrage gevraagd. 

De dames Bouma en de Vries hebben mee gedaan aan het Beste Idee voor De Mienskip van 
Zorgverzekeraar De Friesland, hiermee hebben ze €2500,- gewonnen. 

Facebook: Wijkraad Professorenwijk                Website: www.professorenwijk.net 

De Professorenwijk, zo gek nog niet ! 
Secretariaat: Professor Vitringastraat 36, 8801 DL Franeker          e-mail: wijkraadprofessorenwijk@gmail.com 



 
 

Publicatiekasten  

Ook dit jaar werd het glas van één van de kasten vernield, dankzij een gift konden we deze 
repareren. In elke kast zit nu kunststofglas.  

Burendag 

De Jeu de Boulesploeg heeft een succesvolle demonstratie gegeven. De middag was bestemd 
voor de jeugd, er was een geslaagde kinderbingo. 

Kerstboom versnipperen 

Het kerstboomversnipperen was dit jaar een groot succes, er zijn 92 bomen ingeleverd, het 
viel wel op dat de dames de meeste bomen inleverden. 

Financieel 

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

 

 

 

 


