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Corona
Vanaf Maart heeft Corona ons al in de greep. Het is daarom lastig om iets voor
je buurt te organiseren. Toch hebben diverse buurtverenigingen een subsidie
aangevraagd om iets te doen. Leuk om te zien dat ondanks Corona er toch nog
creatieve ideeën tot stand zijn gekomen. Hieronder enkele voorbeelden !!
Heraut :
We hebben veel ouderen en jongeren en in verband met besmettingsgevaar was het lastig iets te
organiseren. Wat hebben we met het subsidiegeld gedaan:
* Kaarten gekocht en chocolade.
* We hebben regelmatig kaarten geschreven voor de eenzame ouderen, chocolade gegeven.
* Om de plaatselijke ondernemers te steunen hebben we bij de oliebollenkraam alle buren op oliebollen
getrakteerd.
* We hebben bij het golfbad zwemkaartjes gekocht en uitgedeeld aan alle
kinderen tot 12 jaar.
* Er is een inzameling voor de Voedselbank gehouden.
Schildwacht
Wij, de Commissie Bijzondere Gelegenheden van Schildwacht 3 t.m. 43, bij de Wijkstichting beter bekend als
Toren 1, hebben de subsidie dit jaar besteed aan o.a;
Extra aandacht aan alleenwonende in ons appartement. Een kaartje bij de verjaardag en een bloemetje/flesje wijn
bij een kroonjaar. Een bos bloemen bij ziekte.
We hebben ons kwartaalblad het "Bastionneke" met het wel en wee in ons appartement uitgegeven.
Ook hebben we enige nieuwe kerstversiering voor onze hal nodig. We hebben de
kerstsubsidie en een restant van de jaarsubsidie gebruikt om iedere bewoner
zonder vooraankondiging met hulp van onze echtgenoten een kerstpakketje te brengen.
Op een ludieke manier, coronaproof. De pakketten werden overhandigd met een mooi
gedecoreerde sneeuwschep, dus op afstand. Mondkapje voor. Het werd erg gewaardeerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________
Ondanks de beperkingen door Corona wensen wij u en uw naasten een :

Namens het bestuur van Wijkstichting de Stolp,
Hopelijk tot snel !!
Agenda
10 Januari 2021 Nieuwjaarsbijeenkomst (geannuleerd)
18 Januari 2021 Openbare vergadering Wijkstichting ??
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Pastoor Bloemstraat
Zaterdag 5 dec hebben we met enkele buurtbewoners de kerstboom en stal geplaatst. (in de Past. Bloemstraat)
die middag zijn we met de hele bewonersgroep huis aan huis gegaan om de bewoners een presentje te
overhandigen en voor de kinderen een snoepzakje.
Tevens even gevraagd hoe het ging in deze corona tijd.
Iedereen vond het een leuke activiteit maar hopen toch
dat het volgend jaar weer een beetje normaler word.
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar.

Schildwacht (toren 2)
We hebben de subsidie op deze wijze besteed. We hebben al de bewoners een pakket
bezorgd ,omdat ook wij geen Nieuwjaars receptie hebben.

Krinkelhoek
Wij hebben van het subsidie een BBQ straat feest gehouden en een nieuwe
buffettafel gekocht die wij altijd kunnen gebruiken met onze evenementjes, nu
hebben we met de buren onderling en in de wijk al de kerstsfeer er in gebracht
om de droevige periode leuker te maken .

Er is een suggestie uit de straat gekomen om bij ieder huis een kleinigheidje af te geven, omdat de barbecue en
ook de nieuwjaarsborrel ivm Corona niet door kan gaan. Deze suggestie hebben we uitgevoerd en is bij de
bewoners als prettig ontvangen.
Vanuit het Tournooiveld hebben wij voor 2020 subsidie aangevraagd en deze ontvangen,
waarvoor onze dank.
Waaraan hebben wij dit besteed;
- De verlichting van de jaarlijkse kerstbomen in onze straat was aan vernieuwing toe.
- Bestaande piek met kerstster was kapot, vervangen plus nieuwe voor de tweede boom.
- Aanschaf kerstbomen / transport daarvan.
 De jaarlijkse bedank avond voor de helpers zal ivm corona helaas niet door kunnen gaan
Heschepad
Door de bewonerscommissie zijn pakketjes rondgebracht in het complex Heschepad.
48 stuks van Elly van het OSSE KAASHUIS onze buurvrouw , ze heeft ze in overleg
met ons samengesteld. Waar we anders een nazomerfeest organiseren, en dit niet
kunnen laten door gaan i.v.m. corona, hebben we hier voor gekozen. In vele gevallen
werd het pakketje enthousiast aangenomen. Een goede besteding van de subsidie.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest voor de kleine jeugd uit onze wijken is helaas dit jaar niet doorgegaan.
Een Coronaproof idee is ontstaan om, kinderen uit gezinnen die in onze samenleving het
niet zo breed hebben, te verrassen met een Sinterklaascadeau. In samenwerking met
OnsWelzijn en de Gemeente zijn er gezinnen gevonden waarbij zo’n Sintverrassing erg
welkom zou zijn. Door Alex van der Heijden (medewerker van OnsWelzijn) zijn de pakketten
verspreid en hierop zijn enkele dankbare reacties gekomen.

