Jaarverslag activiteiten 2021
2021 begon helaas met coronamaatregelen en zat het land lang op slot. Veel voorgenomen
activiteiten konden om die reden geen doorgang vinden. Vanaf mei/juni 2021 gingen gelukkig de
vaccins hun werk doen en ging het land stapje voor stapje zoals zo vaak werd aangekondigd weer van
het slot. Langzaam kwam ook de activiteitencommissie weer in actie om leuke dingen te gaan
organiseren.
We waren door coronamaatregelen massaal aan de wandel geslagen en dat succes hebben we
voortgezet met de Leidse Sleuteltas. Hier was veel animo voor.
In de zomer van 2021 hebben we met BOB on Board weer heerlijk door de omgeving gevaren en
onderweg van een overheerlijke barbecue genoten. Het is een activiteit die we vanwege het succes
in 2022 nogmaals op de agenda hebben gezet.
In het najaar genoten van activiteiten zoals bezoek Vlindertuin in Leidschendam en het padel
tennissen. Een activiteit die we nog niet eerder hebben gedaan maar een groot succes was.
Na oktober beheerste covid helaas weer meer ons leven. Er kwamen weer meer maatregelen en de
vooruitzichten waren verre van gunstig. De stedentrip naar Berlijn in november stond voor de deur
en we hielden onze adem in of dit wel door kon gaan. In Nederland sloot de horeca en winkels al
weer om 17.00. Na veel wikken en wegen en goed kijken wat de maatregelen in Duitsland zouden
gaan inhouden uiteindelijk de stedentrip in goed overleg doorgezet. Het was aan de voorkant een
heel geregel omdat we voor Duitsland een inreisformulier mochten invullen met een hele rits vragen.
Beschikbaar op internet in alle talen maar uiteraard niet in het Nederlands. Onze kennis van de
Duitse taal en website werd hiermee flink getest. Maar het was beslist de moeite waard want wat
hebben we met z’n allen genoten! Inreisformulieren en QR codes? We lieten ons feestje er niet door
bederven.
Een fraaie rondtoer op de 1e dag zodat we een beeld hadden waar alle monumenten en
bezienswaardigheden lagen en we kregen van een enthousiaste gids een hoop informatie over
Berlijn. 4 dagen was te kort dat was snel duidelijk! De dagen ernaar konden we genieten van al het
fraais wat de stad te bieden had.
De terugreis verliep eveneens prima al had de conducteur omdat de trein 20 minuten vertraging had
wel erg veel haast toen we in Amersfoort moesten uitstappen. Bijna moesten we aan de noodrem
trekken om te voorkomen dat we in de deur openingen van de trein werden meegesleurd naar het
volgende station.
Blij dat alles goed is gegaan en niet onbelangrijk we zijn ook allemaal gezond gebleven kunnen we
terug kijken op een hele leuk trip naar Berlijn.
In Nederland konden we een sessie organiseren voor het maken van de kerstpudding. Aansluitend in
december in meerdere sessies op zaterdag de kersttukjes maken. Wat we voorheen in grote groepen
deden hebben we nu vanwege de aangescherpte corona maatregelen in meerdere groepen gedaan.
Dit was een groot succes zodat we dit op deze manier vaker gaan organiseren.

Inmiddels is het 2022 en hebben we de eerste activiteit (Curling) achter de rug. In februari is een
nieuwe nieuwsbrief uitgedaan en die staat weer vol met activiteiten! Want we mogen weer. En er
komt nog heel veel aan want 2022 is een bijzonder jaar! We vieren ons 75 jarig jubileum en een deel
van de activiteiten zal in het teken staan hier van!
De activiteitencommissie bestaat uit Jeannette Hendriks, Carine Akkerman, Anja Mourits, Rob van
Rijn en Gerpieter Wilbrink. We kunnen altijd extra hulp en ideeën gebruiken! Vind je het leuk om
een keer aan te schuiven om te zien wat het inhoud laat het dan weten. Je kunt meedoen in de
activiteiten maar ook een keer gewoon een activiteit die je leuk vind meehelpen organiseren.
Zonder activiteitencommissie zijn er immers geen activiteiten.
Wij gaan er weer een jaar volop tegen aan en hopen dat meer collega’s het leuk vinden om bij ons
aan te haken en mee te helpen met het organiseren van activiteiten.
Met vriendelijke groet:
De activiteitencommissie
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