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Beste bewoners, 

In de vorige nieuwsbrief ging ik en velen met mij er nog vanuit dat het bijna gebeurd zou zijn met die vervelen-

de Corona maatregelen. En even leek het er op. De horeca opende weer de deuren, de theaters en bioscopen 

en ook bij sportwedstrijden was weer publiek welkom. Ja, je moest een QR code hebben om te laten zien dat 

je gevaccineerd of negatief getest was, maar het was weer mogelijk. Helaas kregen we een paar weken gele-

den toch weer met maatregelen te maken en terwijl ik dit schrijf weet ik al dat er morgen weer nieuwe, stren-

gere maatregelen zullen komen. 

Het bestuur gaat hieronder in op wat het allemaal betekent voor de activiteiten. 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Nieuws van het bestuur 
In de maand oktober zijn we voorzichtig gestart met 

verschillende activiteiten. Maar het coronavirus laat 

ons niet los. Om de snelle stijging van het aantal co-

ronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op 

de zorg te voorkomen, gelden per 13 november stren-

gere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop 

gericht het aantal contactmomenten per dag te ver-

minderen (rijksoverheid!). Samen moeten we de strijd 

aangaan tegen het coronavirus en daarom *was vaak 

je handen, *hoest en nies in je elleboog, *houd 1,5 

meter afstand, *schud geen handen, *zorg voor vol-

doende frisse lucht, *blijf thuis bij klachten en laat je 

testen. 

Het betekent ook dat het bestuur voorzichtig wil zijn 

met de diverse activiteiten. Onze ruimte voor de activi-

teiten is beperkt. Om de 1,5 meter afstand te houden, 

kunnen we niet veel mensen tegelijkertijd laten deel-

nemen aan de activiteiten. Zo zal de koffieochtend op 

de woensdagmorgen door kunnen gaan met maar een 

paar deelnemers. Maar het organiseren van de kaart-

avonden (‘tachtigen’) wordt moeilijker. De deelnemers 

aan de activiteiten worden op de hoogte gebracht van 

het wel of niet doorgaan van de verschillende activitei-

ten.  

Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen toe in de 

maand december. Blijf voorzichtig en houd moed. 

Vacatures 
Nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden. 

Naast enkele vrijwilligers bestaat het bestuur van de 

wijk momenteel uit drie personen. En dat is echt te 

weinig. Wilt u het bestuur versterken, meldt u zich dan 

aan bij onze secretaris (secretaris@wijkdeakkers.nl en/

of 06-48506632).  

Spokentocht 

Het begon al een paar weken voor de dag dat de spokentocht 
zou beginnen. Een route moest worden uitgezet en er moesten 
vrijwilligers gezocht worden die "spook" wilden zijn. Dit lukte 
eerst niet, maar in de laatste week werden toch nog twintig 
spoken geteld. 
De vrijdag middag werd al giechelend en griezelig begonnen 
doordat er vele geschminkt moesten worden. Toen dit klaar 
was en ze wisten waar ze moesten staan ging ik richting de 

M.F.A. Onderweg kwam ik al vele ouders met kinderen tegen 
die daar ook naar toe liepen. 
In het lokaal was het ook een drukte van belang. Om half acht 
ging de eerste groep met de route op papier onderweg. Ze 
liepen via Sallandlaan langs de pizzeria en Henk de fietsenwin-
kel (waar de eerste spoken hen al achterna liepen) naar het 
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      Colofon 

Kerststukjes maken 
Op dinsdag 14 december gaan we bezig voor de kerst.  
Je kiezen uit een kerstman maken of een hoorn des overvloed. 

De kosten zijn 10.00 
euro. Opgave bij Pie-
teke (0513633635) 
 

sintelpaadje van de Gooilandlaan. Daar werden ze ook twee keer verrast door spoken. 
Via het bruggetje waar een kleine spook ze goed aan het schrikken maakte en de Griend liepen ze langs Thialf waar het een 
drukte van belang was met fans van het schaatsen. Via de ingang aan de Heremaweg de Blauwsingel in. Het was leuk om zon-
der licht deze door te lopen en verrast te worden door onder andere een weerwolf. Na de Blauwsingel en over de Amelandlaan 
het parkje zonder naam in (naast de tandartspraktijk) zaten er een paar verscholen achter een bankje. Verderop zat Roodkapje 
die drinken en snoepgoed voor de kinderen had. 
Via het Wadpad en de Middelseepad liepen ze weer richting de M.F.A. onderweg daar naar toe werden ze nog verrast door 
verschillende spoken. Wij als organisatie werden een beetje verrast door het aantal kinderen dat meedeed. 
Namelijk 90. Bij vorige edities was het meestal rond de 30. Maar alles is goed verlopen en ik hoop dat ze die avond nog lekker 
hebben kunnen slapen. lk bedank de spoken en de andere hulp voor een zeer geslaagde avond. 
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Koffiedrinken en Kwiek route 

Vanaf donderdag 6 januari elke donderdag om 9.45 uur 

gezellig koffiedrinken. De ochtend staat in het teken 

van ontmoetingen. Na het koffiedrinken gaan we, voor 

wie dat graag wil, de kwiekroute lopen. De kwiekroute 

is twee jaar terug aangelegd speciaal voor de ouderen 

uit onze wijk. Deze kwiekroute 

voert door een deel van De 

Akkers en ondertussen doen we verschillende oefenin-

gen o.a. evenwichtsoefeningen, met de schouders 

draaien, benen heffen enz. De koffie kost €1,00 per 

kop. Graag tot ziens op donderdag 6 januari om 10.00 

uur in MFC De Akkers.  

Mocht het door strengere Corona maatregelen niet 

mogelijk zijn om binnen koffie te drinken, dan gaat de 

kwiekroute buiten uiteraard wel door. 
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