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2020 was een bijzonder jaar waarin wij als wijkvereniging door de omstandigheden rondom Corona 
een meer sociaal-maatschappelijke rol zijn gaan spelen in de wijk. 
De ALV is verplaatst van 19 maart naar 8 oktober en heeft voor het eerst in digitale vorm 
plaatsgevonden. Activiteiten die wel doorgang vonden waren: 

• 22 maart: wandeltocht door de Zwethzone 
• 11 april: paaseieren zoeken (paaseitjes zijn thuis bezorgd) 
• 23 september: Buitenspeeldag (geen door de wijkvereniging gecoördineerde activiteit) 
• 13 november: pubquiz (digitaal) 
• Elke woensdag hardlopen 

 
Twee buurtbewoners opperden om meer aandacht te besteden aan bewoners die in een sociaal 
isolement dreigden te raken. Daarop is een projectgroep Voor elkaar, Met elkaar gestart bestaande 
uit Heidi van Heijningen, Willy Mieremet en Arjan van der Enden. 
De projectgroep heeft een brief verspreid bij alle adressen in de wijk met een oproep voor 
aanmeldingen van buurtbewoners die hulp nodig hadden of hulp wilden bieden. Dat leidde tot 37 
reacties. Er is een adressenlijst gemaakt van 24 adressen van veelal alleenstaande 65-plussers die 
tijdens de eerste en tweede Coronagolf ca. 1x per maand een attentie of kaart ontvingen om hen te 
laten weten dat ze niet worden vergeten. Deze zijn zeer goed ontvangen. 
 
In juli en december zijn er inzamelingsacties gehouden voor Voedselbank Westland. Deze waren naar 
volle tevredenheid van zowel de organisatie als de Voedselbank en zullen in 2021 worden herhaald. 
 
We hadden op feestelijke wijze aandacht willen besteden aan ons 15 jarig bestaan tijdens de 
buurtbarbecue. Deze ging niet door. Als alternatief hebben we in december aan alle leden een kaart 
met bedrukte wikkel uitgedeeld. 
 
In december zijn de straten Guldeland (Zuid), Elfguldensmijn en De Bronkhorst toegevoegd. 
Het ledenaantal is gegroeid van 164 in januari 2020 naar 175 in januari 2021.  
 
Er is meer tijd gestoken in het up-to-date houden van de website www.druivenblok.nl 
 
Ondanks de soms moeilijke omstandigheden kunnen we toch terugkijken op een geslaagd jaar. 
 
Arjan van der Enden, voorzitter 


