JAARVERSLAG 2020
WIJKBELANG WESTEINDE
Op 6 januari 2020 had het bestuur haar eerste vergadering en na een geslaagde en druk bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2020 begon het jaar goed. Tenminste zo leek het op dat moment.
In de eerste twee maanden startte de filmavond weer en er waren thema-avonden/middagen met muziek en
lezingen. Er was een heuse TikTok Battle voor de jeugd, vogeltjes werden geteld, de OudPapierPloeg was actief
en vierde hun 45-jarig bestaan net zoals de wijkvereniging. Bakkie in de Buurt werd gehouden, vergaderingen
van Leefomgeving vonden doorgang, er werd geknutseld en gekookt door kids, er was kinderdisco, een
voetbaltoernooi etc. En uiteraard werd er ook gekaart, gebiljart, geschilderd, Engels gesproken, IPad en
tabletlessen gegeven en verscheen er in maart een prachtige BuitenWesten. De wijk Westeinde stond ook
letterlijk in bloei met -ondanks het stormachtige weer- volop bloeiende bermen.
Maar helaas kwam op 12 maart 2020 alles stil te liggen. Het bestuur moest na overleg met de gemeente
Leeuwarden besluiten, om de deuren van Eeltsje’s Hiem voorlopig dicht te houden. Tot en met juni 2020 waren
geen gezamenlijke wijkactiviteiten meer mogelijk. Het bestuur liet zich voor de besluitvorming ook adviseren
door het samengestelde corona facility team.
Toch gebeurde er nog van alles. In april werden er nieuwe voetbaldoelen en korfbalpalen geplaatst op het
grote sportveld in de wijk. Ook werd een begin gemaakt met de renovatie van speeltuintjes en plaatsing van
nieuwe speeltoestellen. Eeltsje’s Hiem was dan wel gesloten maar werd regelmatig schoongemaakt. De
OudPapierPloeg, de redactie van de BuitenWesten en de website gingen ook door met hun activiteiten. Weer
of geen weer, crisis of geen crisis. Super goed gedaan door al deze toppers.
In mei werden enkele maatregelen versoepeld, ‘alleen’ werd iets meer ‘samen’. Wijkbewoners genoten van
een muziek- en zangoptreden gehouden op het zorgplein bij Eeltsje’s Hiem. Vanaf juni werd Bakkie in de Buurt
weer gehouden en jeu de boules werd weer gespeeld, rekening houdend met de 1,5 meter maatregel. In
Eeltsje’s Hiem werd het eerste corona protocol een feit: in het pand mochten maximaal 30 personen op 1,5
meter afstand van elkaar aanwezig zijn. We keken allemaal reikhalzend uit naar september/oktober 2020, het
moment dat de activiteiten in Eeltsje’s Hiem weer zouden starten.
Op 14 oktober besloot het kabinet dat een gedeeltelijke lockdown noodzakelijk was. Opnieuw moest Eeltsje’s
Hiem haar deuren sluiten. Er kwam geen optocht met Sint Maarten en Sinterklaas sprak de kinderen toe via
een filmpje op Facebook en de website.
Op 30 november 2020 werd de eerste online Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wijkbelang Westeinde
gehouden, de leden konden zich aanmelden en de ALV online bijwonen. We hoopten dat dit de enige digitale
ALV zou zijn. Jammer genoeg was het de rest van het jaar niet mogelijk om de activiteiten te hervatten en bleef
Eeltsje’s Hiem gesloten. Het jaar 2020 leek zo goed te beginnen.
Bestuur Wijkbelang Westeinde

