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Voorwoord  
 
We dachten dat 2020 een extreem jaar was, maar zoals we toen al zagen aankomen heeft de 

covidpandemie ook zijn invloed doen gelden op het functioneren van het Hobbycentrum in 

2021.  

Het Wijkcentrum en dus ook het Hobbycentrum waren gesloten van januari tot half juni en ook 

in december zijn we dicht geweest. Veel deelnemers en vrijwilligers zijn door de lange sluiting 

niet alleen voorzichtig, maar ook angstig geworden.  

Dat is terug te zien in het deelnemersoverzicht: in 2020 telden we rond de 300 deelnemers, 

eind 2021 nog slechts 220. Dat heeft ons doen besluiten de deelnemersbijdrage voor 2021 niet 

te verhogen, zodat ook dit jaar de activiteiten betaalbaar konden blijven.  

 

2021 was het ‘Nationaal jaar van vrijwilligers’. Dat was een mooie gelegenheid geweest om 

onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Een feestje was niet mogelijk dit jaar! Bijzonder is 

dan toch te zien dat het aantal vrijwilligers nagenoeg gelijk is gebleven. Op het moment dat we 

in juni weer open zijn gegaan stonden bijna alle vrijwilligers al in de startblokken. Daar worden 

we blij van; én we zijn trots op onze trouwe vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet zijn de hele 

zomer onze activiteiten door kunnen gaan.  

 

Ons dertig jarig bestaan in 2020 hebben we moeten uitstellen tot 2021. Ook hier gooide covid 

roet in het eten. Grote groepen bij elkaar was niet mogelijk en ook niet wenselijk. Misschien 

een kans in 2022?  

Jaarlijkse evenementen als Open dagen, een Hobbymarkt, de Ontmoetroute hebben we niet 

kunnen realiseren, maar onze medewerkers Roos, Michail en Jennifer, hebben toch nog 

verbazend veel georganiseerd: een bijzondere Kunstroute door de wijk, een Fotowedstrijd met 

96 deelnemers en de uitgestelde foto expositie, de Burendag met groenproject, een project 

met leerlingen van het Montessoricollege.  

 

Vorig jaar hebben we de gemeente gevraagd om, zelfs wanneer alles dicht gaat om corona 

buiten de deur te houden, toch nog een plek in de wijk open te houden waar mensen terecht 

kunnen. Een plek om een kopje koffie te drinken, een praatje te maken of één-op-één een 

activiteit te doen.  

Dat heeft de gemeente goed in haar oren geknoopt, want toen in december het Hobbycentrum 

weer moest sluiten mocht het Hobbycentrum in enkele schrijnende gevallen één-op-één 

contact op afspraak organiseren. Wekelijks hebben hier zo’n 25 mensen gebruik van gemaakt, 

sommigen eenmaal per week, anderen meerdere keren per week. Dat heeft veel mensen een 

lichtpuntje in een donkere periode geboden. Overigens hadden we dit samen met collega-

organisaties in de wijk nog beter kunnen organiseren.  

 

Dit was 2021, we gaan uit van betere tijden in 2022!  

Marianne van Dijk, Voorzitter 
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Wie zijn wij  
  

Hobbycentrum Nijmegen-Oost (HcNO) is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Alle 

activiteiten, van administratie tot bardienst, van cursusbegeleiding tot organisatie van 

ontmoetroutes in de wijk, van deelname aan festivals tot open dagen worden georganiseerd 

met een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers.  

  

Ontmoeten   

We zijn een laagdrempelige voorziening waar iedereen welkom is, jong en oud, met of 

zonder beperking, ongeacht status of afkomst. Met oog voor mensen met afstand tot het 

sociale leven, de maatschappij of de arbeidsmarkt. Door een open uitstraling voelen mensen 

zich gezien en gehoord. Mede hierdoor wordt sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen 

en wordt doorverwijzing naar andere, dure voorzieningen uitgesteld.  

We staan voor verbinding en dialoog. In ons centrum is voldoende gelegenheid, rust en 

ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.   

  

Leren  

Deelnemers leren bij het Hobbycentrum ambachtelijke, creatieve en kunstzinnige technieken 

en vaardigheden. Ze leren hoe het is om mooie werkstukken te maken, steeds beter te 

worden, wat voldoening geeft en een gevoel van trots. We zijn ook een erkend leerbedrijf 

voor stages, werkervarings- en re-integratie trajecten en staan open voor WMO-

dagbesteding. Er komen bij het Hobbycentrum allerlei doelgroepen, mensen met 

verschillende achtergronden die elkaar normaal gesproken niet snel ontmoeten.  

Spelenderwijs leren vrijwilligers en deelnemers sociale vaardigheden, leren mensen rekening 

houden met elkaar en zien we daardoor ook regelmatig een persoonlijke groei.   

  

Inspireren  

HcNO is een plaats waar je je creativiteit laat bloeien, je mogelijkheden kunt onderzoeken, je 

talenten kunt ontdekken, mensen kunt ontmoeten, van elkaar leren en levensvragen kunt 

bespreken. Vanuit de opvatting dat contact met anderen bijdraagt aan zingeving en een 

gevoel nuttig en nodig te zijn, bieden wij een omgeving waar kinderen, (jong) volwassenen 

en ouderen de gelegenheid krijgen een hobby uit te oefenen of als vrijwilliger anderen te 

begeleiden.  

  

Ons Hobbycentrum heeft een groot en divers netwerk waarmee goed wordt samengewerkt. 

Zorginstellingen, welzijnsorganisaties en andere partners verwijzen regelmatig mensen door 

naar ons.  

  

De jaarlijkse deelnemersbijdrage maakt het mogelijk om voor nog geen tientje per maand 

aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Mensen met een minimum inkomen kunnen 

gebruik maken van de Meedoen Regeling van de gemeente. Deelnemen aan activiteiten is 

echter niet verplicht. Alleen kijken, het drinken van een kopje koffie of het maken van een 

praatje, is ook mogelijk.   

  

We streven naar een centrum waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waar we van elkaar 

kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.  
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Professionals, vrijwilligers en deelnemers    
  

Professionals  

Bij het Hobbycentrum waren in 2021 drie professionals in dienst, een coördinator (0,9 fte), een 

assistent-coördinator (0,5fte) en een technisch medewerker (0.9 fte). Zij scheppen een goed 

sociaal- werkklimaat, ondersteunen de vrijwilligers en stagiaires en zijn dagelijks een 

vraagbaak voor de deelnemers. 
  

Technisch medewerker   

De technisch medewerker is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van technische 

installaties en het aanwezige gereedschap. Geeft advies aan begeleiders, stagiaires en 

deelnemers over correct gereedschapsgebruik en veiligheidsregels en ondersteunt de 

coördinator bij diverse administratieve taken.   

  

Coördinator  

De coördinator begeleidt stagiaires bij hun opdrachten die ze vanuit de opleiding krijgen, 

coördineert de administratieve werkzaamheden, onderhoudt de externe relaties en 

ondersteunt het bestuur. Daarnaast begeleidt zij mensen die in re-integratie- en 

werkervaringstrajecten zitten. Het onderhouden van externe relaties behelst contacten  

(potentiële) partners, met scholen, met het Sociale Wijkteam, met werk- en 

reïntegratiebedrijven.    

  

Assistent coördinator   

De assistent coördinator ondersteunt de coördinator in haar taken en is mede-  

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het Hobbycentrum. Verder begeleidt  

zij de vrijwilligers en stagiaires die administratieve werkzaamheden verrichten, en organiseert 

deze medewerker de PR-activiteiten en evenementen.  

  

Vrijwilligers  

De 68 vrijwilligers verzorgen de begeleiding van de diverse hobbygroepen, draaien bardienst, 

bieden ondersteuning bij administratieve werkzaamheden, onderhouden de tuin en 

verrichten andere hand- en spandiensten. Zij zijn onmisbaar bij het draaiend houden van het 

Hobbycentrum.  

  

In 2021 is het aantal vrijwilligers in vergelijking met 2020 ongeveer gelijk gebleven. Een klein 

aantal vrijwilligers heeft het vrijwilligerswerk moeten opzeggen aangezien zij door psychische 

en/of lichamelijke klachten er niet meer toe in staat waren, door corona tijdelijk hun 

vrijwilligerswerk hebben opgezegd of overleden zijn. Uiteraard hebben we in 2021 ook weer 

nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die in juni 2021 gestart zijn met hun groepen ná een 

lange sluitingsperiode vanwege corona.  

 

Anja, barvrijwilliger:   

“Ik werk nu sinds 2021 voor het Hobbycentrum als barmedewerker. Er heeft een 

flexibele, gemoedelijke sfeer op het Hobbycentrum”.   
 

  

  



- 4 -  
  

Overzicht Hobbycentrum Nijmegen-Oost  
  

  

  

2018  

   

  

2019  

  

  

2020  

  

2021   

Totaal aantal deelnemers  257  300  240*  212 *  

Totaal aantal vrijwilligers    74    74    67  68  

Totaal aantal stagiaires/ 

werkervaringsplekken re-

integratietrajecten  
16  14      5  1  

Aantal betaalde medewerkers (fte in dec)  1,9  1,9     2,4**  2,3  

Aantal personen op de wachtlijst (dec)  23  64   81  59  

Totaal aantal betrokkenen  

(vrijwilligers, deelnemers, medewerkers, 

stagiaires)  
349  390  315  283,3  

    
*ivm corona  

**vanaf nov 2020 0,5 fte extra  
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Deelnemers   

Evenals in 2020 had het coronavirus ook dit jaar een grote impact op ons allemaal. Zowel de 

angst voor het virus als de beperkende maatregelen die we moesten nemen hadden onder 

andere tot gevolg dat het deelnemersaantal bij HcNO afgelopen jaar flink is gedaald. Enerzijds 

doordat diverse mensen hun deelname hebben beëindigd en anderzijds  doordat we als 

gevolg van de 1,5 meter maatregel maar een beperkt aantal deelnemers toe konden laten. 

Ook hebben we sommige groepen moeten splitsen; wat weer leidde  tot een flinke toename 

van de wachtlijsten. 
 

Deelnemers schrijven zich elk jaar in via een aanmeldformulier, waarop een paar vragen 

staan over de persoonlijke situatie van de desbetreffende deelnemers, bijvoorbeeld over hun 

leeftijd en soort inkomen (zie onderstaande tabellen).   

  

Leeftijdsopbouw deelnemers  
    

  
2018  2019  

  
2020  

  
2021  

4-15 jaar  6  7  11  14  

15-19 jaar    1  1  0  0  

20-29 jaar    10  9  7  2  

30-39 jaar    11  19  11  4  

40-49 jaar    11  16  12  7  

50-64 jaar    59  61  44  44  

65-74 jaar    105  118  102  70  

75+ers     34  48  29  46  

Onbekend    20  21  24  25  

  

  

Soort inkomen van deelnemers  
    

  
2018  2019  

  

2020  

  

2021  

  

AOW     23  31  22  21  

AOW + Pensioen  100  111  86  84  

WIA/ WAO/ Wajong/ Ziektewet   27  34  22  26  

WW      8  5  1  1  

Bijstand    15  12  10  11  

Salaris/ eigen bedrijf  30  44  37  19  

Geen inkomen (kind)  6  7  11  3  

Onbekend  48  56  51  47  

  

  

Meedoen regeling Gemeente Nijmegen  

In het totaal hebben 14 deelnemers in 2021 gebruik gemaakt van de Meedoen regeling van 

de Gemeente Nijmegen.   
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Vrijetijdsbesteding en dagbesteding is een goede match    
We bieden onze activiteiten aan om mensen te activeren en te motiveren tot deelname aan 

de maatschappij en mensen te voorzien van zinvolle vrijetijdsbesteding. De persoonlijke 

begeleiders van mensen met een lichte beperking geven aan dat deelname aan het 

Hobbycentrum voor hen een meerwaarde heeft en ook leidt tot een zinvolle dagbesteding.  

Waarom iemand deelneemt aan de activiteiten en wat het Hobbycentrum voor een 

deelnemer betekent, kun je helaas niet zien in de cijfers. Ook is niet altijd duidelijk welke 

deelnemers zijn doorverwezen door een zorginstelling of welzijnsorganisatie. Veel 

deelnemers met een lichte beperking kunnen zelfstandig functioneren in de groepen van het 

Hobbycentrum en soms functioneren ze ook prima als vrijwillige begeleider van een activiteit.   

  

We kunnen daarover helaas omwille van de privacy van onze deelnemers geen harde cijfers 

overleggen. In de praktijk zien, horen en ervaren we dat er steeds meer mensen met een 

lichte beperking bij ons Hobbycentrum terechtkomen. We weten dat een aantal deelnemers 

naast de deelname bij ons ook wekelijks naar professionele dagbesteding gaat, ambulante 

begeleiding krijgt of in een woongroep van een zorginstelling woont. We hebben afgelopen 

jaar aan 2 deelnemers één op één begeleiding geboden omdat ze niet in een groep kunnen 

functioneren. Een hele mooie ontwikkeling die prima samengaat met de vrijetijdsbesteding 

van vitale wijkbewoners.  

Wachtlijsten  

De laatste jaren zijn de wachtlijsten flink toegenomen. Met name in 2020 had Corona hierop 

een grote invloed, wat er toe leidde dat we 2021 begonnen met 81 personen op de 

wachtlijsten. Ook speelde mee dat we door de 1,5 meter maatregel minder deelnemers in de 

groepen konden plaatsen, terwijl deelnemers zich wel tijdens het hele jaar bleven aanmelden. 

De enige mogelijkheid om verder uit te breiden is door extra activiteiten aan te bieden. (Om 

deze groepen te kunnen huisvesten hebben we in juni 2021 extra ruimtes aangevraagd bij 

VSA. Helaas zien zij hier nog geen mogelijkheden voor.) Ondanks alles is het ons dit jaar 

gelukt de wachtlijsten terug te brengen tot 59 personen, voor 32 verschillende activiteiten. 

  

Werkervaringsplekken, re-integratietrajecten en stageplaatsen                                                    

Al jarenlang zijn we als Hobbycentrum een erkend leerbedrijf. Dit blijft ook een doel voor de 

komende jaren (zie hiervoor ons beleidsplan 2020 - 2024) en is gebaseerd op de Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) en het principe van de Participatieladder. We bieden 

werkervaringsplaatsen en stageplaatsen aan om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling, 

bij te dragen aan het vergroten van hun zelfstandigheid, zodat ze groeien op de 

Participatieladder.  

  

De mensen die een re-integratietraject volgen en de stagiaires werken gericht aan leerdoelen 

en hebben meer persoonlijke begeleiding nodig van de (assistent-) coördinator, zoals het 

voeren van evaluatiegesprekken en eindbeoordelingsgesprekken, beoordelen van verslagen/ 

opdrachten en contact met ouders, ambulant begeleiders, leerkrachten en jobcoaches. Ze 

hebben een meerwaarde voor het Hobbycentrum door de (organisatorische) 

werkzaamheden die ze verrichten, en tegelijkertijd verwerven ze zelf vaardigheden die 

bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Een mooie win-win situatie.  

  

Zoals blijkt uit onderstaande tabel heeft HcNO in 2021 geen stagiaires een plek kunnen 

bieden om een stage te doen. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de twee corona 

lockdowns en het feit dat we het hele jaar rekening moesten houden met de anderhalve 

meter afstand. Daarnaast hebben zich vanwege coronamaatregelen waarmee ook de 
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scholen en opleidingen te kampen hadden, nauwelijks stagiaires gemeld bij ons 

Hobbycentrum. We hebben slechts één persoon voldoende en passende werkopdrachten 

kunnen geven en daarmee kunnen voorzien van een goede leerwerkplek.  

  

  

Stagiaires/ Werkervaringsplekken   

2018  2019  2020  2021  

Werkervaringsplaatsen via Job Coach Connect/ Zozijn Op Pad/ 

Nieuwe Sporen/ Pro Persona/ Amplooi  
6  5  1  1  

Tarcisisuschool speciaal onderwijs          

Stagiaire Kristallis speciaal onderwijs  1        

Stagiaire HAN SPH/ Social Work   9  7  2    

Stagiaire CMV 4de jaars    1  1    

Stagiaire ROC Secretaresse opleiding niveau 3    1      

Stagiaire ROC Marketing & Communicatie 3de jaars      1    

TOTAAL:  16  14  5  1  

  

Bestuursactiviteiten  

Het bestuur bestond in 2021 uit 5 personen:  

Marianne van Dijk, voorzitter  

Hetty Verhoeven, secretaris,  

Niekie Dibbets, penningmeester  

Arnoud Pollmann, lid  

Hans Heinink, interim bestuurder 
Het bestuur vergadert maandelijks en vaker indien noodzakelijk of gewenst.  

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en heeft drie medewerkers in dienst.  

  

Covid-pandemie  

In de eerste helft van 2021 is het bestuur met name bezig geweest met de gevolgen van de 

Covid-pandemie. Het Wijkcentrum sloot zijn deuren van januari tot half juni. Half december 

ging het Wijkcentrum opnieuw dicht, tot eind januari 2022. Het Hobbycentrum, dat een groot 

aantal ruimtes huurt in het Wijkcentrum moest dus ook verplicht haar deuren dicht doen.   

  

In november 2020 hadden we al aangegeven dat de tweede sluiting in november 2020 

desastreus uitpakte voor een groot aantal psychisch kwetsbare vrijwilligers en deelnemers 

die wij in huis hebben.   

In januari 2021 is door Groen Links een motie ingediend over ‘de gevolgen van de avondklok 

voor psychisch kwetsbaren’. Op verzoek van wethouder Grete Visser is aan diverse 

gesubsidieerde maatschappelijke organisaties, waaronder het Hobbycentrum, gevraagd de 

consequenties voor psychisch kwetsbaren in kaart te brengen en een antwoord te geven op 

de vraag hoe de gemeente kan helpen de gevolgen van de lockdown voor deze groep te 

beperken.   

In februari hebben we in een antwoordbrief aangegeven dat deze derde periode van 

langdurig niet beschikbaar kunnen zijn van grote impact is geweest op zowel deelnemers en 

vrijwilligers als op onze medewerkers. Medewerkers constateerden dat de mentale en 

psychische situatie van mensen hopelozer werd. Eenzaamheidsproblemen namen toe door 

een gebrek aan activiteiten en warme belangstelling.   
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We hebben een dringend verzoek gedaan aan de gemeente Nijmegen om ons in staat te 

stellen in aangepaste vorm een ontmoetingsplek in het Hobbycentrum open te stellen; één 

op één, zodat mensen langs kunnen komen voor een praatje, een kop koffie of een kleine 

activiteit.    

Dat is een hele tijd onmogelijk geweest omdat de gemeente vasthield aan de 

noodverordening dat gebouwen alleen toegankelijk blijven indien het gaat om ‘een locatie 

waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen’. De 

meeste vrijwilligers, deelnemers en bezoekers die wij ontvangen hebben geen indicatie voor 

dagbesteding. Voor die mensen was op dat moment ook de deur van het wijkcentrum en dus 

van het Hobbycentrum op slot.   

 

Gelukkig hebben wij uiteindelijk ook de mogelijkheid gekregen om in enkele schrijnende 

gevallen één op één contact op afspraak te organiseren. Dit hadden we overigens in overleg 

met collega-organisaties in de wijk nog veel eerder en veel beter kunnen organiseren. Toen 

we uiteindelijk weer konden starten in juni hebben we al het mogelijke gedaan om 

gedurende de zomer open te blijven en activiteiten te organiseren. Met de hulp van de 

gemeente die voorzag in beheer in het Wijkcentrum gedurende de zomerperiode is dat ook 

gelukt. Ondanks alle inspanningen zijn veel deelnemers in de loop van de tijd afgehaakt.   

  

Zelfbeheer HcNO  

In 2021 is het gesprek met de gemeente over de uitwerking van het beleidskader ‘Ruimte 

voor Ontmoeting’ vervolgd. Verkennende gesprekken over programmabeheer en 

ruimteverhuur/gebruik, onderhoud van het pand en gecombineerd gastheerschap en 

horecaverantwoordelijkheid, en de eindverantwoordelijkheden van partijen. Door de 

onzekere situatie en de sluitingen zijn de gesprekken doorgeschoven naar 2022.  
                                                                                                                                      

Wekelijkse activiteiten     
  

Sluiting van het Hobbycentrum  

Ook in 2021 kregen we in verband met de corona pandemie opnieuw te maken met sluiting 

van het wijkcentrum en dus ook van ons Hobbycentrum. In de eerste deel van 2021 zijn we 

van januari tot half juni gesloten geweest. Helaas moesten we ook half december opnieuw 

onze deuren sluiten.   

In deze periodes hebben we onze wekelijkse activiteiten niet kunnen aanbieden. Door het 

wegvallen van onze activiteiten kregen we in deze periode zorgelijke berichten over 

privéomstandigheden van vrijwilligers en deelnemers. We hebben hierop ingespeeld en hulp 

geboden op allerlei manieren, telefonisch, huisbezoeken en in sommige gevallen hebben we 

professionele zorg ingeschakeld. Helaas waren er wachtlijsten voor professionele 

dagbesteding. In overleg met de Gemeente is uiteindelijk toestemming gekregen om in deze 

situatie toch in het wijkcentrum één op één activiteiten aan te bieden.   
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Werkzaamheden tijdens de lockdown  

De periode dat het Hobbycentrum gesloten was waren de drie medewerkers Jennifer, Michail 

en Roos elke dag aanwezig. Dit had een positief effect op de samenwerking en het onderling 

contact.   

  

Verder hebben de medewerkers deze periode gebruikt om alle ruimtes van het 

Hobbycentrum een goede opruimbeurt te geven en zijn veel slimme overzichtelijke 

opbergsystemen gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is de kast van de activiteit 

mozaïeken. Ook de boetseerafdeling is flink gereorganiseerd evenals de kast van tekenen 

en schilderen.  

  

Het assortiment van het winkeltje is uitgebreid met materiaal uit de kasten en berging. Ook 

hier is veel werk verzet met als resultaat dat alles veel overzichtelijker en werkbaarder is 

geworden.   

Ook in de houtafdeling is veel opgeruimd en zijn handige overzichtelijke opbergsystemen 

gemaakt waardoor deelnemers en begeleiders efficiënter en plezieriger kunnen werken. 

Medewerkers hebben bij een kunstenaar veel gedoneerde spullen opgehaald, die met name 

heel goed gebruikt kunnen worden voor de kinderactiviteit. Verder is het kantoortje op de 

eerste verdieping leeg gemaakt.   

  

Ook zijn in deze periode voorbereidingen getroffen voor een nieuw assortiment 

ansichtkaarten. Vanaf de heropening zijn werkstukken van vrijwilligers en deelnemers 

gefotografeerd die gebruikt zijn voor de nieuwe ansichtkaarten. In oktober 2021 was dit 

project afgerond en sindsdien staan er weer prachtige nieuwe ansichtkaarten in het kantoor, 

die volop verkocht worden.  

  

 

In de periode dat we wel geopend waren stonden bijna alle vrijwilligers klaar om te 

activiteiten te hervatten en hebben we ons volledige aanbod kunnen aanbieden. Ons aanbod 

bestond uit 55 wekelijkse activiteiten. Ten opzichte van 2020 is ons aanbod dus bijna gelijk 

gebleven. We zijn dit jaar begonnen met nieuwe activiteiten; tekenen en schilderen op textiel 

en de workshop verf gieten. Daarnaast zijn we begonnen met een extra groep boetseren, 

quilten, schilderen en een nieuwe groep portret tekenen. Er zijn helaas ook een paar 

groepen in ons aanbod verdwenen, nl een groep edelsmeden, glas in lood, kleding maken en 

houtbewerken. De meeste deelnemers van deze groepen hebben we gelukkig kunnen 

onderbrengen in anderen groepen.  

 

Door de anderhalve meter maatregel hebben we groepen moeten opsplitsen waardoor 

deelnemers soms slechts om de twee weken aan hun hobby activiteit konden deelnemen. 

Door de beperkte plekken konden we weinig nieuwe deelnemers toelaten van de wachtlijsten, 

terwijl de aanmeldingen bleven binnenstromen. In december 2021 staan er in totaal 59 

personen op de wachtlijst en hebben we ondanks diverse aanpassingen voor 32 activiteiten 

nog een wachtlijst. Gelukkig hadden we eind 2020 al een paar nieuwe vrijwilligers geworven 

die na de lockdown periode met nieuwe groepen zijn gestart, waar personen van de wachtlijst 

aan konden gaan deelnemen. 
  

Vrijwilliger Judith,  

“Gelukkig konden we blijven boetseren op de momenten dat we open waren in  

2021. Het is hier hartstikke leuk”  
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Onderstaande activiteiten werden, met uitzondering van de gedwongen sluitingen, wekelijks 

georganiseerd:   

  

• Handwerken  

- Borduren (1x per week)   

- Werken met vilt (1x per week)       

- Quilten/ patchwork (2x per week)    

- Kleding maken (4x per week)   

- Breien/ kaarten maken (1x per week)      

  

• Werken met glas  

- Mozaïeken met tegels en glas (2x per week)   

- Glas in lood/ tiffany (2x per week)  

- Glasfusen (2x per maand)  

  

• Houtbewerken  

- Houtbewerken (3x per week)   

- Spreekuur voor klussen in huis (1x per week)  

  

• Beeldhouwen/ 3d werkstukken  

- Boetseren (5x per week)         

- Speksteen bewerken (2x per week)     

- Beeldhouwen in hout (1x per week)     

  

• Tekenen en schilderen  

- Acryl schilderen (1x per week)        

- Aquarelleren/ tekenen (2x per week)     

- Olieverf schilderen (6x per week)      

- Zijde schilderen (1x per week)       

- Pastelkrijt tekenen (1x per week)       

- Portret tekenen (2x per week)   

- Tekenen en schilderen op textiel (1x per week)  

  

• Computeractiviteiten  

- Video bewerken (1x per week)   

- Computerhulp (2x per week)   

- Digitale fotografie (1x per week)   

  

• Sieraden maken  

- Edelsmeden (4x per week)        

  

• Overige   

- Boekbinden (2x per week)        

- Filosofie (1x per week)         

- Kinderactiviteit creatief (1x per week)   

- Kalligrafie (1x per week)  

- Linoleumsnede (1x per week)  
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Workshops  

Naast de wekelijkse activiteiten organiseren we ook korte workshops, nl:  

• Bloemschikken (kerstukjes maken)  

• Schilderen “Laag over laag”  

• Verfgieten/ paint pouring  

  

  
  

Nieuwe activiteit verfgieten/paint pouring  

  

Activiteiten op maat: Sinds een paar jaar organiseren we ook wekelijks één op één 

activiteiten voor mensen die moeite hebben om deel te nemen in een groep. In 2021 waren 

dit de activiteiten ‘Creatief allerlei’ door vrijwilliger Lily en ‘Boetseren’ door vrijwilliger Theo.   

  

Ontmoetingsactiviteit: soep eten in de Daalsehof.  

Twee keer in de week serveren we soep rond lunchtijd. Met als thema: van kantine naar 

ontmoetingsruimte; en met succes! We bieden soep aan met als achterliggend doel het 

creëren van ontmoetingen tussen mensen van het Hobbycentrum, met andere huurders van 

de Daalsehof en met buurtgenoten. Ook hopen we hiermee bij te dragen aan het voorkomen 

van eenzaamheid bij wijkbewoners. De soep wordt ingekocht bij de arbeidsmatige afdeling 

van het RIBW Nijmegen & Rivierenland en wordt door ons budgetneutraal aangeboden. Door 

de coronamaatregelen in het horecagedeelte van het wijkcentrum hebben we deze activiteit 

gedurende het hele jaar 2021 niet kunnen organiseren.  
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Bijzondere evenementen en projecten  
  
Elk jaar organiseren we evenementen zoals opendagen, een hobby- of kerstmarkt of een 

Ontmoetroute. We betrekken andere huurders van de Daalsehof, andere organisaties en 

buurtbewoners bij deze evenementen. Door Corona was het niet mogelijk evenementen te 

organiseren voor grote groepen mensen. Maar desondanks zijn er verschillende creatieve 

oplossingen bedacht en uitgevoerd.  

  

Kunst voor het raam route  

De 'kunst voor het raam route' werd gehouden van 1 februari tot 15 februari 2021. Onze 

medewerkers zetten een route van ongeveer 6 kilometer uit, door Nijmegen Oost. Tijdens de 

route kon er op verschillende adressen kunst bekeken worden, van deelnemers en 

vrijwilligers van ons Hobbycentrum. De route is, ondanks het slechte weer, door een groot 

aantal mensen gelopen. Bij het Hobbycentrum zijn daarna veel mooie reacties 

binnengekomen.   
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Fotowedstrijd  
De medewerkers van HcNO organiseerden begin 2021 een fotowedstrijd. Een evenement 

dat digitaal kon plaatsvinden, aangezien ons Hobbycentrum gesloten was. Er is veel 

aandacht besteed aan het promoten van deze wedstrijd onder onze deelnemers en 

vrijwilligers. Maar ook via het wijkblad Nijmegen-Oost en onze sociale media kanalen, om 

een breder publiek te bereiken. Onze inspanningen werden beloond: 96 amateurfotografen 

stuurden een foto voor deze fotowedstrijd in. In april kreeg iedereen de mogelijkheid om te 

stemmen en ook heeft fotogroep Reflex, een jury van 6 ervaren fotografen de mooiste foto 

aangewezen. Dit heeft geresulteerd in 2 winnende foto's: de publieksprijs en de juryprijs.   

  

Expositie foto wedstrijd  
Vanwege de sluiting van het wijkcentrum en dus het Hobbycentrum kon er geen expositie 

plaatsvinden in het voorjaar. Wel konden alle foto’s bekeken worden op onze website. In 

augustus hebben we met hulp van vrijwilligers en deelnemers alle foto's tentoongesteld in het 

wijkcentrum Daalsehof. Tijdens de openingstijden van de expositie waren fotografen, 

juryleden van de vakjury of een van onze medewerkers aanwezig om meer te vertellen over 

de foto’s. Daarna waren alle foto’s nog een keer te bewonderen bij Sterker Sociaal Werk, 

waar de expositie ook goed bezocht werd. In het gastenboek stonden aan het eind veel 

complimenten met veel verzoekjes deze fotowedstrijd vaker te organiseren.   
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Het Waalzinnig festival  

Het Waalzinnig festival vindt om de twee jaar plaats in het centrum van Nijmegen en biedt 

iedereen (maar vooral mensen met een grote afstand tot een podium) de mogelijkheid om 

zijn of haar talenten te laten zien. We leveren elke editie een flinke bijdrage zowel in de 

organisatie als in het programma. Het in 2020 opgestarte kunstproject is gestopt vanwege 

corona-maatregelen en kon om dezelfde reden ook dit jaar niet fysiek doorgegaan. Hiervoor 

in de plaats werd een online versie gemaakt. In 2021 is een begin gemaakt met de 

voorbereidingen van het festival dat nu in de zomer van 2022 gepland staat.  

  

Burendag/Groene dag, september 2021                                                                                            
Het plan van onze medewerkers om samen met de Gemeente Nijmegen het wijkcentrum de 

Daalsehof te vergroenen, leidde uiteindelijk tot een feestelijke presentatie van een mooi 

gezamenlijk groenproject op de landelijke ‘Burendag’, 25 september 2021. Zowel de entree 

als de achtertuin hebben een metamorfose ondergaan. Onze assistent coördinator heeft zich 

sterk gemaakt voor de organisatie van dit groenproject. Met behulp van een uitgezette 

enquête kwamen veel goede tips binnen van buurtbewoners en andere huurders van het 

wijkcentrum. Dankzij subsidie van de Gemeente, een bijdrage van het Oranjefonds en hulp 

van Operatie Steenbreek kon met name de achtertuin door een tuinarchitect en een 

aannemer, flink onder handen worden genomen. Vrijwilligers en deelnemers van het 

Hobbycentrum, de beheerders van het wijkcentrum en een aantal buren hebben deze dag 

hard gewerkt. En het resultaat is zeer geslaagd. Het onderhoud van het groen aan de 

voorkant en de achtertuin wordt sindsdien gedaan door twee enthousiaste vrijwilligers met 

‘groene handen’.   
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Leerlingen Montessori college   
Maandag 18 oktober werden er 4 extra activiteiten georganiseerd, speciaal voor 

leerlingen van het Montessori college. De leerlingen waren erg geïnteresseerd en 

waren enthousiast bezig. Er kwamen gesprekken op gang over vrijetijdsbesteding en 

hoe belangrijk het is om een hobby te hebben en dat het je goed doet om iets te 

doen wat je leuk vindt. De vrijwilligers waren erg voldaan en ook een beetje trots hoe 

de ochtend was verlopen. Voor alle partijen was de conclusie: dit is zeker voor 

herhaling vatbaar.    

     

 

Project ‘maak iemand blij in coronatijd’   

Een van onze vrijwilligers maakte in 2021 veel werkstukjes van vilt die ze, in de winterperiode 

en daarna in de lente en rond Pasen, verstopte langs wandelpaden, in een speeltuintje of in 

een kinderzitje op een fiets, Deze vrijwilliger wilde degene die het zou vinden, een 

geluksmomentje bezorgen.  

  

Quote Lily  

“Gewoon het idee dat iemand even glimlacht als ze m'n hanger vindt, alleen dat idee 

vind ik al leuk en daar doe ik het voor!"  
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Samenwerken in ons netwerk  

In 2021 hebben contacten met andere organisaties en het overleg met collega Hobbycentra 

noodgedwongen op een laag pitje gestaan.  

We noemen hier de organisaties die in 2021 in het bijzonder belangrijk waren voor ons.  

  
Sterker Sociaal Werk  

In de praktijk zien we in Nijmegen een kloof tussen vrijetijdsbesteding en de professionele 

dagbesteding. Hobbycentrum Nijmegen-Oost wil graag haar bijdrage leveren om deze kloof 

te dichten en is er van overtuigd dat door een samenwerking met Sterker de deelname aan 

de activiteiten van het Hobbycentrum vloeiend zou kunnen overgaan in de professionele 

dagbesteding. Een medewerker van Sterker en onze coördinator hebben zich gebogen over 

het probleem dat er mensen zijn die nu niet of niet tijdig, op de juiste opvang terechtkomen. 

Tussen het moment van deelnemen aan activiteiten in het Hobbycentrum en daarna in de 

dagbesteding van Sterker terechtkomen, zit een kloof. Mensen met 

verwarringsverschijnselen en/of lichte vorm van dementie komen op deze manier tussen wal 

en schip terecht. Er is afgesproken dat we voor een proefperiode van drie maanden 

vrijwilligers van het Hobbycentrum, vragen om workshops te geven bij Sterker. Sterker op 

hun beurt gaat cliënten die hiervoor in aanmerking komen, pro actief doorverwijzen naar ons 

Hobbycentrum. De proefperiode loopt nog door in het jaar 2022, waarna de evaluatie volgt.  

  

Bindkracht10  

Regelmatig hebben we contact met de opbouwwerker in Nijmegen Oost. Zij kent veel 

bewoners in Nijmegen Oost en verwijst mensen door naar het Hobbycentrum. Voor 

evenementen die het Hobbycentrum organiseert denkt ze actief mee en zorgt ze voor goede 

tips.  

  
Project Dementievriendelijk Nijmegen Oost  

Sinds een jaar neemt onze coördinator regelmatig deel aan vergaderingen van deze 

leergemeenschap, onder leiding van een gedragswetenschapper van de 

Radbouduniversiteit, en zet HcNO zich ook in om Nijmegen Oost dementievriendelijker te 

maken. Een concreet samenwerkingsvoorbeeld is het aanbod van een cursus ‘praktische 

omgang met mensen met vergeetachtigheid en dementie’, voor de vrijwilligers van HcNO. De 

kans dat vrijwilligers in hun groep deelnemers tegenkomen met symptomen van 

vergeetachtigheid of dementie is realistisch. Door middel van deze cursus worden 

vrijwilligers handvatten aangereikt hoe het beste hiermee om te gaan. De cursus stond 

gepland in het najaar van 2021, maar werd vanwege corona doorgeschoven naar begin 

2022.  

  

Gemeente Nijmegen   

Ook in 2021 ontving HcNO uitnodigingen van de Gemeente om vanuit het werkveld 

informatie te delen en input te leveren voor nieuwe ontwikkelingen. In dit kader nam onze 

coördinator deel aan de online bijeenkomst ‘APK Sociale Stad’, op 20 april 2021. Tijdens 

deze bijeenkomst werd er een tafelgesprek gehouden door Grete Visser met 3 

gesprekgasten. Onze coördinator was  een van deze  gesprekgasten. Zij vertelde over haar 

ervaringen bij het Hobbycentrum en kon hiermee nuttige input geven aan de wethouder, voor 

het toekomstige te voeren beleid door de gemeente Nijmegen.  
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Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen   

Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (SNOV) verzorgt de Bed-bad-

broodvoorziening voor dakloze ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen. In 2021 zijn 

drie bewoners van SNOV gestart bij het Hobbycentrum en kwamen zij wekelijks naar de 

houtafdeling.   

  

RIBW Nijmegen & Rivierenland  

De samenwerking met het RIBW dateert uit de tijd dat we beiden ruimtes huurden in het 

OBG. Meerdere cliënten hebben ons Hobbycentrum toen leren kennen en is de 

samenwerking blijven bestaan. Er komen wekelijks een aantal cliënten die deelnemen aan 

een activiteit of actief zijn als vrijwilliger. Sinds 2019 hebben we onze bestaande 

samenwerking uitgebreid met het afnemen van hun zelfbereide soep. Helaas heeft deze 

ontmoetingsactiviteit in 2021 vanwege het coronavirus nauwelijks plaats kunnen vinden.  

  

Stichting Solid Road.                                                                                                                                         

De stichting Solid Road helpt onder meer statushouders bij het opbouwen van een nieuwe 

toekomst in Nederland. Zij hebben in 2021 weer contact gezocht om opnieuw samen te 

werken door gezamenlijk cursussen te geven. Er is gekozen voor ‘kleding maken’ en 

‘computertraining’. Helaas heeft deze vruchtbare samenwerking in praktische zin in 2021 

geen vervolg kunnen krijgen vanwege de lange sluitingsperiodes.     

  

Stip Oost   

Stip Oost organiseert elke maand een expositie van wijkbewoners die hun creatieve uitingen 

willen tonen aan hun buurtgenoten. Ook dit jaar stonden meerdere exposities van 

deelnemers en vrijwilligers van het Hobbycentrum gepland. Vanwege de beperkende 

maatregelen door corona hebben deze in 2021 niet plaats kunnen vinden. We hebben wel op 

hun verzoek meegewerkt aan een afscheidsfeest in verband met hun verhuizing naar een 

nieuwe locatie. Zowel medewerkers als een aantal vrijwilligers hebben hier een flinke 

bijdrage aan geleverd.  

Samenwerking met Tarcisiusschool.                                                                                                               

Een docent van de Tarcisiusschool; een school voor speciaal onderwijs, die op zoek is naar 

projecten buiten de schoolmuren heeft contact gezocht met ons Hobbycentrum. We hebben 

afgesproken een samenwerkings-pilot aan te gaan, waarbij leerlingen samen met een docent 

naar ons Hobbycentrum komen om creatief bezig te zijn. De afgesproken pilot heeft vanwege 

corona nog geen navolging gekregen in 2021.   

  

Vrijwilligerscentrale Nijmegen  

Met de Vrijwilligerscentrale hebben we veel contact en zij verwijzen vaak mensen door naar 

ons Hobbycentrum. Een aantal keren per jaar verwijzen zij ook een vrijwilliger van het project 

‘Bijzonder Werkt’ naar ons door. Een project gericht op mensen met een psychiatrische– 

en/of verslavingsachtergrond, die vrijwilligerswerk willen doen. Wij vragen de  

Vrijwilligerscentrale ook af en toe om advies betreffende ons vrijwilligersbeleid en bieden 

advertenties aan als we nieuwe vrijwilligers zoeken.  

  

De Driestroom   

Twee vrijwilligers van Hobbycentrum Nijmegen-Oost krijgen begeleiding van de Driestroom 

(zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Deze vrijwilligers hebben in 2021 

moeilijke periodes gekend waardoor intensief contact tussen de coördinator van het 

Hobbycentrum met de begeleider van de Driestroom nodig was.  
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Communicatie   
   
Interne communicatie   
                                                                                                                        
Vrijwilligersbijeenkomsten  

Normaal gesproken organiseren we aantal keren per jaar een inhoudelijke bijeenkomst 

waarin we vrijwilligers informeren over het reilen en zeilen van het Hobbycentrum en onze 

beleidsvoornemens en uitvoeringsafspraken toelichten. Vrijwilligers worden uitgenodigd mee 

te denken en mee te werken aan de ontwikkeling van HcNO.   

  

De lange gesloten periode en gedurende het hele jaar de beperkende maatregelen, 

waaronder de anderhalve meter afstand houden, hebben ervoor gezorgd dat we geen 

bijeenkomst hebben kunnen houden met alle vrijwilligers. We hebben diverse pogingen 

ondernomen, bijvoorbeeld om in kleinere groepjes bij elkaar te komen, maar helaas ook dit 

moesten we afgelasten.   

 

2021: Jaar van de Vrijwillige Inzet.  

Het jaar 2021 werd uitgeroepen tot Nationaal Jaar van de Vrijwillige Inzet. Met de slogan:  

‘Mensen maken Nederland’ werd vrijwilligerswerk gedurende het hele jaar landelijk goed 

zichtbaar gemaakt. Ook HcNO had het voornemen de vrijwilligers dit jaar extra in het 

zonnetje de zetten door het organiseren van informele bijeenkomsten om gezellig bij elkaar te 

zijn. Met name in deze coronaperiode was daar extra veel behoefte aan, zowel bij vrijwilligers 

als medewerkers en bestuur. Maar helaas heeft dit allemaal niet kunnen doorgaan. Ook de 

jaarlijkse open dag, en markt waar vrijwilligers hun eigen werkstukken kunnen tonen en 

verkopen, hebben we niet kunnen organiseren.    

  

  
  

Eerste bijeenkomst ná de lockdown in juni 2021 (op 1,5 meter). In kleine groepjes 

brainstormen vrijwilligers met medewerkers en bestuursleden over: hoe nu verder.  
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Nieuwsbrieven voor vrijwilligers en deelnemers 

We hebben dit jaar veel vaker dan normaal een interne nieuwsbrief verstuurd. Het doel is hen 

te informeren over actuele zaken van het Hobbycentrum en zo bij te dragen aan hun 

betrokkenheid en het wij-gevoel. Omdat we elkaar dit jaar minder konden zien was de 

nieuwsbrief een mooi middel om contact te onderhouden met de achterban en het onderling 

contact te stimuleren. De nieuwsbrief bestond uit een paar vaste items en iedereen kon 

zelfgemaakte gedichten, recepten, foto’s etc. inleveren. Zo ontstond er elke maand een 

nieuwsbrief die we met elkaar samenstelden. 

Deze nieuwsbrieven verstuurde HcNO ook steeds naar verschillende contactpersonen bij de 

gemeente, waaronder de wethouder Welzijn en Zorg en naar diverse samenwerkingspartners.  

 

Extra (digitaal) contact tijdens gesloten perioden  

Tijdens de sluiting was het kantoor wel telefonisch en via de email bereikbaar en daar werd 

veel gebruik van gemaakt. Soms werd er een praktische vraag gesteld, maar er werd ook 

gebeld door kwetsbare vrijwilligers die het moeilijk hadden en dringend behoefte hadden om 

even hun hart te luchten of een praatje te maken. Natuurlijk namen we ook zelf initiatief om 

onze vrijwilligers regelmatig te bellen en hielden we zo veel mogelijk contact met kwetsbare 

deelnemers. Zo konden we signalen opvangen waar we op in konden spelen.   

  

Wekelijks digitaal koffie moment  

Een gebrek aan contacten en eenzaamheid was een veel gehoord probleem. Als alternatief 

voor elkaar ontmoeten op het Hobbycentrum, organiseerden we een wekelijks digitaal 

koffiemoment. Een groep vrijwilligers en deelnemers konden elkaar zo ontmoeten, vertellen 

wat ze meemaakten en elkaar laten zien met welke creatieve activiteiten ze thuis bezig 

waren. Er werden zo ook tips aan elkaar gegeven.   

Ook werd er afgelopen jaar meer gecommuniceerd via allerlei appgroepen. We hebben 

bemiddeld tussen vrijwilligers en deelnemers door telefoonnummers (met goedkeuring van 

de betrokkenen) door te geven. Zo konden mensen onderling contact houden.  

  

We merkten dat deelnemers de begeleiders en de tips en ideeën erg begonnen te missen. 

Hierdoor namen de creatieve bezigheden thuis af. Ze wilden dan bijvoorbeeld wel het 

werkstuk waar ze op het Hobbycentrum mee waren begonnen thuis afmaken, maar zonder 

de uitleg van de begeleider lukte het gewoonweg niet om bijvoorbeeld de rits in de broek te 

zetten. Sommige begeleiders hebben via de telefoon, via de app of aan huis, deelnemers 

geholpen. Uiteraard was iedereen erg opgelucht en blij toen ze weer wekelijks of soms 

dagelijks bij het Hobbycentrum terecht konden.  

  

Computerhulp op afstand  

Omdat het contact tijdens de lockdown bijna alleen met de laptop en telefoon mogelijk was, 

hebben we een computerhulp op afstand georganiseerd. De begeleiders van de 

computerhulp waren bereid om via de email en telefoon mensen te helpen met 

computerproblemen. Daar werd regelmatig gebruik van gemaakt, met hele blije en 

opgeluchte reacties als resultaat.   

  

Persoonlijke aandacht  

Tijdens de lockdown misten mensen op allerlei manieren het Hobbycentrum, maar de 

persoonlijke problemen waren niet meteen opgelost toen we de deuren weer konden openen. 

Natuurlijk stonden de meeste mensen de trappelen om het Hobbycentrum te bezoeken en 

gingen enthousiast weer aan de slag, maar we schrokken soms ook van het verborgen 

persoonlijke leed. Er waren mensen waar we soms geen contact mee hadden gehad of die uit 
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schaamte niets hadden gezegd. Pas toen we hen fysiek ontmoetten op het Hobbycentrum en 

een uitgebreider persoonlijk gesprek aangingen bleken sommige 

vrijwilligers en deelnemers bijvoorbeeld dag en nachtritme om te draaien, meer last te 

hebben van verslaving, angsten en depressieve klachten. Na de lockdown hebben we 

daarom verschillende mensen meer aandacht gegeven en intensiever begeleid zodat zij hun 

werkzaamheden, activiteiten en weekprogramma weer konden hervatten.  

  

Het was heel fijn om iedereen weer te kunnen verwelkomen en met de versoepelingen meer 

te kunnen betekenen. We zijn dan ook heel trots dat we met de inzet van onze vrijwilligers de 

periode van 14 juni tot  28 november open zijn geweest. Maar door de maatregelen en de 

protocollen hing de dreiging om besmet te worden en de komst van een nieuwe lockdown als 

een donkere wolk boven het Hobbycentrum.  

  
Externe communicatie   

  

Aan onze deelnemers, samenwerkingspartners en diverse media verzenden we 

nieuwsbrieven als PR-instrument, om contact te onderhouden en onze herkenbaarheid te 

vergroten. Met name communiceren we over nieuwe activiteiten die we in ons programma 

hebben opgenomen en over bijzondere evenementen die we organiseren. Dit jaar hebben 

we ons wat minder gericht op de externe communicatie aangezien we weinig beschikbare 

plaatsen bij de activiteiten hebben en geen evenementen hebben kunnen organiseren.   

  

Poster en flyers, persberichten, sociale media  

Via posters en flyers geven we bekendheid aan onze activiteiten, bijzondere evenementen 

en projecten en nodigen we mensen uit hieraan deel te nemen.  

Onze folder met algemene informatie verspreiden we bij netwerkbijeenkomsten, Wijkcentrum  

Ark van Oost en Burghardt, Stip Oost, Stip centrum, sociale wijkteam, opbouwwerker 

Nijmegen Oost van Bindkracht10, bibliotheek Mariënburg en Zelfregiecentrum. Deelnemers 

en vrijwilligers nemen regelmatig folders mee om te verspreiden evenals bijvoorbeeld 

ambulante begeleiders en jobcoaches.   

  

Om onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij verschillende publieksgroepen 

verspreiden we persberichten naar lokale media, onderhouden we contact met wijkcomité 

Nijmegen Oost en buurtvereniging Altrade online agenda’s. Verder zijn we actief op sociale 

media: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. In 2021 hebben we met name over de 

fotowedstrijd, foto expositie en het evenement op Burendag aan de buitenwereld 

gecommuniceerd.  

  

 


