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Weezenhof

In de Weezenhofwooncomplex De Dage-
raad voor senioren vanaf 55 jaar, worden 
diverse activiteiten georganiseerd, onder 
andere diverse kaartspelen, rummikub, 
biljarten, handwerken, ouderengym 
onder leiding van een therapeut, koers-
ballen, darten, bingo, koffie-ochtenden, 
kerst- en paasontbijt, happy hours, en 
modeshows. Er is een kleine hobbywerk-
plaats.

Sjoelen is een activiteit die elke woensdag-
avond in competitieverband wordt gespeeld 
volgens de regels van de ANS (Algemene 
Nederlandse Sjoelbond). Er wordt gespeeld 
met gewone bakken en eens in de drie we-
ken met variantenbakken. Dat zijn onder 
andere: hobbelbak, blinde bak, gatenbak, 

Weezenhofnieuws
Pinautomaat verdwijnt definitief
De tijd dat we nog twee banken in de Wee-
zenhof hadden is lang geleden. Sinds de 
pinautomaat opgeblazen is, komt er in de 
Weezenhof geen nieuwe pinautomaat meer. 
Dat is jammer voor de winkeliers en erger-
lijk voor de bewoners van de wijk. Men is 
nu gedwongen naar Malvert, Meijhorst, Ha-
tert of Zwanenveld te gaan om contant geld 
te pinnen. 
Men stelt dat de meeste mensen met hun 
pinpas betalen, maar als je oud, gehandicapt 
of gericht op privacy bent, wil je toch liever 
met contant geld betalen. Voor veel mensen 
is het ontbreken van de pinautomaat een 

Foto links: oogstfeest bij de Kiemtuin, 64/65e straat. Foto rechts: burendag in de 81e straat. Foto’s: Jacqueline van den Boom

slootbak, vierkante stenen bak, bak zonder 
zijkanten. Twee keer per jaar wordt een toer-
nooi georganiseerd met gewone of varianten-
bakken. De vereniging beschikt ook over een 
paardenbak die bij toernooien wordt in gezet: 
een bak van 3 bij 1 meter met schijven van een 
doorsnee van 10 centimeter. 
Dit jaar is een nieuw element ingevoerd en wel 
bekercompetitie paardenbak. Het toernooi is 
ingedeeld in vier klassen. Joke Everaerts,102 
jaar, speelt in de vierde klas en gooide 310 
punten op een bak waar 360 het hoogst haal-
bare is. Een geweldige prestatie en dat vindt ze 
zelf ook. Joke is zeer fanatiek op de sjoelavon-
den en slaat er geen een over. Wij van de sjoel-
club hopen dat zij er nog lang bij mag zijn.

Tekst en foto: L. van den Heuvel

groot ongemak dat mensen dwingt de auto in 
te stappen. Veel mensen vinden contant bo-
vendien gemakkelijk, omdat je dan beter over-
zicht heb over wat je besteden kunt. Service 
is bij banken verleden tijd ondanks alle mooie 
woorden in de tv-spotjes. Bovendien is de 
elektronische beveiliging van pinpassen nog 
steeds dubieus. Helaas kan men als burgers 
geen vuist maken. Het is tijd dat de overheid 
de banken verplicht, voldoende pinautomaten 
per wijk te houden. Dit moet mogelijk zijn met 
betere beveiliging waardoor plofkraken niet 
loont. Wellicht kan het platform hier nog eens 
overleggen met de bankensector.

Voortbestaan belangenvereniging Weezenhof
Tijdens de recente platformvergadering werd 

bekendgemaakt dat, zolang Boomkweke-
rij Kokke tegen de komst van acht Skaeve 
Huse is, de bouw ervan niet doorgaat. 
Er is langdurig gediscussieerd of de belan-
genvereniging Weezenhof nog recht van 
bestaan heeft en of het toch zinvol was deze 
vereniging onder de paraplu van het plat-
form te laten overleven. Men zou deze ver-
eniging als slapende club laten overleven, 
en zo nodig activeren wanneer weer actie 
moest worden ondernomen. Bij de discus-
sie bleek dat dit voor de Zevensprong nogal 
wat juridische consequenties had. Een juri-
dische raadpleging iss gewenst voordat men 
verdere stappen onderneemt.

Tekst: Janwillem Koten

102-jarige wint eerste wisselbeker paardenbaksjoelen

Joke Everaerts met haar welverdiende beker
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Het beginpunt was bij het seniorencom-
plex De Dageraad in de 91e straat. Hier 
was men erop voorbereid de ongeveer 70 
wandelaars een goede start te bezorgen.

Aan de deur hing een gouden welkomst-
groet en op de tafels stonden lichtjes in met 
goud versierde potjes (gemaakt door scho-
lieren van de Prins Clausschool). De koffie 
stond klaar, met een koekje. Noa Bijl speel-
de bekende klassiekers op haar dwarsfluit – 
wat een mooie verrassing!

Onze nachtburgemeester, Angela Verkuij-
len, werd door Martin Salden (voorzitter 
van de BHW) verwelkomd en geridderd 
door dichter Qader Shafiq, met een keten 
waaraan een 2 hing, omdat zij nu twee jaar 
in functie is.

Juist voor de start vielen er heel wat druppels 
met een weerflits en donderslag. Maar geluk-
kig bleef het hierbij en hebben we het hele 
ommetje geen druppel meer gehad. We ver-
trokken met een aantal kinderen en hun ouders 
(mochten lekker lang opblijven).
Onze eerste stop was bij de Kiemtuin aan de 
64e \65e straat. Een feest om daar verwelkomd 
te worden. Lichtjes, viool- en pianomuziek en 
eigen gemaakte warme appelsap. En nog een 
haardvuur om de hele avond bij te zitten. Maar 
dat was niet de bedoeling. Geweldig! 

Doorlopend op zorgvuldig uitgezochte paadjes 
en babbelend met de buurman/-vrouw kwamen 
wij bij de 35e straat aan. Een speeltuin in het 
donker en een groot tafeltennisblad met heel 
veel lichtjes. Daar stonden drie grote pannen 
met bowl, twee met een beetje snaps en één 

1 oktober: het Gulden Ommetje voor de Bob. Ook gezellige muziek ontbrak 
niet: country-pop van de jonge groep Dirty 
Shoes, die later ook op Staddijk optraden. 
Betty Meijer las een aangrijpend gedicht 
voor, geschreven door Qader Shafiq, over 
zijn geboorteland Afghanistan en zijn moe-
der, die er nog steeds woont. 

Tenslotte kregen we nog een versnapering 
om de eindstreep te halen: hoinderd kren-
tenbollen. Van daaruit trokken we naar het 
jongerencentrum op de Staddijk, waar de 
afsluiting van het ommetje van alle vier 
wijken die meeliepen plaatsvond - ook weer 
met gezellige muziek, zumba en zang.

Hartelijk dank aan al diegenen die meege-
werkt en meegelopen hebben, om van dit 
ommetje een succes te maken.

Tekst: Netty Kamerbeek
Foto’s: Jacqueline van de Boom


