
Hierbij het verslag van Activiteiten Commissie Welsum betreft het seizoen 2019-
2020 
 
Voor onze Tropical Party (seizoenafsluiting) op 13 juli 2019 hadden we een opgave 
ontvangen van 13 kinderen. Maar voor 13 kinderen konden we niet het hele 
sportveld gaan omtoveren in Tropische sferen. Maar om de gehele activiteit te 
cancelen vonden we niet leuk voor de kinderen die zich wel hadden opgegeven. 
Dus in overleg met de kinderen en ouders zijn we met een 4-tal begeleiders erbij 
naar de Juliana toren geweest. En wat een feest was dat. De kinderen hebben 
ontzettend genoten, op tijd gegeten en gedronken en met een goed gevoel 
hebben we ze weer thuis gebracht. 
  

Onze volgende activiteit was de Taai Taai Party bij Eet Tapperij Bijsterbosch. Dit 
was voor de kinderen vanaf 3 jaar tot en met groep 8. Met maar liefst 35 kinderen 
hebben we Sinterklaas liedjes gezongen, een taai taai pop versierd en natuurlijk 
lekker veel gesnoept van al het lekkers. 
 
Het nieuwe jaar zijn we gestart met een stoere activiteit. Voor de kinderen vanaf 
groep 8 tot en met 16 jaar zijn we naar ZERO 55 in Apeldoorn geweest. 17 Stoere 
kinderen zijn mee geweest en zijn de competitie aangegaan met elkaar in een kart 
en tijdens het laser gamen. 
 
Op 14 maart zouden we “Van kralen op kleur tot tractor monteur” activiteit 
houden, echter toen was het nieuws al zo vol over Corona, dat wij hebben 
besloten deze activiteit niet door te laten gaan. De meiden zouden armbandjes en 
sleutelhangers maken en de jongens zouden naar Mechanisatiebedrijf Berghuis 
gaan.  Die dag werd later bekend gemaakt dat de scholen vanaf 16 maart dicht 
gingen, we hadden dus een juist besluit genomen.  
 
Echter hebben door Corona nog meerdere activiteiten geen doorgang gevonden 
zoals: 
 
Zaterdag 28 maart; Flessenactie 
Zondag 5 april; Knutsel time Palmpasen 
Medio juni; seizoenafsluiting 
 
 
  
 


