Jaarverslag 2017

Vereniging de Blauwe Boom

In het vierde jaar van het bestaan van onze vereniging heeft het bestuur veel energie ingezet om de
continuïteit en stabiliteit te waarborgen. Samen met de vrijwilligers zijn we erin geslaagd om door
de moeilijke periode heen te komen. De eerste helft van het jaar was behoorlijk turbulent.
Onze zorgen waren niet voorbij.
Een moeizame situatie was ontstaan toen de Stichting Straatgeluid eind december 2016 stopte met
de activiteiten voor de jongeren. Na lang zoeken naar de geschikte begeleiding is eindelijk begin
maart 2017 deze activiteit herstart met Ema Najetovic als begeleidster. Eind mei heeft ze zich helaas
teruggetrokken en in juni is de begeleiding van jongerenactiviteiten overgenomen door Bianca
Holvast. Wij konden opgelucht ademhalen en vol vertrouwen naar de toekomst kijken. De kidsclub
heeft een nieuwe koers genomen. Naast de creatieve workshops zijn de kinderen maandelijks
positief bezig om onze buurt op te schonen van zwerfafval, in samenwerking met de wandelclub
“Klaar mee loop mee” en de Stadswerk 072. Deze actie verdient zeker applaus en waardering. Naast
de kidsclub is ook maandelijks een gezellige thema Kidsdisco en Kidsbios. Wij hopen op die manier
een gevarieerd aanbod te bieden aan de kinderen in onze wijk zodat ze de Blauwe Boom als een
vertrouwde en fijne plek ervaren waar ze graag vertoeven!
Helaas moesten wij afgelopen jaar met verdriet afscheid nemen van een van de vrijwilliger van
Repair Café, Jan Demmendaal, die plotseling is overleden. Hij was tevens onze webmaster. Zijn
overlijden was een grote tegenslag voor onze vereniging.
In deze situatie zijn wij goed geholpen door de wijkbewoner Hans Hermes die onze nieuwe website
heeft gebouwd en de taak van webmaster op zich heeft genomen. Inmiddels werd onze vernieuwde
website www.blauweboom.nl druk bezocht met maandelijks meer dan 3000 bezoeken.
De reguliere activiteiten gaan gestaagd door:
Repair Café heeft met het reparateursteam in totaal 247 reparaties uitgevoerd, waarvan 185
geslaagd. Het is meestal een drukke en altijd gezellige middag van samen repareren en inzetten voor
een duurzame wereld onder het motto: weggooien: mooi niet!
Filmclub: eens per maand kwamen er gemiddeld 20 bezoekers om een arthouse film te bekijken.
Men was erg tevreden over de filmkeuze en de waardering zeer positief.
Eten met de Buren: Deze activiteit is begonnen in april 2014 en inmiddels tot december 2017
hebben er 36 maaltijden plaatsgevonden. Hulde aan de kokkinnen en de werkgroep. Iedere maand
genoten 50 gasten van een heerlijk Indonesisch 3 gangen menu. In 2017 zijn we gestart met de
samenwerking met Stichting Prakkie, die de minima in Alkmaar ondersteunt. Iedere maand 2
mensen van deze Stichting zijn welkom om gratis aan tafel aan te schuiven.
Op 16 november hadden wij een speciale gast aan tafel: de wethouder Anjo van de Ven van de
gemeente Alkmaar (OPA).
Teken en schilderclub: 12 deelnemers schilderen iedere week gezellig mee in de Blauwe Boom.
Hun schilderijen hebben de eerste helft van het jaar de muren van de Blauwe Boom versierd tot
vreugde van de bezoekers.
Koersbal: wekelijks gezellig samenspelen. Als afsluiting van het jaar was een sfeervolle
feestmiddag in december georganiseerd. De groep heeft helaas het afscheid moeten nemen van een
van de oprichtsters, mevr. Alie Molenaar, die vorig jaar is overleden.

Café de wereld:
Op 5 maart 2017 is de documentairefilm ‘Change of life’ over het leven in het AZC te Alkmaar
vertoond. De belangstelling was overweldigend.
Op 29 september hebben wij een lekkere Afrikaanse sponsormaaltijd georganiseerd met de
medewerking van ‘Stichting Samen voor Kenia’. Er waren 36 tevreden gasten.
Op 26 november was er een indrukwekkende reispresentatie over Zuid-Amerika: rondreis van
15.000 km door Argentinië en Chili.

Eén activiteit is gestopt met de ingang van de zomervakantie, nl. Nederlandse les voor de
asielzoekers, als gevolg van het sluiten van het AZC aan Picassolaan. Onze hartelijke dank aan
Thea Verkerk en het team van taal-vrijwilligers die de lessen gedurende 5 jaar hebben gegeven.
Groot applaus!
Gelukkig hebben wij in maart 2017 ook een nieuwe activiteit verwelkomt in de Blauwe Boom:
Zingen met de Mariannes. Een gezellige ontmoeting met muziek en samen zingen onder het
motto: kom erbij want zingen maakt je blij!
Er gebeurde nog meer in 2017:
Nationale Burendag: op 23 september hebben wij de deuren in de Blauwe Boom hiervoor
opengezet. Een bescheiden aantal bezoekers kwam eropaf en 3 mensen hebben zich aangemeld voor
een activiteit. Zeker voor herhaling vatbaar.
Het Repair Café heeft een klein maar fijn nieuw duurzaam initiatief gerealiseerd:
‘Weggeefplanken’.
In de hal boven de kapstok zijn 2 planken getimmerd waarop allerlei spulletjes die men missen kan
en nog goed zijn kunnen worden gezet om gratis ‘weg te geven’ aan degene die het gebruiken kan.
Een klein gebaar de moeite waard.
Het verhuur van de zaal aan 13 verschillende feestvierders en eenmalige activiteiten heeft ruim
1000 euro in de kas gebracht, tot de vreugde van onze penningmeester!
Vrienden van de Blauwe Boom: het bestand is lichtelijk gegroeid naar 27 leden en wij hopen dat
die tendens zal zich komende jaren verder voortzetten. Op 19 februari is een gezellige
Vriendenmiddag georganiseerd met de medewerking van Trijnie Bakker.
Een bijzonder succes hebben wij geboekt door het binnenhalen van de Max Mobiel auto in de
Blauwe Boom aan het eind van het jaar 2017 als pilotproject van de gemeente Alkmaar.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om aan de voorwaarden van de gemeente te voldoen.
Vooral het zoeken naar de geschikte garage (dankzij de medewerking van de Woonwaard is het
gelukt, waarvoor onze dank), en het vinden van een chauffeurs team was een hele opgave.
Maar het is gelukt en wij mogen trots zijn dat sinds begin december 2017 het project van start is
gegaan. Onze hartelijke dank aan de coördinator Frank Jong die deze activiteit sinds het begin
coördineert en er de handen aan vol heeft. Hij verdient een compliment!
Last but not least: Op 8 december 2017 viel de Blauwe Boom in de prijzen! In het kader van
Internationale Dag van de Vrijwilliger werden 50 Helden van Alkmaar genomineerd, waaronder de

ondertekende. Die eer komt ons allen toe, die met geweldige inzet onze activiteitencentrum tot een
bruisende plek weten te maken.
Een welgemeende dank aan al onze vrijwilligers, de Vrienden, de bezoekers en ieder die een
positieve bijdrage levert aan de Blauwe Boom.
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