
Uitgeoefende activiteiten 2021 

2020 eindigde met online activiteiten en zo begon januari 2021 ook. Van zaterdagavond SOOS-avond 

naar online nieuwjaarsborrel tot aan online escape room. In februari stonden er een online Pubquiz, 

een OpenTTD LAN-party vanuit huis en Among Us op de planning. In maart dedenspeelden online 

bordspellen. Op Discord werd er in april samen gepraat over The Passion en er werd een Harry Potter 

triviantavond gehouden. 

Radio SanSan werd geboren op Bevrijdingsdag in 2020, dus deze feestelijke muziekavond werd op 5 

mei 2021 wegens succes herhaald! Zo heeft WESP op afstand de vrijheid samen kunnen vieren. We 

gingen sportief doen, want er stond een Geocaching activiteit op de planning. De regen hield ons niet 

tegen en zo hebben we in de maand mei een offline activiteit kunnen organiseren. Juni stond in het 

teken van pret. Wij bouwden een groot pretpark in de wereld van Rollercoaster Tycoon. Wij hebben 

een lekker stuk gewandeld samen.  

Van juli tot eind oktober mochten onze activiteiten in en rondom De Kapelaan doorgaan. De 

activiteiten van juli bestonden uit wandelen, de ZomerBBQ en een ouderwetse peuzel en 

spelletjesavond. Daarnaast was er digitaal Dungeons&Dragons. In augustus gingen we puzzelen, 

creatief aan de slag met tassen en verf. In september werden online en offline bordspellen gespeeld, 

werden we opnieuw creatief en zongen we onze favoriete liedjes bij de karaoke-avond. In oktober 

speelden we Mario-Kart en 30seconds, gingen we nog een keer samen wandelen en werd er flink 

gestreden bij de HalloweenNERF-avond. 

Verder stond er in november een fotografie avond en een Disneyspellenavond op het programma, 

maar met de coronaregels die werden aangescherpt, moesten we ons helaas weer aanpassen. De 

activiteiten gingen waar mogelijk weer online. In december waren we ook online te vinden. Een 

kerstcrea en de kerstSOOS hebben we via Discord georganiseerd. De laatste pubquiz van dit jaar was 

ook via Discord. 

We hebben weer genoten van een jaar aan activiteiten en kijken uit naar de activiteiten in 2022! 

 


