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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum,   

 

Nieuwsbrief 2019-1                  mei 2019  

 

Dit is de 1e nieuwsbrief van Wijs met je Wijk in Veenendaal- Centrum in 2019.  

In deze nieuwsbrief geven we u informatie over: 

• de stand van zaken van de opzet van Wijs met je Wijk in Veenendaal-Centrum  

• de start van de wandelgroep per 1-7-2019 

• en gaan we in op de privacy-wetgeving. 

We wensen u veel leesplezier.  
  

1. Stand van zaken opzet Wijs met je Wijk in Veenendaal-Centrum 

 

Op 4 april 2019 vond de uitstekend geslaagde informatiebijeenkomst plaats in zalencentrum Eltheto. Er 

waren 170 buurtbewoners aanwezig en daarnaast zijn er 30 buurtbewoners, die wel interesse hebben 

maar verhinderd waren. Totaal zitten we nu op ruim 200 deelnemers. 

Op 4 april hebben de aanwezigen een inventarisatieformulier met wensen en talenten ingevuld. De 

wensen van de deelnemers zijn verwerkt in een deelnemersbestand. Met de meeste mensen die 

aangegeven hebben een rol in de organisatie te willen vervullen zijn gesprekken gevoerd door Henk Klomp, 

Marga van Ham en Henk van den Brandt. We zijn blij dat de gesprekken hebben geleid tot een bestuur en 

een activiteitencommissie. 

De samenstelling is als volgt: 

 

Bestuur 

• Piet Segers-voorzitter 

• Henk Klomp- secretaris 

• Judith Allard- penningmeester 

• Sjoerd Hania- sponsorwerving 

• Henk van der Burg- voorzitter activiteitencommissie 

• Jan van de Pavert- secretaris activiteitencommissie 

• Henk van den Brandt-adviseur 

 

  

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Activiteitencommissie 

• Henk van der Burg- voorzitter 

• Jan van de Pavert-secretaris 

• Eva van der Burg 

• Vivian Haanstra 

• Marga van Ham 

• Mieke Segers 

• Piet Smelt 

• Janny Visser-Lagerweij 

• Henk van den Brandt-adviseur 

 

Verder hebben we afspraken gemaakt met het Zalencentrum ‘Onder Ons’ aan de Fluitersstraat. We 

kunnen daar zaalruimte huren voor de gezamenlijke bijeenkomsten, die afwisselend op de woensdag- en 

vrijdagmiddagen zullen worden gehouden. In de zomer wordt het programma voorbereid en op 

vrijdagmiddag 4 oktober 2019 gaan we van start.  

Bij de samenstelling van het programma wordt er rekening mee gehouden dat de wensen van de 

deelnemers veelzijdig zijn. Het meest aangekruist op 4 april zijn: zomerexcursies, lezingen, creatieve 

workshops, wijnproeverijen en high tea’s. 

 

2. Start Wandelgroep op 1 juli 2019 

 

Uit de inventarisatie op 4 april is gebleken dat er veel mensen zijn die interesse hebben in een 

wandelgroep. Er zijn 4 mensen bereid om als trekkers van de wandelgroep te fungeren: Jan van de Pavert, 

Sjoerd Hania, Eline Hengefeld en Jan van Oosterom 

De wandelgroep gaat  op maandagmiddag 1 juli 2019 om 14.00 uur van start met een korte wandeling 

vanaf de Markt en dan zullen de trekkers bij alle wandelaars inventariseren hoe lang/ hoe ver men wil 

wandelen. 

We verzoeken iedereen die lid wil worden van de wandelgroep zich aan te melden bij: 

wandelwijscentrum@gmail.com of bij Jan van de Pavert ( 06-42936560). 

Let op: meldt u zich svp ook aan als u 1 juli verhinderd bent. Alleen de leden van de wandelgroep krijgen 

informatie over het vervolg na 1 juli. 

 

 

3. Privacy-wetgeving 

 

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese wet op bescherming van persoonsgegevens in werking. In deze 

wet, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden de rechten van de 

Europese burgers ten aanzien van de registratie van hun gegevens door overheden, bedrijven en 

organisaties (waaronder stichtingen) geregeld.  

 

Ook Wijs met je Wijk heeft en gebruikt persoonsgegevens en foto’s van deelnemers, die gebruik maken 

van de door ons georganiseerde activiteiten. Wij zijn dus ook gehouden om een Privacy Protocol op te 

stellen en ons daaraan te houden. 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief  sturen wij u ons protocol en verzoeken u daar kennis van te nemen en, 

wanneer u dit nodig acht, ons uw reactie te sturen. 
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