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JAARVERSLAG 2019 

 

Karakteristiek 

De Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal richt zich op het bevorderen van sociale netwerken voor 

ouderen. In 2013 is er gestart in Petenbos, in 2017 in Veenendaal-West, in 2018 in Veenendaal-

Noord-oost en in 2019 is ons initiatief ook in Veenendaal-Centrum (inclusief Noord-west) succesvol 

van start gegaan. 

 

Dit verslag is uitsluitend gericht op de activiteiten van Wijs met je Wijk in het Centrum (inclusief 

Noord-west). 

 

De stichting kent Deelnemers en Vrienden per wijk. In het Centrum zal gestart worden met de 

vriendenstructuur in de loop van 2020. 

 

Na de eerste informatiemiddag op 4 april 2019 hebben zich +/- 170 wijkgenoten als deelnemer 

aangemeld. Bij de presentatie van het najaar programma, tevens officiële startbijeenkomst, 

hebben we nog eens +/- 80 deelnemers mogen verwelkomen. Het jaar 2019 zijn we geëindigd met 

een totaal van 280 deelnemers. Zij ontvangen allen de uitnodiging voor alle activiteiten, waaraan 

ze kunnen deelnemen en regelmatig (circa één maal per maand) nieuwsbrieven. In 2019 hebben 

88 deelnemers aan één of meerdere activiteiten deelgenomen. 

 

Bestuur en activiteitencommissie Centrum 

Vanuit de deelnemers uit de wijk is een bestuur en activiteitencommissie gevormd. 

Het bestuur van de stichting is het bepalend orgaan van de Stichting en stuurt aan op hoofdlijnen. 

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum bestaat uit: 

o Voorzitter:   Piet Segers 

o Secretaris:   Henk Klomp 

o Penningmeester:  Rina van Overhagen (interim) 

o Activiteiten:   John Bakker 

o Secretaris activiteiten: Jan van de Pavert 

o Sponsoring:   Vacature 

o Adviseur:   Henk van den Brandt 

 

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten.  

 

De activiteitencommissie bestaat uit: 
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o Voorzitter: Piet Segers (interim) 

o Secretaris: Jan van de Pavert 

o Lid:  Henk van de Burg 

o Lid:  Marga Klomp 

o Lid:  Mieke Segers 

o Lid:  Vivian Haanstra 

o Lid:  Janny Visser 

 

Activiteiten in 2019 in Centrum 

De gemeenschappelijke activiteiten worden in het gebouw Onder Ons aan de Fluitersstraat. 

Na de start in oktober 2019 zijn er daar 11 activiteiten georganiseerd, onder te verdelen in: 

o 1 startbijeenkomst 

o 4 lezingen 

o 4 creatieve workshops 

o 1 wijnproeverij 

o 1 sinterklaasbingo 

o 1 high tea 

 

Na de startbijeenkomst zijn de overige 11 georganiseerde activiteiten bezocht door ca. 172 bezoekers. 

Er zijn 88 deelnemers, die tenminste 1 keer hebben deelgenomen, 17 deelnemers zijn zelfs 4 of meer keren 

aanwezig geweest. 

 

Voor meer informatie over de activiteiten wordt u verwezen naar de terugblik op de website: 

https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum. 

 

Themabijeenkomsten in Centrum 

Na en zelfs vooruitlopend op de officiële start in oktober 2019 zijn er een aantal themabijeenkomsten actief 

geweest rond een thema of activiteit. De belangrijkste themagroepen zijn: 

o Wandelgroep 

Georganiseerd in de Speelotheek: 

o Schilderen 

o Klaverjassen en jokeren 

o Handwerkcafé 

Georganiseerd bij deelnemers thuis: 

o Franse conversatie 

o Engelse conversatie 

o Handwerken 

Naast deze themagroepen zijn er initiatieven gestart om hulp te bieden op het volgende gebied: 

o Thuishulp Computer/laptop/tablet/smartphone. 

 

De themagroepen zijn een uitstekend middel om de onderlinge contacten te versterken en floreren goed.  

 

Conclusie 
In 2019, het eerste jaar van ons bestaan, is er door een aantal actieve vrijwilligers veel werk verricht om de 

organisatie goed op poten te zetten. Dit is naar onze mening gelukt, mede dankzij de steun van de 
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algemeen voorzitter, Henk van den Brandt, die de nodige ervaring heeft opgedaan in de wijken waar de 

organisatie al wat langer draait.  

Er zijn gedurende het jaar enkele bestuursleden en leden van de activiteitencommissie vertrokken. Dit had 

niets met de sfeer binnen onze organisatie te maken, maar het ging in alle gevallen om persoonlijke 

omstandigheden. Ondanks dat en dank zij de inbreng van al onze overgebleven actieve vrijwilligers hebben 

we de indruk dat de organisatie goed draait (dit wordt bevestigd door de uitslag van een enquête, 

gehouden onder de deelnemers) en dat de sfeer binnen onze organisatie prima is. Het lijkt ons daarom 

alleszins geoorloofd om op deze voet door te gaan. 

 

Vooruitblik 2020 
Omdat de deelname aan sommige bijeenkomsten af en toe wel wat groter zou mogen zijn en het bestuur 

en de activiteitencommissie ook aanvulling behoeft leeft de gedachte om Wijs met je Wijk Centrum uit te 

breiden. 

Deze uitbreiding kan plaats vinden door het gebied tussen de Grift en de spoorlijn (de wijken Engelenburg 

en Het Ambacht) bij onze organisatie te voegen. Dit heeft 2 voordelen: 

• Wijs met je Wijk Centrum krijgt een groter arsenaal aan potentiële deelnemers. Het voordeel hiervan is: 

o Meer deelnemers bij de activiteiten; 

o Mogelijk meer mensen die bereid zijn een functie binnen het bestuur of de 

activiteitencommissie te vervullen. 

• Het gebied Engelenburg/Het Ambacht bevat te weinig 60+-ers om als zelfstandige Wijs met je Wijk 

organisatie te functioneren. Het opgaan van deze wijken in een bestaande organisatie ligt daardoor 

meer voor de hand. 

Hoe één en ander vorm moet krijgen moet nog worden onderzocht. Aangezien de gemeente mogelijk niet 

meer haar medewerking kan/wil geven aan het verspreiden van uitnodigingsbrieven aan onze doelgroep in 

dat gebied (t.g.v. de Privacywet en de kosten) zullen we wellicht zelf aan de slag moeten om de 60+-ers in 

dat gebied te benaderen. We zullen ons er in het voorjaar van 2020 op beraden, welke stappen we moeten 

ondernemen om deze mensen te informeren over onze organisatie en ze er bij te betrekken. De uitvoering 

van deze stappen zal dan in de loop van het jaar plaats vinden. 

 

 


