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________________________________________________________________________________________ 

 Stichting  

      Sinds 2013  

      voor de buurt, door de buurt!  

      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

_______________________________________________________________________________________ 

 

JAARVERSLAG 2020 

 

Karakteristiek 
De Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal richt zich op het bevorderen van sociale netwerken voor 60+-ers.  

In 2013 is er gestart in de eerste wijk, Petenbos, in 2017 in Veenendaal-West en  in 2018 in Veenendaal-

Noord-oost. In 2019 is Wijs met je Wijk Centrum incl. Noord-west (officiële naam Wijs met je Wijk Centrum) 

van start gegaan.  

 

Dit verslag is uitsluitend gericht op de activiteiten van Wijs met je Wijk Centrum. 

 

De stichting kent per wijk Deelnemers en Vrienden:  

• Deelnemers 

In het Centrum zijn we in 2020 gestart met 280 deelnemers en geëindigd met 297 deelnemers. Zij 

ontvangen allen regelmatig nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor alle activiteiten, waaraan deel 

genomen kan worden.  

• Vrienden 

Begin 2020 is met de vriendenstructuur gestart. Daarvoor hebben zich in maart 3 deelnemers 

opgegeven. Ten gevolge van het uitbreken van de corona-pandemie met alle gevolgen van dien zijn de 

activiteiten voor het verdere opzetten van de vriendenstructuur tijdelijk opgeschort. 

 

Bestuur en activiteitencommissie Centrum 
a. Het bestuur 

In 2020 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: John Bakker heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. 

Daarvoor in de plaats zijn 2 nieuwe leden vanuit de activiteitencommissie toegetreden: Gerrit Fijma en Jan 

van Leeuwen. 

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum bestaat eind 2020 derhalve uit: 

o Voorzitter:   Piet Segers 

o Secretaris:   Henk Klomp 

o Penningmeester:  Rina van Overhagen (interim) 

o Activiteiten:   Gerrit Fijma 

      Jan van Leeuwen 

o Secretaris activiteiten:  Jan van de Pavert 

o Sponsoring:   Vacature 

o Adviseur:   Henk van den Brandt 

 

De voorzitter van het bestuur Wijs met je Wijk Centrum is tevens lid van het bestuur van de Stichting Wijs 

met je Wijk. Het bestuur van de Stichting is het bepalend orgaan van de Stichting en stuurt aan op 

hoofdlijnen. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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b. De activiteitencommissie 

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

In 2020 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: Henk van de Burg heeft zich teruggetrokken als lid. 

Daarvoor in de plaats zijn als lid toegetreden Gerrit Fijma en Jan van Leeuwen. 

De activiteitencommissie bestaat eind 2020 derhalve uit: 

o Voorzitter: Piet Segers (interim) 

o Secretaris: Jan van de Pavert 

o Lid:  Gerrit Fijma 

o Lid:  Jan van Leeuwen 

o Lid:  Marga Klomp 

o Lid:  Mieke Segers 

o Lid:  Vivian Haanstra 

o Lid:  Janny Visser 

 

Algemene Activiteiten in 2020  
Ten gevolge van de corona-pandemie kon helaas niet het gehele geplande programma voor 2020 uitgevoerd 

worden.  

De activiteiten, die wel gehouden konden worden waren: 

• Voorjaar 2020 (in Onder Ons): 

o 1 startbijeenkomst 

o 4 lezingen 

o 2 workshops 

o 1 spel 

Verder: 

o excursie Beeldend Veenendaal (voormalig V&D) 

o excursie naar Veenendaalse Modelspoorwegclub 

• Zomer 2020: 

o excursie Fort Buursteeg 

o pannenkoeken eten bij Hugo 

o 2 maal koffieklets (in Theehuis en DownTown) 

o 1 maal jeu de boules 

• Najaar 2020: 

o herfstkrans/kerstkrans maken (thuis) 

o quiz-online 

o schilderen.   

Deelname van enkele leden aan de Kerstschildersactie van Netwerk voor Jou, waarbij een schilderij 

gemaakt moest worden, dat onderdeel uitmaakte van één groot schilderij (24 delen). Dit is 

tentoongesteld in de Cultuurfabriek. 

 

In 2020 hebben 118 deelnemers aan één of meerdere algemene activiteiten deelgenomen. 

 

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

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

 

 

 

https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum
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Themabijeenkomsten in 2020 

• Voorjaar 2020: 

de diverse groepen zijn actief geweest totdat het door de diverse anti-corona maatregelen niet meer 

mogelijk was. 

o In de Speelotheek: 

− Schildersgroep (gemiddeld 6 deelenemers) 

− klaverjassen en jokeren (gemiddeld 8 deelnemers) 

− handwerkcafé (gemiddeld 5 deelnemers) 

o In Activiteitencentrum De Kleine Beer: 

− line dance (28 deelnemers) 

o Georganiseerd bij deelnemers thuis: 

− Franse conversatie 

− Engelse conversatie (gemiddeld 3 deelnemers) 

− handwerken 

• Najaar 2020: 

de volgende groepen zijn weer actief geworden: 

o In Onder Ons: 

− schildersgroep 

− handwerkcafé 

o Verder is de groep Fotografie een groot deel van het jaar actief geweest (gemiddeld 8 deelnemers). 

 

Naast deze themagroepen was nog actief de groep: 

o Thuishulp voor laptop, tablet, printer en TV (in 2020 10 maal hulp geboden). 

 

FINANCIËN 

a. 2020 

Ondanks alle problemen/beperkingen in 2020 ten gevolge van de corona-crisis is het jaar financieel volgens 

plan afgesloten. Een en ander is aangegeven in de jaarrekening 2020. 

 

b. 2021 

De voor 2021 aangevraagde subsidie is in zijn geheel toegekend en inmiddels ontvangen. 

 

SAMENWERKING MET DERDEN 

a. Gemeente 

Met de gemeente is regelmatig (on-line) overleg geweest over vrijwilligers activiteiten in Veenendaal. Met 

elkaar wordt gezocht naar mogelijkheden om de doelgroep zoveel mogelijk te ondersteunen tegen 

eenzaamheid. De mogelijkheden zijn echter beperkt. 

 

b. Veens 

Met ingang van 1 januari 2021 Veens opgehouden te bestaan; het werk wordt dan uitgevoerd door de 
nieuwe Stichting Veens Welzijn. Deze stichting gaat zich richten op de ondersteuning van groepen mensen 
en op het verbinden en versterken van o.m. verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, 
die Veenendalers kunnen ondersteunen. 
De overgang is zonder storing voor ons verlopen. 
 
c. Netwerk voor Jou 
Met Netwerk voor Jou wordt samengewerkt om persoonlijke hulpverlening in te vullen. Enkele leden van 
onze organisatie hebben hiervan in 2020 dankbaar gebruik van kunnen maken. 
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DIVERSEN 

a. Nieuwsbrieven 

In 2020 zijn 22 nieuwsbrieven opgesteld en rondgestuurd. Hierin waren (vooral in het begin) regelmatig 

ingezonden stukken van deelnemers en verwijzingen naar interessante websites opgenomen. 

 

b. Pakketjesacties 

Verder zijn er de volgende pakjesacties geweest: 

• juni  

Pakketjes voor de deelnemers, gesponsord door Rabobank Coöperatief Fonds. Enkele bestuursleden zijn 

druk in de weer geweest om alle pakketjes samen te stellen en bij de deelnemers te bezorgen. De inhoud 

bestond uit een puzzelboekje en een waardebon, te gebruiken voor aankoop van bloemen/ planten bij Ton 

Smeitink (markt).  

• november 

Sinterklaasactie; ook hiervoor zijn enkele bestuursleden actief geweest. De inhoud bestond nu uit 

chocolade (gesponsord door Boni), een wenskaart (gesponsord door PaperClip) met de bedoeling om met 

deze kaart de onderlinge samenhang te versterken, en een pen van onze vereniging.  

• december  

Op initiatief van en gesponsord door de Gemeente Veenendaal: een bedankje voor de actieve vrijwilligers 

d.m.v. een cadeaukaart, in te leveren bij De Bombardon , aangevuld met een doos chocolaatjes van onze 

vereniging. 

 

c. Uitbreiding gebied 

In het vorig jaarverslag 2019 was in de vooruitblik naar 2020 opgenomen dat een begin zou worden 

gemaakt met de toevoeging van het gebied tussen de Grift en de spoorlijn (de wijken Engelenburg en Het 

Ambacht). Helaas moest dit door de corona doorgeschoven worden naar betere tijden.  

 

d. Jeu de boulesbaan 

Samen met Wijs met je Wijk Oost wordt er gewerkt aan een nieuwe jeu de boulesbaan in het 

Dragonderpark. 

 

e. Social Media 

Wijs met je Wijk Centrum is op verschillende manieren zichtbaar: 

• via website www.wijsmetjewijk-centrum.nl; 

• via Facebook – de gesloten groep Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal: eind 2020 46 leden. 

Gewerkt wordt aan publicaties op andere relevante websites. 

 

Conclusie 
Door de corona-pandemie, die het hele sociale leven zowel in Nederland als wereldwijd (dus ook in 

Veenendaal) sterk negatief heeft beïnvloed, hebben we onze plannen, die we eind 2019 voor ogen hadden 

voor 2020, niet allemaal kunnen uitvoeren. 

Mede daarom hebben we dit jaar noodgedwongen veel minder contact gehad met onze deelnemers dan de 

bedoeling was. Dat was voor ons als bestuur, activiteitencommissie en overige actieve vrijwilligers uiteraard 

niet erg bevredigend. We hebben dit zoveel mogelijk proberen te compenseren door het bezorgen van extra 

nieuwsbrieven (regelmatig met ingezonden stukken van deelnemers) en door middel van het bezorgen van 

enkele pakketjes. We hopen dat we hiermee de band met onze deelnemers enigszins op peil hebben 

kunnen houden. 

 

http://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/
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Vooruitblik 2021 
a. Activiteiten/bijeenkomsten 

Zoals het spreekwoord zegt: regeren is vooruit zien. Hoewel de vooruitzichten voor het nieuwe jaar heel 

onzeker zijn, is wel reeds voor het gehele jaar 2021 bij “Onder Ons” ruimte gereserveerd voor onze 

bijeenkomsten. De invulling van deze bijeenkomsten is ook al voor een deel bepaald, doch wordt nog even 

in de ijskast gezet tot er wat meer duidelijkheid is over het toekomstig verloop van nieuwe 

coronamaatregelen. Uiteraard worden de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten in onze 

organisatie zo gauw mogelijk via de nieuwsbrieven kenbaar gemaakt. 

 

b. Uitbreiding gebied 

De verwachting is dat dit jaar (ook afhankelijk van de corona-ontwikkelingen) een begin zal worden gemaakt 

met voorbereidingen voor het toevoegen van het gebied tussen de Grift en de spoorlijn (de wijken 

Engelenburg en Het Ambacht) aan de wijk Centrum/Noord-west. Waarom is in het jaaroverzicht 2019 al 

aangegeven: 

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

o Meer deelnemers bij de activiteiten; 

o Een potentieel groter aanbod van vrijwilligers bij de activiteiten . 

• 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 2021 op beraden en overleggen met de 

gemeente, 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. 

 

 

Wijs met je Wijk Centrum 

 

Piet Segers, voorzitter 

 

 

 

 


