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Beste buurtbewoners in Veenendaal- West,  

 

Met deze nieuwsbrief doen we u in het kort verslag van de startbijeenkomst op 4 oktober 
2017. Ook informeren wij u over de voortgang van 'Wijs met je Wijk' in Veenendaal-West. 
 
Verslag van de startbijeenkomst 
De opkomst was opnieuw geweldig! Liefst 125 deelnemers bezochten de Westerkerk om te 
horen over de plannen voor het komende winterseizoen en om kennis te maken met het 
inmiddels gevormde bestuur, de activiteitencommissie en de medewerkers. 

 
 
 
 
 
 
 

Impressie van de opkomst 
 
Voorzitter Hans Wiegel zette nog eens uiteen wat het doel van de organisatie is: het opzetten 
van leuke activiteiten voor 60-plussers in de wijk teneinde het sociale netwerk van bewoners 
te versterken. Dat dat doel aanspreekt blijkt wel uit het aantal mensen dat zich inmiddels 
heeft aangemeld: ruim 350! 
 
Ook aanwezig was wethouder Marieke Overduin om namens de gemeente haar visie op de 
plannen te geven. Zij reageerde heel enthousiast op de start en op het voorliggende 
programma.  
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


In haar toespraak gaf ze aan dat onze wijk met 20.000 op een totaal van 65.000 inwoners de 
grootste van Veenendaal is en dat de organisatie 'Wijs met je Wijk' prima past in 
doelstellingen zoals participatie en zelfredzaamheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wethouder Marieke Overduin 
 
Hans Wiegel en de voorzitter van de activiteitencommissie Harry Bollema stonden 
vervolgens stil bij de werkwijze en het programma. Het activiteitenjaar wordt in de 
winterperiode ingevuld met creatieve workshops, presentaties, bingo, wijnproeverij,  
high tea, etc. In de zomer zijn er excursies in de omgeving, zoals musea- en parkbezoek, 
stadswandelingen, boerengolf en bijvoorbeeld varen. 
 
Naast deze centrale activiteiten worden er groepen gevormd die, geleid door trekkers 
(organisators), zelfstandig kunnen opereren. Op dit moment zijn wandelgroepen en 
leesgroepen actief en ook liggen er twee gloednieuwe jeu de boules-banen in park 
Ruisseveen klaar om te worden bespeeld. 
 
Het bestuur, de activiteitencommissie en de medewerkers zijn allen afkomstig uit de wijk. Zij 
verlenen hun medewerking gratis en dragen, net als de overige deelnemers, met 2 euro per 
persoon tijdens lezingen/presentaties bij voor koffie of thee. Voor de workshops komen er 
materiaalkosten bij die doorgaans tussen de € 8 tot € 10 per deelnemer zullen zijn. Te 
organiseren excursies zijn voor eigen rekening waarbij bijvoorbeeld de chauffeur-uit-eigen-
kring tegen kostprijs wordt vergoed. 
Behalve genoemde geringe bijdragen van de deelnemers zijn het de sponsoren en een 
subsidie van de gemeente die het mogelijk maken het programma te realiseren. 
 
De eerstvolgende activiteiten in de Westerkerk zijn: op woensdag 18 oktober een workshop 
'Werken met Pompoenen' plus de start van het klaverjasseizoen, en op  donderdag 26 
oktober een lezing over kunst. 
Voor deze en volgende bijeenkomsten worden steeds uitnodigingen verstuurd naar alle 
deelnemers die bij het bestuur bekend zijn.  
 

Indien men aan zo'n uitnodiging gevolg wil geven, moet men zich steeds apart opgeven! 

Bij voorkeur via wijsmetjewijk@gmail.com. 

 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


 
 
De organisatie in West is vormgegeven door het instellen van een wijkbestuur en een 
activiteiten-commissie. Onderstaand is de samenstelling weergegeven. 
 
Wijkbestuur Wijs met je Wijk-West 
Hans Wiegel: voorzitter 
Piet van Leeuwenstein: secretaris 
Dirck Vroonland: penningmeester 
Roel van de Berg: lid en trekker sponsorwerving 
Harry Bollema: lid en trekker activiteitencommissie 
Henk van den Brandt: adviseur 
 
Activiteitencommissie 
Harry Bollema: voorzitter 
Freek Visser 
Anneke Bakker 
Thea van Vliet-Schiks 
Thea Oosten 
Nollie van Westerneng: deelnemersadministratie 
Piet van Leeuwenstein 
Henk van den Brandt (adviseur) 
 
Werkgroep uitvoering activiteiten 
Sylvia Lefering 
Mieke Willemsen 
Mieke Pico 
Marijke Bollema 
Henny van 't Hoog 
Rina van Hal 
 
Reeds ontwikkelde activiteiten 

• Jeu de boules  
Een aantal mensen heeft zich inmiddels aangemeld. De organisatie voor het boulen is echter 
nog niet rond. Voorlopig kunt u zich aanmelden bij Alida Budding, alida.budje@gmail.com. Er 
liggen twee gloednieuwe banen in het park Ruisseveen op u te wachten. 

• Wandelgroepen 
De wandelgroepen zijn al enkele weken actief. U kunt voor informatie en voor deelname zich 
melden bij  Jan Christiaan van Oeveren, janvanoeveren@gmail.com. 

• Workshops 
Bent u creatief en wilt u een workshop organiseren of u aanmelden bij de groep die 
workshops organiseert, neemt u dan contact op met Thea van Vliet, 
theavanvlietschiks@hotmail.com, of Anneke Bakker, keesenannekebakker@kpnmail.nl. 

• Leesgroepen 
Er zijn op dit moment twee leesgroepen gevormd. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan 
via Piet van Leeuwenstein pietvanleeuwenstein@gmail.com.  

• Lezingen 
Mocht uzelf een lezing willen geven of iemand bereid vinden over een onderwerp te komen 
vertellen, dan kunt u dat opgeven via Freek Visser, freekvisser@hotmail.com. 
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Nieuwe activiteiten en ideeën 

 

Er hebben zich kandidaten gemeld als trekker voor de volgende activiteiten: 

- Computerondersteuning 

- Bridgen 

- Kookclub 

- Fietstochten 

- Klusclub 

- Gespreksgroep filosofie 

- Koffiebijeenkomsten voor alleenstaanden 

 

Wij gaan met de initiatiefnemers in gesprek over de wijze waarop wij de belangstelling zullen 

peilen voor deze activiteiten en hoe we een en ander kunnen organiseren. 

 

Tenslotte: 

Over enkele weken wordt de website van ‘Wijs met je Wijk’ uitgebreid met een apart gedeelte 

voor Veenendaal-West. Houd u daarom het web-adres in de gaten:  www.wijsmetjewijk.nl  
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