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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 2021 gestart met 297 deelnemers en geëindigd met 300 deelnemers. Zij 
ontvangen allen regelmatig nieuwsbrieven en de uitnodigingen (per email of in de brievenbus) voor alle 
activiteiten, waaraan deel genomen kan worden. 

• Vrienden
Begin 2020 is met de vriendenstructuur gestart. Daarvoor hebben zich in maart 2020 3 deelnemers 
opgegeven. Ten gevolge van het uitbreken van de corona-pandemie direct daarna, met alle gevolgen van 
dien, hebben verdere activiteiten voor het uitbreiden van de vriendenstructuur niet alleen in de loop van 
2020, maar ook in geheel 2021 stil gelegen.

BESTUUR- EN ACTIVITEITENCOMMISSIE  
a. Het bestuur
In 2021 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: Jan van de Pavert heeft zich teruggetrokken als 
bestuurslid. Voor de functie van sponsorwerver bestaat nog steeds een vacature.
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum bestaat eind 2021 derhalve uit:

◌ Voorzitter: Piet Segers
◌ Secretaris: Henk Klomp
◌ Penningmeester: Rina van Overhagen
◌ Activiteiten: Gerrit Fijma
◌ Activiteiten Jan van Leeuwen
◌ Sponsoring: Vacature

De voorzitter en secretaris van het bestuur Wijs met je Wijk Centrum zijn 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.

b. De activiteitencommissie
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. 
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In 2021 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: Jan van de Pavert heeft zich teruggetrokken als secretaris 
van de activiteitencommissie. 
De activiteitencommissie bestaat eind 2021 derhalve uit:

◌ Activiteiten: Gerrit Fijma
◌ Activiteiten: Jan van Leeuwen
◌ Creatieve workshops: Mieke Segers
◌ Gastvrouw: Marga Klomp
◌ Gastvrouw: Vivian Haanstra
◌ Gastvrouw: Janny Visser
◌ Gastvrouw: Eva van der Burg

ALGEMENE ACTIVITEITEN IN 2021
Voor 2021 waren regelmatig programma’s opgesteld voor voorjaar, zomer en najaar. Helaas moesten de 
programma’s telkens aangepast worden aan de steeds wisselende corona-maatregelen.
Gelukkig konden een aantal activiteiten nog wel doorgang vinden. Een overzicht van het hele jaar:
• Voorjaar 2021 (januari tot mei):

Door de strenge corona-maatregelen zijn alle in het voorjaar geplande binnenactiviteiten gecanceld.
• Zomer 2021 (mei tot oktober):

◌ pannenkoeken eten bij Hugo: 2 keer: 29 + 21 = 50 deelnemers;
◌ jeu de boules: 11 keer 8 = 88 deelnemers;
◌ koffieklets: 20 keer 9 = 180 deelnemers;
◌ wandelen: 5 keer 9 = 45 deelnemers;

• Najaar 2021 (oktober t/m december):
◌ startbijeenkomst najaarsprogramma: 26 deelnemers;
◌ spelmiddag: 14 deelnemers;
◌ 2 lezingen: Nieuw Guinea: 26 en Kees Stip: 31 deelnemers;
◌ workshop theepot versieren: 16 deelnemers
◌ workshop kerststukje maken (thuis): 15 deelnemers;
◌ film De Slag om de Schelde: 45 deelnemers;
◌ jeu de boules: 7 keer 6 = 42 deelnemers;
◌ koffieklets: 5 keer 9 = 45 deelnemers;
◌ wandelen: 4 keer 8 = 32 deelnemers. 

Medio november zijn de overige geplande activiteiten vanwege het geringe aantal aanmeldingen (vrees voor 
besmetting, gecombineerd met de ingevoerde corona-maatregelen) gecanceld.

Aan alle algemene activiteiten van Wijs met je Wijk Centrum hebben 644 personen deelgenomen.
Van alle deelnemers van Wijs met je Wijk Centrum hebben er 84 aan één of meerdere bovengenoemde 
activiteiten (exclusief jeu de boules, koffieklets en wandelen) deelgenomen.

Voor meer informatie over de activiteiten wordt u verwezen naar de terugblik op de website:
https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum.

THEMAGROEPEN IN 2021
• Voorjaar 2021:

In het voorjaar zijn door de corona-maatregelen geen activiteiten geweest.
• Zomer/najaar 2021:

In de zomer zijn langzamerhand de diverse groepen weer opgestart. De Speelotheek kon door 
verzekeringstechnische problemen niet meer gebruikt worden door Wijs met je Wijk en daarom zijn de 
volgende groepen uitgeweken naar:
◌  Onder Ons:

- Schildersgroep: 12 keer 5 = 60 deelnemers;
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- Handwerkcafé : 10 keer 4 = 40 deelnemers;
- Fotografiegroep: 20 keer 8 = 160 deelnemers;

◌ Gehouden bij de groepsleider thuis:
- Franse conversatie: 20 keer 2 = 40 deelnemers;
- Engelse conversatie: 14 keer 3 = 42 deelnemers.

De volgende groepen zijn (nog) niet opgestart:
- Line dance (instructeur niet meer beschikbaar);
- Kaartclub (ten gevolge van de corona).

Naast deze themagroepen was het hele jaar actief de groep:
- Thuishulp voor laptop, tablet, printer en TV.

FINANCIËN
a. 2021
Ondanks alle problemen/beperkingen in 2021 ten gevolge van de corona-crisis is het jaar financieel positief 
afgesloten. Een en ander is aangegeven in de jaarrekening 2021.

b. 2022
De voor 2022 aangevraagde subsidie is in zijn geheel toegekend en inmiddels ontvangen.

SAMENWERKING MET DERDEN
a. Gemeente
Met de gemeente is regelmatig (online) overleg geweest over vrijwilligers activiteiten in Veenendaal. Met 
elkaar wordt gezocht naar mogelijkheden om de doelgroep zoveel mogelijk te ondersteunen tegen 
eenzaamheid. Daartoe dient uiteraard de jaarlijkse subsidie die we van de gemeente ontvangen om daarmee 
een deel van de kosten voor de activiteiten te dekken.

b. Veens Welzijn
Sinds 1 januari 2021 heeft de organisatie Veens een verandering ondergaan en heeft de gemeente op een 
aantal onderdelen meer het initiatief naar zich toegetrokken. Het nieuwe Veens Welzijn is nog wel de 
beheerder van een aantal buurthuizen. Daarom is in november 2021 het overleg met Veens Welzijn gestart en 
positief afgerond voor het huren van zaalruimte in SamSam. Dat heeft er toe geleid dat in 2022 enkele groepen 
onderdak zullen vinden in SamSam. Dat zijn de groepen Handwerkcafé, Schildersgroep en de Kaartclub. Dit zal 
zo spoedig mogelijk in 2022 gaan plaats vinden, afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.

c. Netwerk voor jou
Met Netwerk voor Jou wordt samengewerkt om persoonlijke hulpverlening in te vullen. Enkele leden van onze 
organisatie hebben hiervan in 2021 dankbaar gebruik van kunnen maken.

DIVERSEN
a. Nieuwsbrieven en uitnodigingen
In 2022 zijn 8 nieuwsbrieven opgesteld en rondgestuurd. Hierin werden van de gedane algemene activiteiten  
verslag gedaan en de plannen van de toekomstige activiteiten aangegeven. Ook werd hierin het wel en wee 
van de diverse groepen besproken. 
Tevens zijn de nodige uitnodigingen en “herinneringen” voor de diverse algemene activiteiten verspreid.

b. Accommodaties
In 2021 is er op het gebied van de accommodaties het een en ander veranderd.
• Speelotheek:

Zoals boven vermeld hebben er in 2021 geen activiteiten meer plaats gevonden en zijn deze overgeplaatst 
naar Onder Ons.

3



• Onder Ons:

◌ In het voorjaar zijn er geen binnenactiviteiten geweest.

◌ In de zomer-en najaarsperiode hebben in Onder Ons de volgende groepsactiviteiten plaats gevonden 
Schildersgroep, Handwerkcafë en Fotografiegroep.

◌  Aangezien er vanaf 1 oktober een verbouwing in Onder Ons plaats vond, konden onze eerste 
algemene najaarsactiviteiten daar niet doorgaan. Tot en met 3 november hebben daarom de 
activiteiten plaats gevonden in de Cultuurfabriek, Filmhuis en molen De Vriendschap. Na 3 november 
zijn alle algemene activiteiten t.g.v. de corona-perikelen gestaakt.

• Molen De Vriendschap:
Er is met het bestuur van molen De Vriendschap een contract afgesloten om onze algemene 
binnenactiviteiten vanaf 1 januari 2022 daar in de geheel gerenoveerde zaal op de eerste etage te houden. 
Van Onder Ons zal geen gebruik meer gemaakt worden.

• Buurthuis SamSam:
Er is met Veens-Welzijn een contract afgesloten om vanaf 1 januari 2022 voor de Schildersgroep, 
Handwerkcafé en Kaartclub gebruik te maken van een zaal in SamSam.

• Jeu de boules baan:
Van de op 3 juni in gebruik genomen en op 27 augustus officieel geopende jeu de boulesbaan wordt druk 
gebruik gemaakt door de afdelingen Centrum en Noord-oost. Afdeling Centrum maakt (bijna) iedere 
donderdagmiddag gebruik van de baan.

c. Uitbreiding gebied Wijs met je Wijk Centrum/Noord-west
De bedoeling was dat een begin zou worden gemaakt met activiteiten t.b.v. de toevoeging van het gebied 
tussen de Grift en de spoorlijn (de wijken Engelenburg en Het Ambacht). Door de corona is hiervoor echter in 
2021 geen werk verricht.

d. 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 2021 54 leden.
Gewerkt wordt aan publicaties op andere relevante websites.

e. Waardering actieve vrijwilligers 
Alle bovengenoemde activiteiten, zowel de algemene activiteiten als de themagroepen, zouden niet mogelijk 
zijn geweest zonder de medewerking van onze actieve vrijwilligers. Om deze vrijwilligers te danken voor hun 
inzet en bovendien voortzetting van hun bijdrage aan Wijs met je Wijk te stimuleren, hebben deze aan het eind
van 2021 een kleine attentie ontvangen, georganiseerd en betaald door Wijs met je Wijk, samengesteld door 
molen De Vriendschap. Bovendien heeft de Gemeente Veenendaal aan alle actieve vrijwilligers van de diverse 
clubs, verenigingen e.d. in Veenendaal met een kleine attentie blijk gegeven van haar waardering voor hun 
inzet.

CONCLUSIE
Ook 2021 is een jaar geweest waarin corona een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Onze vereniging is, 
evenals alle andere verenigingen, clubs, bedrijven/ondernemingen, ziekenhuizen e.d., kortom de hele 
samenleving, zowel in Nederland als de rest van de wereld,  sterk beïnvloed door deze pandemie.
Steeds is de doelstelling vaan het bestuur geweest om juist in deze tijd zoveel mogelijk van de doelstellingen 
van Wijs met je Wijk te blijven verwezenlijken. Meer doen in kleine groepen met 1,5 meter afstand, het maken 
van kerststukjes thuis met begeleiding op afstand, nieuwsbrieven, etc.
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VOORUITBLIK 2022
Activiteiten/bijeenkomsten
Natuurlijk zijn we, ondanks de onzekere situatie, toch al bezig om leuke plannen voor 2022 te maken. Het hoe 
en wanneer hangt natuurlijk sterk af van de corona-ontwikkelingen. Een positief uitzicht is dat de Omicron-
variant wel heel besmettelijk, maar minder heftig is v.w.b. ziekenhuisopname. Maar een nieuwe variant is zo 
weer opgedoken, met meer of minder negatieve gevolgen.
Hopelijk blijft de Nederlandse bevolking gebruik maken van de (2e, 3e en eventuele 4e ) boosterprik, zodat de 
pandemie “behapbaar” wordt en onze vereniging steeds minder last heeft van de virus.

Wijs met je Wijk Centrum

Piet Segers, voorzitter
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