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Workshop “Pienskeuken” 

Als speciale gast van deze avond was Pien van Pienskeuken uitgenodigd. Zij heeft laten zien 

hoe je lekkere en gezonde snacks (zonder pakjes, zakjes en geraffineerde suikers) kan 

klaarmaken. Er vond een leuke interactie plaats tussen Pien en de leden. Bij de koffie en thee 

werden worteltaart, bananenbrood, en espresso balletjes gerproefd. Voor later op de avond 

bij een drankje werden twee soorten humus klaargemaat. Voor meer recepten van Pien ga 

naar haar website: www.pienskeuken.nl 

 

 

Na deze workshop volgde een korte pauze. 

Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige ledeninformatieavond werd (met dank aan de secretaris) tekstueel 

en inhoudelijk goedgekeurd.  

Een openstaande actie uit de vorige ledeninformatie avond was het oppakken van ideeën 

welke  door leden naar voren werden gebracht. Een antal daarvan zijn inderdaad opgepakt 

en een aantal niet met name door gebrek aan vrijwilligers. Zie verder terugblik 2019. 

http://www.pienskeuken.nl/
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Terugblik 2019 

Activiteitein in  2019 

 De wekelijkse wandelclub. (Start in 2020 weer zodra de zomertijd ingaat) 

 Twee keer per week de vitality club voor de iets oudere mens. 

 Om de vier weken op maandag de leesgroep. 

 De Breischool neemt twee middagen per week bezit van De Wijkjutter met zeer veel 

enthousiaste kinderen. 

 Workshops met Pasen en Kerst.  

 Diverse lezingen, Sybren de Jong over TROPOMI en Koen Marijt over Noordwijk van 

vissersplaats tot badplaats. 

 Onder leiding van een boswachter een duinwandeling gemaakt. 

 Schilderlessen voor jong en oud. 

 Klaverjassen om de 4 weken. 

 Het Ondernemerscafé. 

 Er is een enquête gemaakt en uitgevoerd door leerlingen van het Northgo College. 

Deze  heeft een aantal waardevolle tips opgeleverd. Binnenkort worden deze 

gepubliceerd op de website. 

 Veilig verkeeractie in de wijk. Deze actie heet officieel: Samen duurzaam en veilig op 

weg in Vinkeveld (alle informatie hierover staat op de website). Actiepunt voor de 

wijkvereniging is een bewustwordingsactie rondom de scholen en het Bonnikeplein. 

 
De verkeersmaatjes ( 4 stuks) kunnen op aanvraag in de wijk geplaatst worden! 

En verder nog: 

 Samenwerking met Welzijn Noordwijk. Zij maken regelmatig gebruik van de ruimte 

van de wijkvereniging voor o.a. taallessen, cursussen en trainingen. Voor meer 

informatie gan naar www.welzijnnoordwijk.nl 

 De wijkvereniging neemt deel aan overlegstructuren over de toekomst van 

Noordwijk en in het verlengde daarvan het Vinkeveld. Contacten met de gemeente 

lopen via de wijkregisseur. 

Wijkvereniging Vinkeveld is een van de actiefste wijkverenigingen in Noordwijk! 

http://www.welzijnnoordwijk.nl/
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Vooruitblik 2020. 

Veel van de activiteiten van 2019 gaan ook in 2020 door.  

Hieronder, tot nu toe bekend, nieuwe activiteiten voor dit jaar. 

 Spaanse les. 

 Workshop social media. 

 Workshop fotografie. 

 Plaatsen biebkastje buitenzijde van De Wijkjutter. 

 Activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakanties. 

 Cursus Excel voor beginners. 

 De Wereldvrouwen komen iedere zondag bij elkaar in De Wijkjutter. 

 11 juni bestaat de wijkvereniging 10 jaar! Dit wordt gevierd op zaterdag 20 juni. 

 

Alle afgelopen, huidige en al geplande toekomstige activiteiten en nieuwsberichten kunt u 

terugvinden op onze website: www.wijkverenigingvinkeveld.nl 

Financieel verslag. 

2019 is afgesloten met een positief resultaat. Dit komt o.a. doordat de kosten voor de 

activteiten lager uitvielen dan begroot en door extra opbrengsten uit Rabo Club support 

actie en de Spaans les. 

Daarnaast is er een reserve opgebouw t.b.v. de viering van het 10-jarig bestaan in 2020. 

De begroting voor 2020 is opgesteld gebaseerd op de al geplande activiteiten in de 1e helft 

van 2020, de vaste lasten voor het hele jaar en een raming van de activiteitenkosten voor de 

2e helft 2020. In deze begroting is de in 2019 opgebouwde reserve meegenomen. 

Exacte cijfers zijn op te vragen bij de penningmeester via 

secretaris@wijkverenigingvinkeveld.nl echter niet eerder dan na goedkeuring van de 2019 

cijfers door de kascommissie. 

Het leden aantal is de laatste jaren gegroeid blijft nu echter voor het 3e achtereenvolgende 

jaar stabiel staan op rond de 170. 

 

http://www.wijkverenigingvinkeveld.nl/
mailto:secretaris@wijkverenigingvinkeveld.nl
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Toelating donateurs. 

Het bestuur vraagt de vergadering toestemming te geven tot het toelaten van donateurs. 

Momenteel mogen (ingevolge de statuten) alleen inwoners van het Vinkeveld lid worden, 

maar er is ook belangstelling van buiten de wijk. 

De vergadering gaat hiermee akkoord, mits er een huishoudelijk reglement komt en mits 

leden voorrang hebben bij deelname aan activiteitem. Het bestuur zegt beide zaken toe. 

 

Benoeming secretaris. 

Als één  van de medeoprichters van de wijkvereniging Vinkeveld 10 jaar geleden heeft Milou 

Wakka besloten te stoppen. Zij heeft altijd met veel enthousiasme en plezier deel 

uitgemaakt van het bestuur. Maar “het is mooi geweest” zoals zij zelf zegt.  

 

Voorzitter Martin Bruchner roemt de inzet van Milou en haar vasthoudendheid. Regelmatig 

werden de medebestuursleden gewezen op afspraken en zaken waar ze verantwoordelijk 

voor waren. M.a.w, Milou hield het bestuur altijd scherp! 

Milou keeg een prachtige bos bloemen en een etentje voor twee aangeboden als dank voor 

haar inzet de afgelopen 10 jaar. 

Eric ter Lingen zal vanaf 1 juni 2020 haar taken over gaan nemen. De vergadering stemt in 

met zijn toetreding.  
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Rondvraag. 

 Heeft het bestuur nagedacht over het toelaten van sponsoren? 

Nee, daar is nog niet echt over nagedacht.  Het is wel een optie, maar dan hebben we ook 

iemand nodig die die kar wil gaan trekken en als contactpersoon voor sponsoren wil 

optreden. We houden de optie open. 

 Is het bekend wanneer Vinkeveld opnieuw wordt bestraat en is er een directe lijn 

met de gemeente? 

Er is geen planning voor een herbestrating van het Vinkeveld. Er worden hier en daar 

reparatiewerkzemheden uitgevoerd o.a. n.a.v. meldingen via Fixi en er worden hier en daar 

wat aanpassingen gemaakt in het kader van het project “Samen veilig en duurzaam op weg 

naar Vinkeveld” 

Er is een wijkregisseur beschikbaar binnen de gemeente, daar wordt op korte termijn een 

afspraak mee gepland. 

 De wijkvereniging krijgt de complimenten voor haar inzet tijdens de afsluiting van de 

rotonde Beeklaan.  Door deze aflsluiting werd de wijk zeer zwaar belast met 

sluipverkeer. De wijkvereniging heeft bij de gemeent aangedrongen op het nemen 

van diverse extra verkeersmaatregelen welke ook uitgevoerd zijn. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor 

hun komst en bijdrage! 

De avond wordt afgesloten onder het genot van een drankje en de humus gemaakt door 

Pienskeuken. 

 


