
 

Nieuwsbrief Juni 2019. 

Inmiddels is het oktober en werd het echt tijd voor nieuwsbrief van De Kolk. Dit om u een 

beetje bij te praten na een lange stilte door onder andere Corona.  

Stand van zaken nieuwe plek de Kolk 

De laatste tijd worden er grote stappen gezet betreffende de toekomstige plek van ons 

wijkcentrum de Kolk. Het bestuur van de Kolk is samen met de gemeente en een 

adviesbureau aan het kijken welke optie de beste is.  

Er zijn 2 locaties door de gemeente aangewezen waar het onderzoek zich op gaat richten. 

1. Renovatie de Wiekslag aan de Korhoenlaan 6 te Ede 

2. Nieuwbouw aan/bij het Startpunt aan de Wulplaan 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij op de nieuwjaarsreceptie van de Kolk en in de 

nieuwsbrief van januari 2022 de definitieve keuze kenbaar maken. 

Wij zullen er alles aan doen er een fantastische nieuwe plek van te maken voor alle 

bezoekers en vrijwilligers van ons wijkcentrum! 

Nieuwe beheerder 

De afgelopen maanden zijn wij opzoek gegaan naar een waardige opvolger voor Hans. Dit 

was niet eenvoudig, maar het is gelukt! Bernard stelt zichzelf hieronder voor: 

Ik zal mij even voorstellen als nieuw gezicht bij de Kolk. Mijn 

naam is Bernard Lekkerkerker, ik ben 49 jaar oud en ik woon 

inmiddels geruime tijd in Ede nadat ik lang geleden in Ede 

kwam voor een studie aan de Vijverberg.  Na zo’n 7 jaar bij 

De Meerpaal gewerkt te hebben als beheerder en zakelijk 

leider, mag ik mij nu inzetten voor de Kolk.  

Bij de Meerpaal heb ik mooie dingen mogen doen en heb ik 

met de vrijwilligers van de Meerpaal een aantal mooie 

herinneringen mogen opbouwen. O.a. 2 keer meedoen en in 

de prijzen vallen met het NK Scootmobiel in Zandvoort en de 

tv-afleveringen bij Omroep Gelderland met het tv-programma ‘Finale Dorpshuis van het 

jaar’. En daarnaast uiteraard nog de vele leuke samenwerkingen, evenementen en 

activiteiten die ik mij zal blijven herinneren. 

Ik hoop dat ik bij de Kolk ook mooie dingen mag doen en ervaren. Maar vooral dat ik wat 

kan betekenen, er mag zijn voor de bezoekers en vrijwilligers van de Kolk.  

Ik kijk uit naar mooie nieuwe ervaringen in de Kolk die ik met u mag gaan meemaken! 

Alle goeds en tot snel, 

Bernard 



 

 

 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen 

Vanuit de overheid mag er alleen in de pauze van de activiteit wat gedronken worden 

zonder vertoon Coronapas, verder bedienen we u alleen op vertoon van Coronapas en ID 

Activiteiten: 

Bij de volgende activiteiten is nog plek! 

1. Maandagmiddag van 14.30 uur -15.30 uur BEWEGEN MET PLEZIER 

2. Dinsdagmiddag van 14.00 uur -16.00 uur COMPUTERLES 

3. Woensdagochtend van 9.30 uur -11.30 uur SCHILDEREN 

4. Donderdagochtend van 9.30 uur -11.30 uur NAAILES 

5. Woensdagavond van 19.30 uur-21.30 uur CURSUS WEST-FRIESCH HOUTSNIJWERK 

6. Woensdagavond van 19.30 uur-21.30 uur NAAILES  

 

Buurttafel 

WIJ HEBBEN ER ZIN IN! 
28 oktober start de buurttafel weer. Tijd 18.00 uur. Kosten 6 euro. 
Opgeven bij Gerrit van Druten telnr. 612022 
Wij zijn verplicht uw coronapas te checken!  
Tot de 28ste! 
 

Bestuur 

Na een periode van wisselingen en vertrek is nu het bestuur  
Marcel Boertien   Voorzitter 
Jan Develing   Bestuurslid 
Trudy Komdeur-Jansen Bestuurslid 
Anneke Strandstra  Bestuurslid 
 
Geen compleet bestuur en daarom zijn op zoek naar bestuursleden die samen met ons er 
o.a. voor willen zorgen dat we een mooie toekomst tegemoet gaan met onze bezoekers en 
vrijwilligers. 

Zoekt u een leuke bezigheid? 

Wijkcentrum De Kolk is op zoek naar bestuursleden. 
Zonder bestuur zou er kunnen geen wijkcentrum zijn. 

Je bepaald samen met de andere leden de toekomst van  De Kolk. 
Overlegt met bijv. de gemeente, partners en andere partijen. 

Maar ook gewoon helpen bij een activiteit. 
 
Informatie: Tel: 0318- 612022 of E-mail info@dekolkede.nl 

 
 


