STEMBILJET
WIJKPRIJS VREDENBURG 2019
Genomineerden:

1.
2.
3.
4.

Ron van der Veer
Frank Dreijling
Margriet Smits
Herman Brüggemann

U kunt op 1 genomineerde stemmen door het vakje
aan te kruisen.
Ingevuld door:
Voor meer informatie over de genomineerden kijk hieronder.

1. Ron van der Veer
Ron is al sinds de oprichting (40 jaar) bij RSVV betrokken en al jaren bestuurslid. Is er altijd, is
heel gastvrij, bereid om mee te denken en betrokken. Ook bij wijkinitiatieven rondom sport
en gezondheid zoals het fitnessplein en het RSVV-magazine. Helpt actief als er een
bewonersactiviteit is. Je kunt altijd een beroep op hem doen en hij zal helpen waar hij kan.
In zijn inzet bescheiden, treedt niet snel op de voorgrond, maar is enorm waardevol.

2. Frank Dreijling
Frank woont al in Vredenburg sinds deze wijk werd gebouwd, en is vanaf dat prille begin al
actief op vele vlakken. Dat doet hij dus al meer dan 45 jaar.
• Oprichting van en bestuurlijke en organiserende taken bij de RSVV.
• Actief binnen Wijkvereniging de Vrehoek.
• Actief binnen HVKR / Wijkplatform / Bewonersoverleg Vredenburg.
• Organisatie van computerlessen en –ondersteuning aan senioren.
• Organiseren van de Burendag op het Sleggeplantsoen.
• Al vele jaren betrokken bij Koningsdag/Koninginnedag in Vredenburg.
• Ondersteuning bieden bij opzetten Buurt-Whatsapp-groepen.
Frank bruist van alle ideeën en draagt dat vol passie uit.

3. Margriet Smits
Bewoner in de wijk Vredenburg, haar vrijwilligerswerk omvat o.a. de volgende activiteiten:
• Bij de SWOA assisteert ze bij het koken en schildercursus.
• Ze begeleidt activiteiten tijdens Koningsdag en Immerloopark-festival.
• Ze organiseert zwerfvuil acties met behulp van de kinderen uit de buurt of van de
school.
• Door verkoop van eigen creaties (tekeningen) koopt ze van de opbrengst spullen die
nodig zijn voor de school (OBS DaVinci), zoals onlangs nog nieuwe basketballen.
• Ze haalt ook geld op voor de blindengeleidehond m.b.v. de doppenactie. De doppen
worden door haar aan de fabriek gegeven die het geld aan de organisatie doneert. De
hond is inmiddels aangeschaft en de foto is te bewonderen in de Petersborg.
• Ze collecteert ook voor de kankerbestrijding en begeleidt terminaal zieke patiënten
thuis en ook ’s nachts.

4.
Herman Brüggemann
Is al vele jaren actief in allerlei projecten in de wijk. Hij zit in de werkgroep Groen, is
medeoprichter van de buurttuin Vredenburg en is daar zeer actief in. Ook zijn door hem
de speeltuintjes in kaart gebracht die opgeknapt moesten worden met hulp van de
bewoners, waar hij ze ook in begeleidde. Adviseur en begeleider van groenprojecten in de
wijk; Organiseert de wijkschouw. Helpt en denkt mee bij allerlei activiteiten in de wijk,
ook op sociaal terrein. Is altijd heel erg betrokken en heeft goede ideeën.

