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__________________________________________________________________________ 

  Stichting  

Sinds 2013 voor de buurt, door de 
buurt !  

www.wijsmetjewijk.nl   

Veenendaal-Petenbos 

___________________________________________________________________________ 
   
Beste deelnemers van Wijs met je Wijk-Petenbos,   
 

Hierbij ontvangt u  

Nieuwsbrief 2020-12      27 augustus 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Vriendenborrel 2 september uitgesteld 

- Hoop op uitbreiding activiteiten in Petenbos 

- Uitslag prijsvraag ’ Wie herkent deze personen-7?’ 

- Breien en haken 

 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Vriendenborrel  van 2 september uitgesteld 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we op 2 september een vriendenborrel gaan 

organiseren. In verband met de aangescherpte Corona-maateregelen hebben we besloten de borrel 

uit te stellen. Hopelijk komt er later in het jaar nog een gelegenheid om de borrel te organiseren. 

 

Hoop op uitbreiding activiteiten Petenbos 

 

Zoals bij u wellicht bekend streven wij al enkele jaren naar uitbreiding van onze activiteiten in de 

vorm van regelmatig samen koken en samen eten. Daarnaast willen we graag het biljarten weer 

opstarten.  

We zijn blij te kunnen melden dat we de afgelopen maanden met vertegenwoordigers van het 

Apostolisch Genootschap (Apgen) en de Gemeente Veenendaal zeer constructief overleg gevoerd 

hebben over een verbouwing van de het gebouw van het Apgen. Samen hebben we een concreet 

uitgewerkt plan gemaakt, waarbij er een keuken gerealiseerd kan worden en er een biljart geplaatst 

kan worden. Voor de financiering van een en ander is een opzet gemaakt, waarbij het Apgen een 

deel van de kosten draagt, de gemeente Veenendaal een subsidie verstrekt en we een aanvraag bij 

het Rabobank Cooperatiefonds hebben ingediend. 

 

We hopen in de loop van de komende maanden ‘groen licht’ te krijgen van het landelijk bestuur van 

het Apgen, de gemeente Veenendaal en de Rabobank. Als dat allemaal goed verloopt hopen we 

begin 2021 de plannen te realiseren.  

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Wie herkent deze personen-7 ? 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we voor de 7e keer  een jeugdfoto opgenomen en u mocht raden 

wie het was.                                                                  
 

 
 

De opgave bleek moeilijk te zijn.  De foto is van Harry van der Schot. Niemand van de ingezonden 

reacties had het goed geraden. 

 

 

Breien en haken 

 

Jeannet van Barneveld, Nelly Tiland en Marijke de Ruiter willen graag binnen Wijs met je Wijk clubjes 

oprichten om samen gezellig  te breien en/of te haken. De clubjes worden in verband met Corona 

maximaal 4 personen groot. 

Meer informatie en aanmeldingen bij Jeannet van Barneveld ( jeannet.van.barneveld@gmail.com of 

06-28585938). Ter inspiratie een aantal voorbeelden Marijke de Ruiter. 
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