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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 2020-14    12 november 2020  

 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 
 
- Hoop op uitbreiding activiteiten in Petenbos: de seinen staan op groen! 
- Voorlopig geen gezamenlijke activiteiten van Wijs met je Wijk  
- On-line lezing van Constant van den Heuvel over het Kruis op de Berg op 24 november 2020 
- Buurtbibliotheek bij Sterremos 26 
- Quiz Competitie Wijs met je Wijk-Petenbos: 2e editie wordt stopgezet 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Hoop op uitbreiding activiteiten Petenbos : de seinen staan op groen! 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat we met vertegenwoordigers van het Apostolisch 
Genootschap (Apgen) en de Gemeente Veenendaal overlegd 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 Coöperatiefonds hebben 
ingediend. 
We zijn verheugd dat we nu kunnen melden dat alle genoemde partijen akkoord zijn en de 
financiering rond is! Daarmee staan de seinen op groen en kunnen we de plannen hopelijk begin 
2021 gaan realiseren.  
 
Voorlopig geen gezamenlijke activiteiten van Wijs met je Wijk  
 
Onlangs heeft het de regering verscherpte Corona-maatregelen ingevoerd. Wij gaan er nu van uit dat 
we voorlopig geen gezamenlijke activiteiten kunnen gaan organiseren. Uitermate jammer natuurlijk, 
maar het is niet anders.   
 
On-line lezing van Constant van den Heuvel over het Kruis op de Berg op 24 november 2020 
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Omdat vooralsnog onze eigen lezingen en andere middagen niet door kunnen gaan, kijken we graag 
mee bij onze collega Wijs-wijken.  
Via Wijs met je Wijk Centrum wordt een online lezing georganiseerd. Zeker ook interessant voor ons.  
Haakt u gerust aan: Via Historizon zal onze Veense historicus Constant van den Heuvel een online 
lezing over de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal verzorgen. De komende lezing van de heer van 
den Heuvel zal gaan over Kruis op de Berg.  
Voor deelnemers aan Wijs met je 
2,50 ) . U kunt het dan thuis volgen vanaf uw PC of tablet.  
Als datum hiervoor hebben we nu dinsdagmiddag 24 november 2020 van 15.00-16.30 uur. 
Aanmelden kan via: https://historizon.nl/event/het-kruis-op-de-berg 

 het Wijs met je Wijk tarief. Verder wijst het 
vanzelf (denken we).  
 
Maakt u gebruik van het aanbod en wilt u uw ervaring met ons delen stuur dan een mailtje naar  
wijkmetjewijk@gmail.com. Van uw ervaringen kunnen wij weer leren! 
 
Buurtbibliotheek bij Sterremos nr.26 
 
Leest u graag? Dan wijzen we u er op dat  er op het Sterremos nabij nr. 26 een buurtbibliotheek staat 
waar je kosteloos een boek kunt meenemen. Het is natuurlijk wel leuk als je een ander boek 
terugplaatst, omdat het kastje dan gevuld blijft. Dit is echter geen verplichting en er vindt ook geen 
controle plaats. 
 
Quiz Competitie Wijs met je Wijk-Petenbos: 2e editie wordt stopgezet 
 
In de vorige nieuwsbrief zijn we gestart met een 2e editie van de quiz van Paul Hermans. Helaas 
hebben we maar 3 inzendingen ontvangen. We vinden dit aantal te weinig om door te gaan. Daarom 
gaan we met de quiz stoppen. 
 
 
 
 
 


