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__________________________________________________________________________________ 

   Stichting           

  Sinds 2013 
  voor de buurt, door de buurt ! 
             www.wijsmetjewijk.nl   
 
Veenendaal-Petenbos 

 

Nieuwsbrief 2020-1            januari 2020 

  

Beste deelnemers,   

Dit is de 1e nieuwsbrief van het 8e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

 

In deze nieuwsbrief treft u aan: 

• Goedkeuring subsidieaanvraag voor 2020 

• Mogelijkheid om Vriend te worden in 2020 

• Programma activiteiten voorjaar 2020 

• Eetgroep zoekt nieuwe leden 

• Wilt u klaverjassen of leren klaverjassen? 

• Vragen over de bridgegroep 

• Terugblik activiteiten najaar 2019 

 

Goedkeuring subsidieaanvraag voor 2019 

 

Eind december hebben we bericht gehad dat onze subsidieaanvraag voor 2020 door Veens is 

goedgekeurd. We kunnen dus weer vooruit! 

 

Mogelijkheid om Vriend te worden in 2020 

 

Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om Vriend van de Stichting Wijs met je Wijk  in 

Petenbos te worden. Voor een klein bedrag laat u zien dat u ons werk waardeert en krijgt u de 

mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activiteiten van de Stichting. In 2019 

waren 102 buurtbewoners Vriend.  

Wat houdt de vriendschap in?  

Voor Vrienden van de Stichting wordt in de zomer van 2020 een gezellige Vriendenborrel 

georganiseerd en begin januari 2021 een nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomsten licht het 

bestuur haar plannen toe en kunnen de aanwezige Vrienden vragen stellen en voorstellen doen voor 

activiteiten of andere zaken. En dat alles uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje en 

zonder kosten! De nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2020 werd druk bezocht en ook bij de 

Vriendenborrel in de zomer verwachten we weer veel Vrienden.  

U kunt Vriend worden vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2020. Uw 

donatie komt geheel ten gunste van onze activiteiten in Petenbos. U mag natuurlijk ook meer dan € 

10,- bijdragen!  

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 

 Maak uw betaling over op bankrekening NL51 RABO 0191864943 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk 

onder vermelding van “donatie 2020”. 

 

Programma activiteiten voorjaar 2020 

 

Donderdag  23-1  Beeldentuin het Depot Wageningen   

Woensdag 29-1  Startbijeenkomst met pubquiz    

Donderdag  6-2  Creatieve workshop en kaarten 

Woensdag  12-2  Lezing over Spitsbergen door Ida Marsman en Nico Bosman 

Donderdag 20-2  Muziek met Willem Meijering    

Woensdag 26-2  Voorjaarsvakantie 

Donderdag 5-3  Lezing over voeding door Marian Enkelaar   

Woensdag 11-3  Lunchen in de Cultuurfabriek     

Donderdag 19-3  Wijnproeverij  

Woensdag 25-3  Lezing ……………………………………. 

Donderdag 2-4  Creatieve workshop en kaarten 

Woensdag 8-4   Paasbingo 

Donderdag 16-4  High Tea       

 

Noteert U de data alvast in de agenda? Aanmelding voor deelname kan nu nog niet, maar pas als u  

de uitnodiging voor de betreffende activiteit hebt ontvangen. 

 

Eetgroep zoekt nieuwe leden 
 
Wij zijn een groepje van 3 vrouwen en zouden het leuk vinden als er weer 1 of 2 personen bij komen; 
mannen zijn ook welkom. 
We eten 1 keer per maand, om de beurt, bij iemand thuis, die dan kookt. Alleen met kerst maken we 
allemaal een gerecht dat we dan meebrengen. 
We eten meestal vegetarisch en/of vis, omdat Ria geen vlees eet. We doen niet moeilijk over wat er 
wordt gekookt. Heb je weinig tijd om te koken dan is een stamppot ook goed. Zo komt er soms een 
kant en klare soep uit de winkel op het bord (gebeurt niet vaak). Meestal wordt er uitgebreider 
gekookt. 
Als je belangstelling hebt kom dan een keer mee eten, dan kunnen we zien of het van beide kanten 
klikt. 
Je kunt bellen naar: 
Ria Vos 06 16391590 
Henny Ton 06 12600704 
 

Wilt u klaverjassen of leren klaverjassen? 
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Wij hebben in Petenbos een gezellige klaverjasclub van 15 personen, waar iedereen die kan 

klaverjassen lid van kan worden. 

Kunt u niet klaverjassen of wilt u de weggezakte kennis ophalen dan is er goed nieuws. We gaan een 

cursus klaverjassen voor beginners starten. Is dat misschien iets voor u neem dan contact op met Rijn 

van Dijk ( vandijk.rijn@gmail.com of 06-14122544). Rijn van Dijk is ook degene bij wie u zich kunt 

aanmelden als u lid wilt worden van de klaverjasclub. 

 

Vragen over de bridgegroep 

 

Op de vriendenbijeenkomst van 8 januari 2020 zijn er een paar mensen geweest die informatie 

wilden over onze bridgegroep. Helaas heeft de Elly de Boer (de trekker van de groep) niet iedereen 

gesproken en daarom dit stukje. Al onze leden hebben in het verleden of recent 1 of meer 

bridgecursussen gevolgd.  Voor de mensen die niet bekend zijn met bridge geldt dat ze toch minimaal 

1 cursus moeten hebben gevolgd alvorens bij ons te kunnen bridgen. Bij ons wordt geen bridgeles 

voor beginners gegeven.  Dat kan in Veenendaal bij de Veenendaalse bridgevereniging. Voor mensen 

die het spel kennen en b.v. het in het verleden hebben gespeeld is het mogelijk dat een van onze 

leden een korte opfriscursus geeft als er voldoende belangstelling is. Voor meer informatie neem 

contact op met Elly de Boer ( ellydeboer-oosting@planet.nl of 0318-555203). Als u bridge-ervaring 

heeft en lid wilt worden van de bridgeclub kunt zich ook bij Elly aanmelden. 

 

 

 

Terugblik activiteiten september-december 2019 

 

Datum    activiteit      aantal bezoekers 

 

Woensdag 2-10  Startbijeenkomst najaarsseizoen met een spel   42 

Donderdag 10-10 Lezing  ‘Regie over  uw vermogen’ door Koen van den Berg 42 

Woensdag 16-10 Wijnproeverij        37 

Donderdag 24-10 Creatief de Herfst in + klaverjassen/bridgen    32 

Woensdag 30-10 Lezing ‘Mata Hari’ door Bernier Cornielje    38 

Donderdag 7-11 Muziek met Willem Meijering     50 

Dinsdag 12-10  Jeu de boulen bij Les Sabots      26 

Woensdag 13-10 Creatief met papier-1 +klaverjassen/bridgen   21 

Donderdag 21-10 Lezing ‘Ruimtevaart’ door Mike Kollau    34 

Woensdag  27-11 Creatief met papier-2 + klaverjassen/bridgen   18 

Dinsdag 3-12  Lunchen bij het Perron ( let op : 12.00-14.00 uur)   32 

Woensdag 11-12 Lezing ‘Reizen door Zuid-Amerika’ door Jos en Selma van den Berge afgelast 

mailto:vandijk.rijn@gmail.com
mailto:ellydeboer-oosting@planet.nl
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Donderdag 19-12 Kerstbingo        33 

 

Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s  verwijzen we naar de website: 
http://www.wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten 
Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u vast wel bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de 
terugblikken bekijken. 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten

