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__________________________________________________________________________________ 

   Stichting           

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

 

Nieuwsbrief 2019-2            mei 2019  

  

Beste buurtbewoners in Petenbos en omgeving Boslaan,   

 

Dit is de 2e nieuwsbrief van het 7e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

 

In deze nieuwsbrief treft u aan: 

• Programma activiteiten zomer 2019 

• Herstart fietsclub  

• Mogelijkheid om Vriend te worden in 2019 

• Terugblik activiteiten januari-april 2019 

 

Zomerprogramma 2019 

Onderstaand is het programma voor de zomeractiviteiten weergegeven. Naar de meeste activiteiten 

gaan we met fietsen en auto’s.  

Donderdagmiddag  9 mei 2019 Nationaal Fruitpark Ochten  

Woensdagmiddag 22 mei  Klootschieten Veluwe     

Donderdagmiddag 6 juni  Kasteel Rozendael     

Woensdagmiddag 19 juni  Pannenkoeken eten Hemmen   

Donderdagmiddag 4 juli  Ecoboerderij De Haan Ingen  voorlopig 

Woensdagmiddag 17 juli  Boschhoeve Wolfheze   

Donderdagmiddag 8 augustus Vriendenborrel/BBQ     

Woensdagmiddag  21 augustus Pitch&Putt Maurik    

Donderdagmiddag  5 september Kasteelpark Renswoude  

Woensdagmiddag  18 september Varen met de Blauwe Bever  voorlopig 

 

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. Er zijn nog enkele data voorlopig. Als 

het programma gewijzigd wordt dan geven we dat tijdig aan. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Bij slecht weer wordt het betreffende uitje een week uitgesteld en ontvangt u opnieuw een 

uitnodiging. U moet zich dan opnieuw aanmelden. 

 

Herstart fietsclub 

Goed dat Henk er is om nog eens naar mijn fietsclub-plan te vragen; dus maar meteen de koe bij de 
horens gevat. 

Ik wil binnen WMJW de fietsclub herstarten. Daarvoor wil ik wel als aanspreekpunt/coördinator 
fungeren en enkele personen die ik hierover al sprak willen me daarbij wel helpen. 

Het is niet mijn bedoeling om de routes te bepalen, maar om steeds met bv. 2 personen (mag ook 
alleen of meerdere) een route uit te stippelen. 

Er zijn mensen die een korte en mensen die een langere tocht willen maken. Daarom lijkt het mij een 
goed plan om om en om een korte en lange tocht te rijden. 

VOORSTEL: 

• Op donderdagen in de weken dat er op donderdag geen andere WMJW-activiteit is. 

• De aanvangstijd 10.30 op Parkeerplaats aan de Brinkersteeg (achter de Jumbo). 

• Korte tocht maximaal 3 uur. 

• Ieder zorgt zo nodig voor eigen eten en drinken. 

• De tocht wordt gereden voor eigen risico. 

• Communicatie in de groep via de mail. 

De eerste tocht is een korte tocht op 25 april. Tijdens de koffiepauze kunnen we ideeën spuien. 

Heb je belangstelling om mee te fietsen stuur dan je mailadres of heb je vragen/ideeën of wil je de 
eerste tocht uitstippelen laat dat dan weten; liefst per mail aan: riavos-mg@hotmail.com 

Groet, 

Ria Vos (06-16391590 maar liever per mail) 

 

Mogelijkheid om Vriend te worden in 2019 

 

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 2018 

waren 97 buurtbewoners Vriend.  

 

Wat houdt de vriendschap in?  

Voor Vrienden van de Stichting wordt in de zomer van 2019 een gezellige Vriendenborrel /BBQ 

georganiseerd en begin januari 2020 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. De 
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nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 werd druk bezocht en ook bij de Vriendenborrel/BBQ in 

de zomer verwachten we weer veel Vrienden.  

U kunt Vriend worden vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2019. Uw 

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

10,- bijdragen!  

 

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 2019”. 

 

 

Terugblik activiteiten januari-april 2019 

 

Datum  activiteit      aantal bezoekers 

 

10-1  Nieuwjaarsbijeenkomst     60 

23-1  Glow-golf bij The Maxx     24 

31-1  Startbijeenkomst voorjaarsseizoen met pubquiz  33 

6-2   Lezing over het Amerongse Bos    49 
14-2  Lezing ‘Alles over chocolade’     50 
20-2  Workshop dikke dames schilderen en klaverjassen  27 
6-3   Lezing ‘Reisverslag Nieuw Zeeland’    35 
14-3  Workshop ´zeepketting maken’ en klaverjassen  24 
20-3   Wijnproeverij       31 
28-3   Lezing ‘Ondernemend Veenendaal’    42 
3-4   Paasbingo       28 
11-4   Workshop Paasdecoratie maken  en klaverjassen  24 
17-4   High tea en afsluiting voorjaarsseizoen   26 
 

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

