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__________________________________________________________________________________ 

   Stichting           

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

 

Nieuwsbrief 2019-3            september 2019  

  

Beste buurtbewoners in Petenbos en omgeving Boslaan,   

 

Dit is de 3e nieuwsbrief van het 7e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

 

In deze nieuwsbrief treft u aan: 

• Programma activiteiten najaar 2019 

• Nieuwe wijkmanager 

• Opschoondag op zaterdag 5 oktober 2019 

• Terugblik activiteiten mei-september 2019 

 

Programma najaar 2019  

Woensdag 2 oktober   Startbijeenkomst najaarsseizoen met een spel 

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

Woensdag 16 oktober Wijnproeverij 

Donderdag 24 oktober Creatief de Herfst in + klaverjassen/bridgen 

Woensdag 30 oktober Lezing ‘Mata Hari’ door Bernier Cornielje 

Donderdag 7 november Muziek met Willem Meijering 

Woensdag 13 november Creatief met papier-1 +klaverjassen/bridgen 

Donderdag 21 november Lezing ‘Ruimtevaart’ door Mike Kollau 

Woensdag  27 november Creatief met papier-2 + klaverjassen/bridgen 

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

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

Donderdag 19 december Kerstbingo 

De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en duren tot 16.30 uur.  

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

de uitnodiging voor de betreffende activiteit hebt ontvangen.  
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Extra activiteit : excursie naar Les Sabots voor de  jeu de boules-liefhebbers op dinsdag 12 

november 2019 

Op dinsdagmiddag 12 november gaan we op excursie naar jeu de boulesvereniging Les Sabots. U kunt 

de datum alvast noteren. De uitnodiging volgt later.  

Nieuwe wijkmanager 

We hebben sinds deze zomer een nieuwe wijkmanager in de persoon van Scott de Boer. Wij wensen 

hem veel succes en hopen op een goede samenwerking. 

Veenendaal Schoon: opschoondag in Petenbos op 5 oktober 2019 

De gemeente organiseert  in het kader van de Veenendaal Schoon-weken op zaterdag 5 oktober 2019 

een opschoondag in Petenbos, waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd om  de handen uit de 

mouwen steken en het zwerfvuil in de buurt op te ruimen. 

De start is om 10.00 uur bij Jumbo Petenbos. Voor knijpers, hesjes, koffie en iets lekkers wordt 

gezorgd. Wethouder Stroobosscher geeft om 10.15 het startsein en de afsluiting is om 12.00 uur. 

 

Terugblik activiteiten mei-september 2019 

 

Datum  activiteit      aantal bezoekers 

 

 

Donderdagmiddag  9 mei 2019 Nationaal Fruitpark Ochten   16 

Woensdagmiddag 22 mei  Klootschieten Veluwe   14    

Donderdagmiddag 6 juni  Kasteel Rozendael   16    

Woensdagmiddag 19 juni  Pannenkoeken eten Hemmen 19   

Donderdagmiddag 4 juli  Excursie naar Lunteren  12 

Woensdagmiddag 17 juli  Boschhoeve Wolfheze  18  

Donderdagmiddag 8 augustus Pitch&Putt Maurik   18  

Woensdagmiddag  21 augustus Vriendenborrel/BBQ   49   

Donderdagmiddag  5 september Kasteelpark Renswoude  24 

Woensdagmiddag  18 september Likeurstokerij Varik   12 

 

 

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

