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Nieuwsbrief 2018-1      januari 2018 
 
Beste buurtbewoners in Petenbos,  

Dit is de 1e nieuwsbrief van het 6e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Koorleden gezocht voor Lustrum op 15 maart 2018 

 

Tijdens de viering van het eerste lustrum van Wijs met je Wijk willen wij door middel van een 

tweetal liederen een bijdrage leveren aan deze heuglijke middag. De bedoeling is dat wij deze 

liederen instuderen op een nader vast te stellen dag/tijd. 

Het wordt een eenstemmig gebeuren en de teksten zullen te maken hebben met de activiteiten 

van WmjW. De teksten worden momenteel uitgewerkt. 

Om een en ander mogelijk te maken hebben wij uw medewerking nodig. 

Wij zoeken dames en heren met of zonder zangervaring. Het maakt het lustrum extra feeste-

lijk! 

Vindt u het leuk om (eenmalig) mee te zingen in ons gelegenheidskoor? 

Geef u dan uiterlijk 15 februari 2018 op bij Harry van der Schot via een e-mail naar  

harry422011@hotmail.com of telefonisch 06-53766696. 

Wij zouden het leuk vinden als veel mensen meedoen!!  

Zin om te klaverjassen? Geef u dan op voor klaverjasclub in oprichting 

 

Diverse mensen hebben aangegeven interesse te hebben om samen te klaverjassen. We gaan nu 

onderzoeken of we een klaverjasclub kunnen oprichten, waarbij de leden bij elkaar thuis perio-

diek gaan klaverjassen. Dit in navolging van de succesvolle bridgeclub. 

Hebt u interesse? Stuur dan uiterlijk 7 februari 2018 een mailtje naar Henk van den Brandt via 

henkvandenbrandt@live.nl. Als de opgaven binnen zijn en er voldoende animo is, gaan we met 

elkaar een startbijeenkomst houden en afspraken maken over hoe we het gaan invullen.  

 

Vriend worden van Wijs met je Wijk in 2018? 
 
Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om Vriend van de Stichting Wijs met je Wijk 

Petenbos Veenendaal te worden. Voor een klein bedrag laat u zien dat u het werk van de Stich-

ting waardeert en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activi-

teiten van de Stichting. In 2017 waren meer dan 85 buurtbewoners Vriend.  

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Wat houdt de vriendschap in? 
Voor Vrienden van de Stichting wordt in de zomer van 2018 een gezellige Vriendenborrel geor-

ganiseerd en begin januari 2019 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 4 januari 2018 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 2018. Uw 

donatie komt geheel ten gunste van de activiteiten van de Stichting. 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 2018”. 

 

 

Programma Voorjaarsseizoen 2018 

 

Het programma voor het voorjaarsseizoen 2018 is rond. We blijven de activiteiten wisselend or-

ganiseren op de woensdag- en donderdagmiddagen. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

donderdag 1-2  Startbijeenkomst 

woensdag 7-2  Creatieve workshop restylen van oude potten en vazen deel 1 

donderdag 15-2 Lezing Reis naar Taiwan 

woensdag 21-2 Creatieve workshop restylen van oude potten en vazen deel 2 

donderdag 1-3 Voorjaarsvakantie: geen activiteit 

woensdag 7-3  Lezing Literatuur: Nederlandstalige schrijvers van 1880-heden 

donderdag 15-3 Lustrumviering 

donderdag 22-3  Creatieve Paasworkshop en klaverjassen 

woensdag 28-3 Paasbingo 

donderdag 5-4 Film over weidevogels in het Binnenveld  

woensdag 11-4  Wijnproeverij 

donderdag 19-4 High tea 

 

Noteer de data alvast in uw agenda. Voor elke activiteit ontvangt u t.z.t. een (digitale) uitnodi-

ging 


