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Beste buurtbewoners in Petenbos,   

Dit is de 2e nieuwsbrief van het 6e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

  

Nieuwe bestuursleden  

Onlangs zijn Adriaan te Winkel en Janka Marbus toegetreden tot het Bestuur van Wijs met je Wijk-

Petenbos. Adriaan is de nieuwe penningmeester en Janka gaat zich vooral bezig houden met het 

organiseren van activiteiten. 

De samenstelling van het wijkbestuur is nu: 

- Henk van den Brandt - voorzitter 

- Robert Bonke - secretaris 

- Adriaan te Winkel -penningmeester 

- Wil van Dantzig - organisatie activiteiten 

- Janka Marbus - organisatie activiteiten 

 

Subsidietoezegging Veens ontvangen 

De welzijnsorganisatie Veens heeft ons verzoek voor subsidie voor 2018 beoordeeld en goedgekeurd. 

Hartelijk dank aan Veens voor de snelle afhandeling en de goedkeuring! 

 

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 
Veenendaal te worden. Voor een klein bedrag laat u zien dat u het werk van de Stichting waardeert 
en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activiteiten van de 
Stichting. In 2017 waren meer dan 90 buurtbewoners Vriend.  
 
Wat houdt de vriendschap  in? 
Voor vrienden van de Stichting worden in de zomer van 2018 en in januari 2019  speciale 
bijeenkomsten  georganiseerd. 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! 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van de Stichting te worden. U kunt dat al 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!  

http://www.wijsmetjewijk.nl/


 
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”. 
 
Zomerprogramma 

 

In de periode mei t/m september kennen we een zomerprogramma met 2 activiteiten per maand, 

zoveel mogelijk op woensdag- en donderdagmiddagen. 

De volgende activiteiten zijn gepland: 

 

Donderdagmiddag 17 mei   Nationaal Pluimveemuseum Barneveld 

Woensdagmiddag  30 mei   Natuurwandeling Renkums Beekdal 

Donderdagmiddag 14 juni   Stadswandeling Wageningen 

Woensdagmiddag 27 juni   Pannenkoeken eten Landgoed Kernhem Ede 

Woensdag 11 juli ( hele dag!)  Nationaal Park de Hoge Veluwe 

Donderdagmiddag 26 juli   Zomerborrel Vrienden Wijs met je Wijk 

Donderdagmiddag 9 augustus  Midgetgolf in Voorthuizen 

Woensdagmiddag 22 augustus   Brommermuseum Achterberg of 

boerderijwinkels Binnenveld 

Donderdagmiddag 6 september  Fort aan de Buursteeg 

Donderdagmiddag 20 september  20-jarig bestaan wijk Petenbos 

 

NB1. Voor 11 juli heeft Foppe Dupuis 40 vrijkaarten voor het Nationaal Park de Hoge Veluwe 

geregeld. We maken er een dagexcursie van, waaronder een wandeling o.l.v. Foppe. 

NB2. Op 22 augustus kunt u kiezen voor een bezoek aan het brommermuseum of een excursie langs 

de boerderijwinkels in het Binnenveld. 

 

Noteert u alvast de data in uw agenda van de uitjes die u aanspreken. Opgeven voor deelname kan 

nu nog niet en kan pas als u de uitnodiging voor de betreffende activiteit hebt ontvangen. 

 

Bij slecht weer wordt het uitje een week uitgesteld en wordt de uitnodiging opnieuw verzonden. U 

moet zich dan opnieuw aanmelden. 

 

 

Terugblik activiteiten januari-april 2018 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijkbijeenkomsten gehouden met 
aantallen bezoekers.  
 
Datum  onderwerp       aantal bezoekers 
 
4-1  Nieuwjaarsbijeenkomst      55 
1-2  Opening voorjaarsseizoen      38 



8-2  Workshop restylen potten en vazen     17 
15-2  Lezing Taiwan        26 
23-2  Workshop restylen potten en vazen-vervolg   15 
7-3  Lezing Nederlandstalige schrijvers     26 
15-3  Lustrumfeest        92 
22-3  Workshop sleutelrekje en klaverjassen    29 
5-4   Film weidevogels in het Binnenveld     43 
11-4  Wijnproeverij        33 
19-4  High tea        30 
 
Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s  verwijzen we u naar de website: 
http://wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u 
vast wel bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblikken bekijken. 

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

