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__________________________________________________________________________ 

   Stichting           

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

 

Nieuwsbrief 2018-5            december 2018  

  

Beste buurtbewoners in Petenbos en omgeving Boslaan,   

Dit is de 5e nieuwsbrief van het 6e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

 

In deze nieuwsbrief treft u aan: 

• Informatie over de Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsborrel 

• Wisseling in het Bestuur 

• Wisseling in de deelnemersadministratie 

• Vertrek van wijkmanager Annemarij Swart 

• Stand van zaken over pand aan de Middellaan 151 

• Slim Wonen App 

• Programma activiteiten voorjaar 2019 

• Terugblik activiteiten najaar 2018 

  

Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsborrel op 10 januari 2019. 

 

Op donderdagmiddag 10 januari 2019 houden wij onze jaarlijkse Vriendenbijeenkomst met de 

nieuwjaarsborrel. Noteert u alvast de datum? De uitnodiging ontvangt u eind december 2018. 

 

Wisseling in het bestuur 

 

Janka Marbus heeft aangegeven zich te willen terugtrekken uit het Bestuur van Wijs met je Wijk- 

Petenbos. Zij blijft wel actief als ondersteuner bij de gezamenlijke activiteiten. Wij nemen op 10 

januari afscheid van Janka als bestuurslid. 

We hebben inmiddels Arie van Barneveld bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur en we 

zijn blij dat we al snel een opvolger in de persoon van Arie hebben kunnen vinden. 

 

Wisseling in de deelnemersadministratie 

 

Nollie van Westerneng heeft aangegeven dat zij met ingang van 1-1-2019 zal stoppen met haar 

werkzaamheden voor de deelnemersadministratie in Petenbos. Nollie heeft dit dan 5 jaar gedaan. 

Wij nemen op 10 januari 2019 afscheid van Nollie. Haar werkzaamheden zullen worden 

overgenomen door Marian Telkamp. Marian heeft deze taak ook vervuld in de startfase van Wijs met 
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je Wijk en we zijn erg blij dat zij dit nu weer wil oppakken. Binnenkort wordt bekend op welk 

telefoonnummer aanmeldingen voor deelname aan activiteiten kunnen worden doorgegeven. 

 

Vertrek wijkmanager Annemarij Swart 

 

Onze wijkmanager Annemarij Swart was het aanspreekpunt vanuit de gemeente voor ons. Zij heeft 

een nieuwe baan bij de gemeente Nieuwegein en heeft op 6 december 2018 afscheid genomen in 

Veenendaal. Bij haar afscheid hebben wij haar hartelijk bedankt voor wat ze allemaal voor ons 

gedaan heeft en we hebben bij het gemeentebestuur aangedrongen op een opvolger van een 

vergelijkbaar kaliber. 

 

Gebruik pand aan Middellaan 151 voor Wijs met je Wijk? 

 

Aan de Middellaan 151 staat al enkele jaren een pand leeg dat eigendom is van de gemeente. Wij 

hebben in de zomer van 2018 aan de ambtenaren van de gemeente gevraagd of we een keer binnen 

kunnen kijken om te zien of het pand mogelijk geschikt voor ons zou kunnen zijn. Wij zoeken vooral 

een locatie om te kunnen biljarten en samen te koken en te eten. Ons verzoek is in augustus helaas 

geweigerd, omdat de gemeente niet bereid is het pand voor een laag bedrag aan ons ter beschikking 

te stellen. De gemeente wil het pand gaan verkopen. 

Wij hebben onlangs met wethouders Marco Verloop en Martijn Beek overleg gehad en onze wensen 

aan het College van B&W toegelicht. Alhoewel de wethouders niet veel mogelijkheden zien, hebben 

ze ermee ingestemd dat we het gebouw kunnen bekijken. Als het gebouw geschikt voor ons lijkt gaan 

we met de ambtenaren in beeld brengen wat de kosten van verbouwing en exploitatie zijn. Daarna 

volgt een vervolgoverleg met de wethouders. 

 

De gemeente heeft verder het voorstel gedaan dat we wellicht bij Woonzorgcentrum Over het Spoor 

aan de Canvansalaan terecht kunnen voor biljarten en gezamenlijke maaltijden. We hebben enkele 

weken geleden gesproken met de woonconsulent en de bewonerscommissie en het voorstel gedaan 

om een experiment te doen. Dat voorstel is neergelegd bij de bewoners en deze hebben het helaas 

afgewezen.  

 

Slim Wonen App 

 

Op 17 oktober 2018 heeft de gemeente een lezing verzorgd over de energietransitie en daarbij is ook 

de Slim Wonen App geïntroduceerd. Ongeveer 400 mensen hebben de gratis App gedownload.  De 

introductie van de App is naar onze mening niet goed verlopen: er zijn problemen met het invullen 

van diverse kenmerken van de woonsituatie en ook de koppeling met de gegevens van Stedin 

verloopt niet goed. Bovendien is er geen duidelijk plan met evaluatie van de gegevens van de 

gebruikers. Wij hebben onze kritische kanttekeningen bij wethouder Marco Verloop onder de 

aandacht gebracht en ook bij de projectleider Bob Dijkman. We hebben aangedrongen op een 

herstart als alle technische mankementen zijn opgelost. Vanuit de gemeente is er veel waardering 

uitgesproken voor de wijze waarop wij meedenken.  

 

Programma activiteiten voorjaar 2019 

De eerste activiteiten in 2019 staan vast. 
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Donderdag 10 januari   Vriendenbijeenkomst met nieuwjaarsborrel 

 
Woensdag 23 januari   Glow-golf bij The Maxx 

 

Donderdag 31 januari   Startbijeenkomst voorjaarsseizoen met een pubquiz 

 

Aan de rest van het programma wordt nog gewerkt. In de loop van januari 2019 volgt daarover meer 

informatie. 

  

Terugblik activiteiten oktober-december 2018 

Datum  onderwerp       aantal bezoekers 
 
 3-10  Startbijeenkomst met een spel      49 

11-10  Creatief met chocoladekogels en klaverjassen/bridgen    20 

17-10  Lezing over energietransitie door Gemeente Veenendaal  38 

31-10  Wijnproeverij met Esther Zwanink van Heeren van de Wijn  32 

8-11  Lezing reis door de Verenigde Staten door Anita en Leo Tijdeman 33 

14-11  Creatieve workshop met Nelleke Bos en klaverjassen/bridgen  28 

22-11  Lezing over brandpreventie door de Veiligheidsregio Utrecht  24 

28-11  Sinterklaasbingo       35 

 6-12  Lezing ‘Sterrenstof:  onze Wereld, ons Heelal ‘ door Nico Bosman 33 
 
 12-12  Lezing ‘Slag om de Grebbeberg’ door Bernier Cornielje   40 

 20-12  Workshop kerststukjes maken en klaverjassen/bridgen   32 

 

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. 
 
 
Tot slot wensen wij U: 
 

 

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

