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__________________________________________________________________________________ 

   Stichting           

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

 

Nieuwsbrief 2019-1            januari 2019  

  

Beste buurtbewoners in Petenbos en omgeving Boslaan,   

Dit is de 1e nieuwsbrief van het 7e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

 

In deze nieuwsbrief treft u aan: 

• Goedkeuring subsidieaanvraag voor 2019 

• Mogelijkheid om Vriend te worden in 2019 

• Programma activiteiten voorjaar 2019 

• Aanmeldingen koffieclub: start 2e koffieclub? 

 

Goedkeuring subsidieaanvraag voor 2019 

 

Eind december hebben we bericht gehad dat onze subsidieaanvraag voor 2019 door Veens is 

goedgekeurd. We kunnen dus weer vooruit! 

 

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 

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 en 

zonder kosten! De nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 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 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”. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Programma activiteiten voorjaar 2019 

 

Woensdag 23 januari 2019  Glow-golf bij The Maxx 

 

Donderdag 31 januari   Startbijeenkomst voorjaarsseizoen met een pubquiz 

 

Woensdag 6 februari    lezing ‘De natuur op de Wageningse Berg’ 

 
Donderdag 14 februari   lezing ‘Alles over chocolade’ 
 
Woensdag 20 februari  Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 
 
Donderdag 28 februari  Voorjaarsvakantie 
 
Woensdag 6 maart   Lezing ‘Reisverslag Nieuw Zeeland’ 
 
Donderdag 14 maart   Workshop ´zeepketting maken’ en klaverjassen/bridgen  
 
Woensdag 20 maart   Wijnproeverij 
 
Donderdag 28 maart   Lezing ‘De geschiedenis van Veenendaal’ 
 
Woensdag 3 april   Paasbingo 
 
Donderdag 11 april   Workshop ‘Paasdecoratie maken ’ en klaverjassen/bridgen 
 
Woensdag 17 april   High tea en afsluiting voorjaarsseizoen 
 

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. 

 

Aanmeldingen koffieclub : start 2e koffieclub? 
 
De huidige koffieclub heeft 10 deelnemers en heeft daarmee het maximale aantal bereikt. Er hebben 

zich inmiddels enkele dames gemeld om ook deel te mogen uitmaken van de koffieclub, maar die 

worden op de wachtlijst geplaatst. De doorstroom van deelnemers aan de koffieclub is echter zeer 

laag en het wachten op het deelnemen kan dan erg lang duren.  

Om de wachttijd te verkorten kan een tweede koffieclub worden gestart met de nieuwe 

aanmeldingen. Dan moet wel sprake zijn van een redelijk aantal, bijvoorbeeld vanaf vier personen, 

waarvan er één de club gaat trekken. 

Wanneer er dames zijn die hieraan willen meedoen, kunnen zij zich melden bij Eefke Bonke op 

eefke49@hotmail.nl of telefoon 0318-518714.  

De bedoeling is om elke maand om beurten bij elkaar koffie te gaan drinken onder het genot van  een 

kleine versnapering, en daar gezellig met elkaar allerlei onderwerpen te bespreken. 

We zijn benieuwd of er voldoende geïnteresseerden zijn voor een 2e koffieclub. 

 


