
 

 

 
 
 
Nieuwsbrief 2014-2              februari 2014 

 

 

Beste buurtbewoners,  

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

 

Ondersteuning Wijs met je Wijk door Veens-welzijn 

 

In 2013 werden wij financieel ondersteund door de gemeente Veenendaal. Voor 2014 

zijn we  aangewezen op Veens-welzijn. In onze begroting voor het 1
e
 halfjaar van 2014 

hebben we een subsidie van Veens-welzijn opgenomen van  1.500 euro. De aanvraag 

is inmiddels goedgekeurd en we hebben het bedrag ook al ontvangen. Hulde voor het 

snelle handelen van Veens! 

 

Veens werkt met professionele wijkcoaches. Onze wijkcoaches zijn Leon Quint en Eveline Alkemade. 

Met hen hebben we inmiddels een eerste kennismakings-overleg gehad. Zij komen op 12 maart een 

lezing in de “Uit”wijk geven over de aanpak van Veens-welzijn. Wij rekenen  op een grote opkomst. 

 

Terugblik activiteiten begin februari 2014 

 

Terugblik op de "Uit"wijk van 12 februari 2014 

18 dames hebben zich prima vermaakt met de workshop Decopatchen onder 

de bezielende leiding van Wil van Dantzig. Er werden dienblaadjes 

gedecoreerd met papier en lijm en de resultaten mochten er zijn. In de 

andere zaal zetten 12 klaverjassers hun beste beentje voor en keken 

tegelijkertijd ook nog met een schuin oog naar de Olympische Spelen, waar 

Stefan Groothuis op magistrale wijze de 1000 meter won.  

  

Terugblik op de inloopmiddag van  5 februari 2014  

De 1e inloopmiddag van Wijs met je Wijk was een groot succes. Met maar liefst 36 mensen maakten 

we dankbaar gebruik van de gastvrijheid van Ard en Joke Veldt. De koffie en thee met een heerlijke 

moorkop van bakker Ard vielen heel goed in de smaak. Verder gezellig praten over alles 

wat iedereen bezig houdt en afsluiten met een glas wijn, bier of fris in een 

prima sfeer zorgde voor veel blije gezichten. Cees van de Haar gaat een 

nieuw initiatief lanceren en kijken of we een eetclub kunnen oprichten.  

 

Nordic Walking en wandelen met Wijs met je Wijk op maandagochtend 

 

Elke maandagochtend is er gelegenheid om met buurtgenoten te gaan Nordic Walken of wandelen. 

Gestart wordt om 10.30 uur bij de parkeerplaats van Kwintelooyen. Iedereen is van harte 

uitgenodigd om mee te doen. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Caroline de Haan via 

cgdehaan@ziggo.nl. 

 

 

 



 

 

 

Eetclub Wijs met je Wijk in oprichting 

  

Cees van de Haar heeft tijdens de 1e inloopmiddag van Wijs met je Wijk het idee gelanceerd om een 

Eetclub Wijs met je Wijk te gaan vormen. 

De bedoeling van de eetclub is om op een leuke en gezellige manier elkaar nog beter te leren kennen 

en  zo de kontakten te versterken. Het idee is dat groepjes buurtgenoten van bv. 4-6 personen om 

beurten bij elkaar thuis gaan eten. Het gaat daarbij niet zozeer om culinaire hoogstandjes, maar meer 

om onder het genot van een lekkere maaltijd en een drankje nader kennis met elkaar te maken. Van 

te voren wordt afgesproken wat de kosten zijn.  Hoe we het precies gaan invullen is ook afhankelijk 

van de wensen van de deelnemers. We zijn van plan een informatiebijeenkomst met 

geïnteresseerden te houden en op basis daarvan de invulling  verder vorm 

te geven. Deelname aan deze informatiebijeenkomst is vrijblijvend. De 

datum van de informatiebijeenkomst wordt in overleg met de 

geïnteresseerden bepaald.  

Wanneer u interesse heeft kunt zich uiterlijk 3 maart 2014 opgeven bij 

Cees van de Haar (tel. 06-54990274) of bakkercees@hetnet.nl. Wanneer u 

nadere info wilt kunt u ook bij Cees van de Haar terecht. 

 

 

Voorlopig programma “Uit”wijk voorjaar 2014 

 

De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. We blijven werken met een afwisselend 

schema van woensdag- en donderdagmiddagen. Onderstaand treft u het voorlopige programma aan. 

Er kunnen natuurlijk nog wijzigingen komen. De vetgedrukte activiteiten staan vast. 

 

Datum    activiteit 1   activiteit 2 

 

26 februari         Haken met  Eefke en Wil  lezing inkomstenbelasting  

6 maart   Dikkie van der Horst                 klaverjassen en jokeren 

12 maart               Geen workshop i.v.m. belang Veens lezing wijkcoaches Veens 

20 maart               Ring en hanger aan ketting maken lezing reanimatie en AED 

26 maart  workshop  wijnproeven  

3 april.                              Terre des Hommes modeshow  klaverjassen en jokeren 

9 april.                              Paasdecoratie maken   lezing bijen houden 

17 april   Paasbingo 

23 april   2
e
 inloopmiddag 

1 mei.                               Creatief met textielverharder. 

7 mei   High Tea en afsluiting binnen seizoen 

 

Na 7 mei stoppen we niet, maar gaan we buitenactiviteiten organiseren. 

 

 

 


