
 

 

 
 
 
Nieuwsbrief 2014-3             maart 2014 

 

 

Wijs met je Wijk heeft een website  

 

Sinds  eind 2013 heeft Wijs met je Wijk een website. Op de website vindt u onder meer informatie 

over onze doelstelling, de organisatie, de komende activiteiten en de terugblik met 

foto’s van de  activiteiten in de afgelopen weken. Wij nodigen u graag uit om een 

kijkje te nemen op de website, die te bereiken is met de link 

http://www.oogoppetenbos.nl/wmjw/ 

 

Formaliseren organisatiestructuur Wijs met je Wijk 

 

Wijs met je Wijk is nu een informele initiatiefgroep. Gezien de ontstaansgeschiedenis is dat ook 

logisch. Nu we ruim een jaar bezig zijn en is gebleken dat we in een behoefte voorzien willen we 

doorgaan in de komende jaren. Daarbij past ook het formaliseren en professionaliseren van onze 

organisatie. We denken momenteel aan het oprichten van een Vereniging of een Stichting. Met 

ondersteuning van het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal werken we verschillende 

aspecten uit. We zijn daar eind april/begin mei mee klaar. Voordat we een besluit 

nemen over welke vorm het moet worden willen we daarover graag met alle 

deelnemers van de Wijs met je Wijk-activiteiten in gesprek. 

We organiseren daarom op donderdag 15 mei 2014 om 14.00 een 

informatiebijeenkomst, waarbij u kunt meepraten over onze toekomst.  

Ons advies: noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Eetclub Wijs met je Wijk 

 

Enige tijd geleden heeft Cees van der Haar het idee geopperd om mensen bijeen te brengen die het 

leuk  vinden om af en toe met buurtgenoten te eten. Het doel daarvan is het leggen  van contacten 

met mensen uit de wijk. 

Cees organiseerde een informatieve bijeenkomst en daar hadden tien 

belangstellenden zich voor opgegeven: 4 paren en 2 alleenstaanden. 

Vrijdagmiddag 21 maart jl. kwam dat groepje bij elkaar om van gedachten 

te wisselen over het invullen van zo’n eetbijeenkomst. 

Ideeën en suggesties waren er genoeg, maar het organiseren van een etentje is voor de meeste 

mensen toch moeilijk. Daarnaast vinden sommigen dat het wat ongemakkelijk kan zijn om met 

onbekende mensen in je eigen huis aan tafel te zitten. 



 

 

Al pratend werd het idee van een “aangeklede” borrel door de aanwezigen als mooi alternatief 

gezien. De gedachte is elkaar eerst te leren kennen in een wat minder formele sfeer, waaruit later 

mogelijk eetafspraken kunnen worden gemaakt. 

Zodra de eerste bijeenkomsten zijn geweest zullen we hiervan verslag doen en ruimte bieden aan 

nieuwe deelnemers. We houden u op de hoogte. 

 

Voorlopig programma “Uit”wijk voorjaar 2014 

 

De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten dit voorjaar staan vast. We blijven werken met een 

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

aan voor de binnenactiviteiten.  

 

Datum    activiteit 1   activiteit 2 

 

Wo 26 maart  Workshop  Italiaanse wijnproeven  

Do 3 april                         Terre des Hommes modeshow  Klaverjassen en jokeren 

Wo 9 april                        Paasdecoratie maken   Lezing bijen houden 

Do 17 april  Paasbingo 

Wo 23 april  2
e
 inloopmiddag bij Ard en Joke Veldt 

Do 1 mei                          Creatief met textielverharder  Lezing wijkagent 

Wo 7 mei  High Tea en afsluiting binnen seizoen 

 

 

Buitenactiviteiten in mei en juni 

 

Op 7 mei sluiten wij onze binnenactiviteiten af met een High Tea.  

Tot half juni gaan we nog wel enkele buitenactiviteiten organiseren. Om zo veel mogelijk bewoners 

gelegenheid te geven mee te doen, melden we hierbij alvast wat we voor “buiten” in de planning 

hebben.  

Het IVN organiseert op zaterdag  3 mei om 10.00 uur een wandeling “Geocaching” – 

Plantage Willem III in Elst. Geocaching is wandelen met behulp van GPS apparatuur. 

Je kunt hiermee iets vinden wat in het bos ligt of verstopt is. Een “cache” is een 

schat. Of we ook echt iets gaan vinden??? 

Misschien vindt u het leuk om zo’n geocaching wandeling  eens mee te maken. In ieder geval maken 

we een mooie wandeling door Plantage Willem III. Vanuit Wijs met je Wijk willen we aan deze IVN-

activiteit mee gaan doen. 

Nadere bijzonderheden volgen later, maar noteert u de datum alvast in de agenda. 

Een andere activiteit die we samen met het IVN gaan doen is de wijkwandeling door het Petenbos op 

vrijdag 6 juni. Ina Kok zal onze gids zijn en zij zal ons attent maken op bijzonder groen, mooie planten 

en bomen. Ook hierover later meer, maar noteert u ook deze datum. 

 

Biljartclub Wijs met je Wijk 

 



 

 

Vanuit de Wijs Met Je Wijk organisatie is een biljartclubje ontstaan. Tijdens één van de 

bijeenkomsten werd dit idee geopperd door Theo Ruitenbeek die thuis een biljart heeft staan.  

Robert Bonke heeft de organisatie op zich genomen en inmiddels loopt het op rolletjes.  

De samenstelling van de club is na de eerste weken iets aangepast omdat er iemand afhaakte, maar 

tot nu (begin maart 2014) zijn de samenstelling en opkomst erg constant. Omdat het aantal 

deelnemers beperkt moet zijn, is er nu zelfs een kleine wachtlijst!  

 

Het is een gezellig clubje geworden waar we natuurlijk het biljarten centraal stellen. 

Niet iedereen heeft evenveel ervaring en talent maar we proberen zoveel mogelijk 

van elkaar te leren. Naast het biljarten wordt natuurlijk ook de gang van zaken in 

Nederland onder de loep genomen. Er is altijd een kopje koffie en regelmatig heeft 

iemand wel een goed argument om een flesje wijn mee te nemen. Ook laten de mensen die iets 

minder ervaren zijn in het biljarten wel eens zien waar ze wel ervaren en vakbekwaam in zijn. En dat 

is wel erg lekker. Al met al een prachtig resultaat ontstaan vanuit Wijs Met Je Wijk. 

 

Inmiddels ligt de organisatie van de biljartmiddagen bij Louis Tiland, omdat Robert het te druk heeft 

met andere werkzaamheden. De manier van spelen is in de loop van de tijd wat aangepast aan de 

wens van de deelnemers. De opzet van een onderling competitie is wat uitgesteld. Iedereen speelt 

op een middag twee wedstrijdjes en als je niet speelt neem je het tellen en scheidsrechter spelen 

voor je rekening. De rest van de club let goed op om wat van de spelers te leren en evalueert de gang 

van zaken in Nederland onder het genot van een biertje.  

Tenslotte natuurlijk hartelijk dank aan Theo Ruitenbeek voor het beschikbaar stellen van zijn ruimte 

en prachtige biljart. 

 

Terugblik activiteiten medio  februari 2014 tot medio maart 

 

Terugblik Uitwijk 20 maart 2014 

Vandaag hebben we ons verdiept in de reanimatie en de AED.  Onze zeer geïnspireerde buurtgenoot 

Hugo Helmes hield de 20 aanwezigen voor dat in Veenendaal jaarlijks ca. 60 mensen met hartfalen te 

maken krijgen. Als je de reanimatietechniek goed beheerst  geeft dat een flinke verhoging van de 

overlevingskans. Na uitleg van de basisprincipes van de reanimatietechniek hebben verschillende 

deelnemers op de meegebrachte pop Annie kunnen oefenen. Tevens kregen we uitleg van de 

Automatische Externe Defibrillator, die een waardevolle ondersteuning van de reanimatie is. Helaas 

hebben we in onze wijk een dergelijk apparaat alleen bij de Jumbo beschikbaar. En ook met het AED-

apparaat hebben we geoefend. Volleerde reanimators zijn we nog niet, maar wellicht gaan we 

komend najaar hiervoor een cursus organiseren. Aan Hugo Helmes hebben we alvast een 

uitstekende docent! 

Ongeveer 15 dames hadden een gezellige middag met het maken van een hanger met knopen. Met 

behulp van een tang, een vijl, knopen en goede lijm zijn fraaie en bijzondere sierraden ontworpen. 

Iedereen ging tevreden naar huis en gelukkig waren de vingers niet aan elkaar gelijmd. Hartelijk dank 

aan Wil en Eefke voor dit prima idee en de voorbereiding ervan.   

 



 

 

Terugblik Uitwijk 12 maart 2104 

Voor een gehoor van 45 bewoners hebben de wijkcoaches Leon Quint en Eveline Alkemade van 

Veens het een ander verteld over hoe de nieuwe organisatie Veens gaat werken en wat er gaat 

veranderen. De wijkcoaches vormen de professionals van Veens en zij  werken in een team met 

meerdere deskundigheden, zodat men een breed aanbod van hulpvragen aankan. Men gaat veel 

minder directe hulp verlenen, maar vooral kijken wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen 

doen. Uitgaan van eigen kracht is het motto! De organisatie is nog in opbouw en wil een wijkanalyse 

gaan maken om de sterke en zwakke punten in beeld te krijgen. Vanmiddag is daarmee een start 

gemaakt en dit zal nog uitgebreid worden via een enquête. Een belangrijk positief punt in onze wijk 

vinden de bewoners het bestaan van Wijs met je Wijk. Aandachtspunten liggen vooral bij de Knip in 

de Brinkersteeg en de ruime hoeveelheid drempels in de wijk. Verder zijn er waardevolle suggesties 

gedaan over hoe vanuit Veens gecommuniceerd kan worden richting de wijk.  

  

Terugblik Uitwijk van 5 maart 2014 

15 dames hebben onder leiding van onze specialiste kaarten maken: Dikkie van de Horst, een 

schuifkaart gemaakt. Veel gepriegel en hard werken, maar de resultaten waren om trots op te zijn 

tijdens deze gezellige, creatieve middag. In de andere zaal werd door 11 deelnemers gekaart. Ex-

bakker Ard Veldt speelde met Tiny Henzen de sterren van de hemel en scoorden bij het klaverjassen 

4 "pitten" binnen 40 minuten! Ex-bakker Cees van de Haar hanteerde een nieuwe strategie bij het 

jokeren. Hij leek daar in eerste instantie mee te gaan winnen, maar moest het uiteindelijk duidelijk 

afleggen tegen Ineke Nijland. 

 

Terugblik Uitwijk van 26 februari 2014 

Onder de bezielende leiding van Wil van Dantzig en Eefke Bonke hebben ca. 20 dames een start 

gemaakt met het haken van een tas van zpagettigaren. De bodem van de tas kwam klaar, de rest 

werd tijdens een extra middag bij Joke Veldt afgemaakt, omdat iedereen het veel leuker vindt om dat 

met elkaar te doen dan in je uppie thuis. Weer een geslaagde, nieuwe crea-activiteit van Wijs met je 

Wijk. 

Ondertussen lieten 10 mannen zich voorlichten over de mogelijkheden om bij de aangifte 

inkomstenbelasting geld uit te sparen door van de aftrekposten gebruik te maken. Roel Benoist gaf 

daarover een waardevolle lezing, waarvoor de toehoorders dankbaar waren. En nu de mannen weer 

belastinggeld kunnen besparen kunnen de vrouwen het weer uitgeven...... 

 

Terugblik Uitwijk 20 februari 2014 

Een aandachtig publiek van 20 personen luisterde geboeid naar de lezing over Windows 8 van 

Geeuwke de Boer. Nuttig voor iedereen die nu nog Windows XP gebruikt, dat binnenkort uit de 

markt gaat. Elk nieuw systeem is wennen, maar na deze lezing gaat dat een stuk gemakkelijker. De 

aanwezigen bedankten Geeuwke met een stevig applaus en wij zijn blij zijn met deze degelijke 

ervaringsdeskundige! 

Laat 15 dames restjes schoensmeer van thuis meenemen, zet ze aan het werk onder leiding van 

kunstenares Nelleke Bos en dat levert een verbluffend resultaat op van fraaie 

schoensmeerschilderijen. Een workshop, die met weinig kosten veel opleverde en waar de 

deelneemsters een leuke middag aan beleefd hebben. Zoals zo vaak hebben de thuisblijvers weer 

echt wat gemist. Hartelijk dank Nelleke voor je gewaardeerde inbreng! 


