
 

 

 
Nieuwsbrief 2014-5             juni 2014 
  
Beste buurtbewoners,  
Dit is de vijfde  nieuwsbrief van het 2e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer 
veel leesplezier. 
 
Wijs met je Wijk wordt een Stichting met Vrienden 
 

Op 15 mei hebben we in een goed bezochte 
bijeenkomst het formaliseren van de 
organisatiestructuur van Wijs met je Wijk besproken. 
Men had de keuze tussen een Vereniging en een 
Stichting en een Stichting met Vrienden. Na een 
levendige discussie bleek de overgrote meerderheid 
van de aanwezigen voorstander te zijn van het 

oprichten van een Stichting met Vrienden. 
Formeel worden we dus nu een Stichting en momenteel worden de statuten 
opgesteld. We streven ernaar deze in de loop van de zomer bij de notaris te laten 
passeren. 
De betrokkenheid van de deelnemers bij onze activiteiten, bij het werk van de 
Stichting Wijs met je Wijk, krijgt gestalte via de mogelijkheid om Vriend van de 
Stichting te worden. Voor de Vrienden worden jaarlijks enkele speciale 
bijeenkomsten gehouden, waarbij zij mee kunnen praten over de 
opzet en toekomst van de Stichting. 
Na de zomer zullen we u verder informeren  over de voortgang. 
 
Korte terugblik voorjaar 2014 
 
Het voorjaarsseizoen 2014 is nagenoeg afgelopen. Er zijn 20 activiteiten 
georganiseerd met een uiteenlopend karakter. Ruim 500 deelnemers hebben we 
kunnen tellen, verdeeld over ca. 100 verschillende buurtbewoners. Het is 
verheugend dat zich regelmatig nieuwe deelnemers aanmelden. Naast de algemene 
activiteiten hebben we momenteel een biljartclub, een wandelclub en is er op 
experimentele basis een borrel/eetclub gestart. 
 
Op 26 juni wordt de laatste activiteit van dit voorjaar georganiseerd. Het betreft een 
fietstocht in onze fraaie omgeving. Daarna houden we zomervakantie en starten we 
eind augustus of begin september weer met een aantal buitenactiviteiten. Rond 1 
oktober gaan we wekelijks weer binnenactiviteiten organiseren. 
 
Terugblik activiteiten mei 2014 tot medio juni 2014 
 
Terugblik Uitwijk 1 mei 2014 
Onze wijkagent Daan Hijdra vertelde voor een publiek van ca. 40 buurtbewoners 
waarbij hij te hulp kan schieten, wat zijn bevoegdheden zijn en wat niet. Veel 



 

 

aandacht werd er besteed aan veiligheid om het huis. Positief was hij over het feit dat 
het aantal inbraken in Petenbos aanzienlijk is afgenomen. Belangrijk om deze 
tendens voort te zetten is op elkaar en elkaars spullen te letten. Als de buren met 
vakantie zijn en je hoort dat er mensen in hun huis aanwezig zijn is 112 het nummer 
waar je terecht kunt voor snel ingrijpen van de politie. Zelf ingrijpen is volgens Daan 
niet de meest ideale oplossing, maar als je denkt dat de buurvrouw wordt mishandelt 
kon hij daar als privépersoon wel begrip voor opbrengen. Maar wachten op de politie 
heeft toch de voorkeur. Een ander onderwerp was de JOP 
(jongerenontmoetingsplaats). Er zijn afspraken gemaakt met de jongeren die hier 
gebruik van maken. Na 22.00 uur mogen zij daar geen gebruik meer van maken en 
overlast is uit den boze. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven dan is het 
telefoonnummer 0900-8844 beschikbaar om de politie op pad te sturen. Dit is ook het 
nummer dat gebeld kan worden voor alle niet-spoedeisende kwesties. 

Verkeerssituaties werden ook aan de orde gesteld, maar dat is nu net iets dat niet 
onder de bevoegdheid van de wijkagent valt. Ook zijn auto is niet opgewassen tegen 
de absurde drempels. Voor hem een reden om zich op een klein motortje door de 
wijk te begeven. Hij nodigde de bewoners uit om hem zo nu en dan gewoon staande 
te houden voor een praatje. Niet alleen voor de gezelligheid, maar zo blijft hij ook op 
de hoogte van wat er allemaal leeft.  
 
Terugblik geocaching-wandeling 3 mei 2014 
15 buurtbewoners gingen in op de uitnodiging om gezamenlijk met een IVN-
wandeling mee te doen. Het betrof een zogenaamde geocaching-wandeling op 
Plantage Willem III in Elst. Van de gidsen Ale en Jacques leerden we dat geocaching 
een moderne vorm van schat zoeken is met behulp van GPS. Na ruim 2 uur heerlijk 
wandelen door de prachtige natuur en het beantwoorden van uiteenlopende vragen 
vonden we de schat. Geocaching kun je op veel plekken doen en het is een leuke 
manier om de natuur te ervaren. Meer info op www.geocaching.nl. We kijken terug 
op een geslaagde activiteit en zijn van plan vaker gezamenlijk met een IVN-activiteit 
mee te doen.  
 
Terugblik Uitwijk 7 mei 2014 
Dankzij de inzet van alle keukenprinsen en -prinsessen uit onze buurt was de tafel 
van High Tea weer rijkelijk gevuld met allerlei zoete en hartige  lekkernijen. De 25 
aanwezige buurtbewoners lieten het zich goed smaken en gebruikten de middag om 
gezellig bij te praten. De meeste aanwezigen hoefden thuis geen avondeten meer te 
koken! 
Voorzitter Henk van den Brandt blikte kort terug op de activiteiten van het afgelopen 
half jaar: een zeer gevarieerd programma en ruim 450 bezoekers. Onder het applaus 
van alle aanwezigen werden de medewerkers van het Apostolisch Genootschap en 
alle meewerkende buurtbewoners hartelijk bedankt voor hun inzet. De komende 
weken wordt een aantal activiteiten buiten georganiseerd en hopen we op mooi 
weer. 
 



 

 

Terugblik fietstocht 21 mei 2014 
Met een groep van 16 fietsers werd onder leiding van Robert Bonke via een mooie 
route naar Bennekom gefietst. Daar was de auto met 3 personen, die niet konden 
meefietsen inmiddels gearriveerd. Na een versnapering werd het Kijk- en 
Luistermuseum bezocht. Een zeer gemotiveerde gids gaf een duidelijke uitleg over 
de ontwikkeling van de speeldoos uit de 18e eeuw tot grammofoons en orgels uit een 
nabij verleden. Een verassend leuk museum en zo dichtbij! De moeite van het 
bezoeken zeker waard en ook geschikt om met kleinkinderen een leuke middag te 
hebben. Na het museumbezoek werd de tocht huiswaarts aanvaard en genoten we 
van onze mooie omgeving. Tijdens het museumbezoek en de fietstocht was er 
voldoende gelegenheid om bij te praten en ook dat droeg bij aan een geslaagde 
middag. 
 
Terugblik wijkwandeling 6 juni 2014  
12 dames en 1 (!) heer namen deel aan de wijkwandeling door Petenbos. De 
deskundige gidsen Ina Kok en Lidy den Oudenammer van het IVN vertelden ons veel 
over de verschillende bomen en planten die we in onze wijk kunnen aantreffen. De 
grootste variëteit aan planten is terug te vinden in een strook langs het water bij de 
Aletta Jacobslaan. Zeer de moeite waard om daar een kijkje te nemen. Het prachtige 
weer droeg verder bij aan een geslaagde activiteit.  
 
Terugblik vaartocht 21 juni 2014 
Met 21 buurtbewoners hebben we deelgenomen aan een vaartocht met het schip de 
Blauwe Bever van het Utrechts Landschap. Naast varen over de Neder-Rijn met een 
mooi uitzicht op de oeverwal hebben we gewandeld door het fraaie natuurgebied van 
de Blauwe Kamer tussen de Konikpaarden en de Gallowayrunderen. We leerden van 
de deskundige gids onder meer dat een roos geen doornen, maar stekels heeft. Een 
meidoorn heeft overigens wel echte doornen. Op de terugweg kon er koffie worden 
gedronken op de boot. Ondanks het niet zo geweldige weer heeft iedereen zich 
prima vermaakt en weer een stukje van onze fraaie omgeving leren kennen.   
 
 
Wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een fijne 
zomervakantie !  


