
 

 

 
 
 
Nieuwsbrief 2014-6      september 2014 

 

  

Beste buurtbewoners,  

Dit is de zesde  nieuwsbrief van het 2
e
 jaar van Wijs met je Wijk. Wij wensen u weer veel 

leesplezier. 

 

Wijs met je Wijk is voortaan: Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal  

 

Op 15 mei hebben we in een goed bezochte bijeenkomst het formaliseren van de 

organisatiestructuur van Wijs met je Wijk met u  besproken. Na een 

levendige discussie bleek de overgrote meerderheid van de 

aanwezigen voor oprichting  van een Stichting met Vrienden te zijn. 

Op 22 augustus 2014  is de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal 

opgericht en zijn de Statuten gepasseerd bij notaris Ottens. Notaris 

Ottens zijn we veel dank verschuldigd, omdat hij voor  het oprichten van de Stichting geen 

kosten in rekening heeft gebracht! 

Bij de start van het binnenseizoen op 1 oktober 2014 zullen we u nader informeren over de 

Stichting. Dan zullen we ook ingaan op hoe we de Stichting met vrienden gaan vormgeven. 

Het Bestuur van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal bestaat uit: 

- Henk van den Brandt- voorzitter 

- Robert Bonke – secretaris 

- Louis Tiland- penningmeester 

- Wil van Dantzig - bestuurslid  

 

Wethouder Marieke Overduin komt op bezoek! 

 

Wethouder Marieke Overduin heeft aangegeven meer te willen weten over Wijs met je Wijk. 

Ze komt op 3 oktober op werkbezoek bij het Bestuur en dan zullen wij haar informeren. Op 

ons verzoek komt ze op 26 november een lezing verzorgen tijdens een 

“Uit”wijk- bijeenkomst voor onze buurtbewoners  en is er gelegenheid om 

met haar van gedachten te wisselen over de wijze waarop de Gemeente 

Veenendaal het beleid voor ouderen vormgeeft. Zet deze datum alvast in 

uw agenda!  

 

 



 

 

 

Begroting  najaar 2014 gereed en subsidie van Veens rond 

 

Het Bestuur heeft een begroting opgesteld voor het najaar van 2014 en een 

subsidieaanvraag bij Veens ingediend. Veens heeft inmiddels besloten onze 

subsidieaanvraag te honoreren, waarvoor onze hartelijk dank! 

 

Website Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal 

 

Het is de bedoeling om op korte termijn een nieuwe website beschikbaar te hebben, die 

gemakkelijker te vinden is en waarin alle activiteiten en ontwikkelingen van onze stichting 

worden bekend gemaakt. Er is een website bouwer gevonden die zich bereid heeft verklaard 

om voor een gering bedrag de website te zullen bouwen, maar vanwege vakanties is er enige 

vertraging opgelopen. 

We hopen u daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. 

 

Problemen met de computer? Wijs met je Wijk helpt! 

 

Iedereen loopt wel eens tegen problemen op met het gebruik van pc, 

laptop of tablet. Bij Wijs met je Wijk hebben we 3 ervaren 

computergebruikers die u kunnen helpen bij het oplossen van de 

problemen. Geeuwke de Boer, Gerard Nettenbreijers en Rauke de Jong zijn 

gaarne bereid om bij  u thuis te komen en u verder te helpen. Schroom niet 

om u aan te melden bij Nollie van Westerneng ( wijsmetjewijk@gmail.com of 0318-516016) 

en leg uw probleem voor. Daarna neemt een van de computerdeskundigen contact met u 

op. 

 

Wandelclub Wijs met je Wijk 

 

Houdt u van wandelen? Dan is de wandelclub Wijs met je Wijk wellicht iets voor u. De club 

bestaat momenteel uit 13 leden. Elke maandagochtend trekken zij erop uit om in onze 

mooie omgeving met elkaar op een actieve, maar ontspannen wijze van de natuur te 

genieten en ondertussen gezellig met elkaar bij te praten. U hoeft niet elke week mee te 

lopen, maar neemt deel wanneer u wilt. Meer informatie over de wandelclub kunt u krijgen 

bij Caroline  de Haan ( cgdehaan@ziggo.nl of 0318- 598757). 

 



 

 

 

Voorlopig programma najaar 2014 

 

De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. Wij blijven onze activiteiten 

organiseren afwisselend op de woensdag- en donderdagmiddagen. De meeste activiteiten 

zijn gepland in de Kerk van het Apostolisch Genootschap en 3 keer maken we gebruik van de 

ruimte bij Ard en Joke Veldt. Zowel het APG als Ard en Joke Veldt hebben besloten opnieuw 

hun ruimtes beschikbaar te stellen. Daar zijn we vanzelfsprekend uitermate blij mee. 

De activiteitencommissie ( Henk van den Brandt, Nelly Tiland, Wil van Dantzig en Eefke 

Bonke) heeft het programma in hoofdlijnen rond. 

Onderstaand treft u het programma aan. Er kunnen natuurlijk nog wijzigingen komen. De 

vetgedrukte activiteiten staan vast. 

 

Datum   activiteit 1     activiteit 2 

 

1 oktober  start binnenseizoen met inloop met een hapje en een drankje 

9 oktober  creatieve workshop   bierproeverij in Wageningen  

15 oktober  lezing over beter slapen 

23 oktober  modeshow Terre des Hommes 

29 oktober  creatieve workshop   klaverjassen 

6 november  lezing over  voedselallergie  

12 november  creatieve workshop   klaverjassen 

20 november  workshop Spaanse wijn proeven 

26 november  lezing wethouder Marieke Overduin 

4 december  creatieve workshop   klaverjassen 

10 december  bingo 

18 december  bijeenkomst Vrienden van Wijs met je Wijk 

 

 

 

Terugblik activiteiten eind juni 2014 tot medio september 2014 

 

 

 

Terugblik excursie glasblazerij 11 september 2014 

Op advies van Bert en Lidy Keemink, die eerder in het Gelderse Laren waren geweest en zeer 

enthousiast terug kwamen, hebben we een excursie naar de Kunst en Sierglasblazerij van 

Mart Martorell georganiseerd.  



 

 

Onze verwachtingen waren hooggespannen en die kwamen ook helemaal uit. Mart 

Martorell slaagde erin om in 2 uur tijd op een onderhoudende en humoristische wijze de 

geschiedenis van het glasblazen te vertellen en de techniek van het glasblazen op een 

aansprekende wijze te laten zien. En passant vertelde hij zijn levensverhaal en voorzag hij 

ons van een prima stuk appeltaart met koffie of thee. Er was 1 deelnemer die zelf mocht 

ervaren hoe het is om glas te blazen en Ria Vos toonde onder luid applaus haar kwaliteiten. 

In de showroom waren vele fraaie glaskunstwerken te bezichtigen, die gretig aftrek vonden. 

De 22 deelnemers kijken terug op een super leuke middag, die zeker hoort bij de 

hoogtepunten van Wijs met je Wijk tot nu toe.  

  

Terugblik fietsen en pannenkoeken eten 3 september 2014 

Met een actieve groep van 8 deelnemers zijn we via het Binnenveld, een stukje Wageningen 

en via Wageningen-Hoog naar de Panoramahoeve in Bennekom gefietst. Het lekkere 

zonnetje was heerlijk en het landschap gevarieerd en mooi. De tegenwind en het licht 

glooiende terrein bij Wageningen-Hoog zorgden ervoor dat zeker de deelnemers zonder 

elektrische fiets met een hongerig gevoel bij de Panoramahoeve arriveerden. De 

pannenkoeken smaakten heerlijk en genietend in het zonnetje kon er uitgebreid bijgepraat 

worden. De terugweg naar Veenendaal was een eitje met de wind in de rug. Met 37 km op 

de teller en een voldaan gevoel na de geslaagde fietstocht kwam iedereen weer thuis. 

 

Terugblik  fietstocht  26 juni 2014 

De laatste activiteit van het voorjaarsseizoen was de fietstocht met onbekende bestemming. 

Begeleid door mooi fietsweer vertrokken de 15 deelnemers in Noordelijke richting. Ze 

kwamen uiteindelijk uit ten Noorden van Renswoude, waar via onbekende en onverharde 

paden van een mooi landschap kon worden genoten. Vervolgens werd de tocht vervolgd 

naar Scherpenzeel en werden bij café De Kromme Hoek de dorstige kelen gesmeerd. Daar 

was ook ruim de gelegenheid om bij te praten. Daarna werd via mooie binnenwegen de 

terugreis aanvaard en was iedereen om 17.00 uur weer bij het startpunt met 32 km op de 

teller. Ook voor mensen die al lang in Veenendaal wonen bevatte de fietstocht onbekende 

weggetjes. Dat leidde tot veel enthousiaste reacties en de wens om aan het eind van de 

zomer weer een keer te gaan fietsen werd logischerwijs vaak naar voren gebracht.  

 

Voor de hulp bij het oprichten van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal gaat onze dank 

uit naar: 

 

 

 

 


