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Nieuwsbrief 2014-7     oktober 2014 
 

Beste buurtbewoners,  

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

leesplezier. 

 

NIEUW…….Vriend worden van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal. 

 

In mei jl. werd tijdens een druk bezochte bijeenkomst door onze wijkbewoners met 

overgrote meerderheid van stemmen besloten tot de oprichting van de Stichting Wijs met je 

Wijk. De gedachte hierachter was een meer formele status te geven aan de oorspronkelijk 

informele opzet.  

Inmiddels ontwikkelt de Stichting Wijs met je Wijk zich steeds professioneler met als doel de 

relatie met de bewoners van de wijk Petenbos verder te versterken. Daarom  bieden wij 

onze buurtbewoners nu  de mogelijkheid om “Vriend van de Stichting Wijs met je Wijk” te 

worden.  

Wat houdt dat in? 

Voor vrienden van de Stichting wordt 2 keer per jaar een speciale bijeenkomst 

georganiseerd. 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! 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van de Stichting te worden. U kunt dat al 

worden vanaf een geringe donatie van minimaal € 5 voor de 2
e
 helft van 2014. Uw donatie 

komt geheel ten gunste van de activiteiten van de stichting. U mag natuurlijk ook meer dan €  

5 betalen!  

Voor de volledigheid melden we dat u in 2015 Vriend kunt worden voor een donatie van 

minimaal € 10 euro. 

 

Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 

- meld u dan aan via wijsmetjewijk@gmail.com  of bij Nollie van Westerneng (0318-516016) 

en  

-  maak uw betaling over op bankrekening  NL51 RABO 0191864943 t.n.v. Stichting Wijs met 

je Wijk onder vermelding van “donatie 2014”. 

 

Wij maken een speciale vrienden pagina op onze website, maar als u daar niet op wilt 

voorkomen kunt u dat aangeven bij het aanmelden. 

 

Wij zien uw aanmelding met plezier tegemoet!! 

 



 

 

 

Wethouder Marieke Overduin bezoekt Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal  

Op 3 oktober 2014 bracht  Wethouder Marieke Overduin, met twee ambtenaren, een 

werkbezoek aan het Bestuur van de Stichting Wijs met je Wijk. De Stichting Wijs met je Wijk 

Veenendaal is eind augustus 2014 opgericht en is de professionele voortzetting  van het 

succesvolle project Wijs met je Wijk. De bestuursleden Henk van den Brandt, Robert Bonke, 

Louis Tiland en Wil van Dantzig informeerden de wethouder over de activiteiten en het 

effect van Wijs met je Wijk in de buurt en over de ervaringen met de gemeente en met 

Veens. Marieke Overduin was verrast en toonde zich gecharmeerd door de persoonlijke 

aanpak bij de benadering  van buurtbewoners.  Ze was ook geïnteresseerd in de mate waarin 

Wijs met je Wijk een bijdrage levert aan de versterking van de sociale contacten van 

ouderen en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Verder wilde zij graag weten of 

de communicatie vanuit de gemeente voldoet aan de informatiebehoefte van ouderen. Wijs 

met je Wijk vindt het informeren van de buurtbewoners erg belangrijk en is daarom blij dat 

wethouder Overduin op 26 november een lezing voor de buurtbewoners van Petenbos wil 

houden over het ouderenbeleid van de gemeente. Gewapend met een aantal leerervaringen 

werd het werkbezoek afgesloten onder dankzegging voor de gastvrijheid aan Robert Bonke, 

bij wie het gezelschap te gast was. 

Wethouder Frits Beckerman komt 7 november op bezoek 

 

De gemeente Veenendaal kent wethouders, die een wijk in hun portefeuille hebben. Voor 

onze wijk Petenbos is dat Frits Beckerman. En omdat wij denken dat het voor onze 

wijkwethouder belangrijk is om te weten wat Wijs met je Wijk inhoudt, hebben we hem 

uitgenodigd voor een werk- en kennismakingsbezoek aan het Bestuur van de Stichting Wijs 

met je Wijk op vrijdag 7 november. Hij speelt een thuiswedstrijd, want hij woont in onze 

buurt en zal dus zeker geïnteresseerd zijn! 

 

Nieuw logo en een nieuwe website Stichting Wijs met je Wijk 

 

In de kop van deze Nieuwsbrief hebt u al kunnen zien dat we een nieuw logo hebben. We 

hebben ook een nieuwe website! Neem eens kijkje en google naar www.wijsmetjewijk.nl. 

De informatie op de website is nu nog vergelijkbaar met de bestaande website. De komende 

maanden gaan we de website verder invullen en uitbouwen.  

 

 

Programma najaar 2014 

 

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

organiseren op afwisselend de woensdag- en donderdagmiddagen.  

Onderstaand ziet u ons programma. 

 



 

 

Datum   activiteit 1     activiteit 2 

 

29 oktober  creatieve workshop   klaverjassen 

6 november  lezing over voedsel/voedselveiligheid  

12 november  creatieve workshop   klaverjassen 

20 november  workshop Spaanse wijnproeven 

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 medio september 2014 tot medio oktober 2014 

 

Terugblik lezing beter slapen op 17 oktober 2014 

Voor een goedgevulde zaal van ruim 30 belangstellenden werd Jenny Stringa verwelkomd 

door Nelly Tiland. Jenny Stringa  is psycholoog en werkt bij Vitras CMD. In een boeiend 

betoog werden de toehoorders meegenomen in de wereld van slaapfases en 

slaapstoornissen. Slaapproblemen komen veel voor: 1 op de 7 Nederlanders heeft een 

slaapprobleem van langere duur. Enkele praktische tips: zorg voor frisse lucht in de 

slaapkamer, ontspan voor je naar bed gaat en kijk in bed geen tv, ga niet onnodig liggen 

piekeren( ’s nachts maak je van een mug een olifant) en doe geen middagdutje van langer 

dan een half uur. Het gebruik van slaapmiddelen wordt afgeraden, omdat je ervan 

afhankelijk wordt en steeds meer nodig hebt. Voor mensen met slaapproblemen geeft 

VITRAS een cursus van 5 avonden van 2 uur met onder meer ademhalings- en 

ontspanningsoefeningen. De kosten zijn 120 euro en vaak is er een vergoeding van  de 

zorgverzekeraar mogelijk. Veel mensen die de cursus hebben gevolgd zijn beter gaan slapen. 

In de geanimeerde discussie kwamen diverse hilarische slaapervaringen naar voren, 

waardoor er veel gelachen werd deze middag. Een kleine tegenvaller voor de aanwezige 

dames was dat VITRAS geen anti-snurkcursus heeft voor snurkende mannen, want ook dat 

zorgt voor slaapproblemen. Middagvoorzitter Nelly Tiland bedankte Jenny Stringa voor haar 

deskundige en aansprekende manier van vertellen en bood haar onder applaus een kleine 

attentie aan. 

Terugblik workshop bloemschikken op 9 oktober 2014 

Onder de creatieve leiding van Wil van Dantzig en Eefke Bonke, hebben 18 dames een 

bloemstuk in herfstkleuren gemaakt. 

Hedera, kastanjes, chrysanten in mooie herfstkleuren rood en oranje, boomschors enz. 

vormden de onderdelen waarmee iedereen aan de slag ging om een mooie herfstkrans te 

maken. Het voorbeeld dat Wil en Eefke hadden gemaakt werd bewonderend bekeken. 

Kijkend naar elkaars kransen en vooral babbelend over hoe het een of ander het beste aan 

te pakken, vloog de middag voorbij. 



 

 

Het eindresultaat mocht er zijn of liever gezegd de eindresultaten, want iedereen had een 

eigen draai of invulling aan het voorbeeld van Wil en Eefke gegeven. Een echte creatieve en 

gezellige middag dus. 

 

Terugblik excursie bierbrouwerij Onder de Linden op 9 oktober 2014 

11 mannen en Elly Kuhlman gingen in op de uitnodiging om bierbrouwerij Onder de Linden 

in Wageningen te bezoeken. De meesten maakten hun kelen dorstig door eerst 13 km 

grotendeels tegen de wind in naar Wageningen te fietsen. Met een glas Wagenings Blond in 

de hand werd de mini-brouwerij bezocht. Uit de toelichting van de brouwer bleek dat bier 

maken echt heel simpel is. Gemoute gerst op de goede temperatuur verhitten en daarna 

rustig laten vergisten levert het goed smakende Wagenings Blond op. Whisky maken is 

eigenlijk nog simpeler: alcohol in een goed vat lang genoeg bewaren en je hebt whisky. De 

proeverij van bier, jenever en whisky en de nazit met hapjes en nog meer bier leverde een 

heel gezellige middag op. Opgefrist door de fietstocht terug naar huis kwamen we weer 

helemaal helder in Veenendaal aan. Enkele deelnemers waren zo enthousiast dat zij 

spontaan nog een after-party bij Cees van de Haar thuis organiseerden. 

 

Terugblik start najaarseizoen 1 oktober  2014 

De buurtbewoners van Petenbos zijn volop geïnteresseerd in wat Wijs met je Wijk voor het 

najaar van 2014 in petto heeft. 43 personen bezochten de start van het binnenseizoen en 

dat is een mooie opkomst en natuurlijk leuk voor de organisatoren. De bezoekers zijn door 

voorzitter Henk van den Brandt bijgepraat over wat het Bestuur van de Stichting Wijs met je 

Wijk onderneemt en ondersteund door Nelly Tiland en Wil van Dantzig is ook het 

programma voor het komende halfjaar doorgenomen. De grote variatie in onderwerpen 

blijkt goed in de smaak te vallen. Ook de geserveerde koffie en thee, koeken, frisdrank en 

bier en wijn van de gastvrouw Joke Veldt en gastheer Ard Veldt vielen goed in de smaak. Met 

veel gelegenheid tot bijpraten werd het een geslaagde en gezellige middag. Ard en Joke 

bedankt voor jullie gastvrijheid!   

 

 Terugblik Paddenstoelexcursie 27 september 2014 

Op zaterdag 27 september hebben we onder leiding van het IVN een paddenstoelenexcursie 

gemaakt op landgoed Prattenburg. 

Onder de deskundige en bevlogen leiding van de dames Aly van Dijk en Jannie van der 

Linden van het IVN, zijn we op zoek gegaan naar paddenstoelen. De meesten van ons 

hadden een spiegeltje meegenomen om de onderkant van de paddenstoel te kunnen 

bekijken. Dat is belangrijk om te kunnen zien of een paddenstoel eetbaar is of niet. Een paar 

deelnemers waren voorzien van een soort wandelstokspiegeltje. Dat was handig, want dan 

hoefde er niet gebukt te worden. Idee voor de volgende keer! 

Er waren rond de 25 deelnemers, waaronder 8 van Wijs met je Wijk. Er waren mensen uit de 

buurt van Rotterdam speciaal naar Veenendaal gekomen om aan deze excursie deel te 

nemen. Het mooie van veel deelnemers was dat wat de een niet ziet, door de ander wel 

gezien werd. Dat was fijn, want paddenstoelen laten zich niet zo gemakkelijk opsporen. 

We zijn ruim twee uur aan het zoeken en wandelen geweest in een altijd mooi Prattenburg. 

Het weer was geen spelbreker want er was een zonnetje en de temperatuur was 

aangenaam. 

 

Terugblik  Boerengolf  17 september 2014 



 

 

Op een prachtige septemberdag genoten 9 fietsers van de mooie fietsroute en het zonnige 

weer onderweg naar de Weistaar in Maarsbergen. Daar aangekomen was het tijd voor een 

consumptie en voegden 5 dames die per auto gekomen waren zich bij het gezelschap. 

Vervolgens wisselden veel deelnemers de schoenen voor klompen voor het spel Boerengolf. 

2 teams van 7 personen gingen met elkaar de strijd aan wie in het minste slagen de bal in de 

10 holes kon krijgen. Struinend door het halfhoge gras en de koeienvlaaien trokken we door 

het weiland. Arie Kuhlman sloeg de bal in de sloot, maar kon hem er gelukkig zelf ook weer 

uitkrijgen. Het groepje koeien in de wei bleef gewoon lekker liggen herkauwen en 

aanschouwden het vermakelijke schouwspel. Ada van der Steeg, Tiny Henzen en Leny van de 

Craats lieten zien dat iedereen kan Boerengolfen en dat het heel leuk is om te doen. 

Iedereen zette  zijn beste beentje voor, maar natuurlijk gaat het ook om talent. Het team De 

Klompenschoppers kwam als overwinnaar uit de strijd. Na ca. 1,5 uur spel hebben we nog 

gezellig na zitten praten op het terras onder het genot van een koel pilsje of iets anders. De 

fietstocht naar Veenendaal was wederom mooi en dankzij veel elektrische fietsen konden 

we aardig doorrijden. Om ca. 17.30 arriveerden we in Veenendaal en keken alle deelnemers 

terug op een geslaagde middag. 

 

 

De activiteiten van Wijs met je Wijk worden mede mogelijk gemaakt door : 

 

 

Advertentie kapsalon Diane 

 

 

 

 

 

 


