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Nieuwsbrief 2014-8     november 2014 
 
  
Beste buurtbewoners,  

Dit is de 8e nieuwsbrief van het 2e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel 

leesplezier. 

 

Wijs met je Wijk heeft de vrijwilligersprijs 2014 van de gemeente Veenendaal gewonnen! 
 
Vrijdagavond 21 november 2014 was het jaarlijkse vrijwilligersfeest in Veenendaal. Voor Wijs 
met je Wijk werd het een heuglijke bijeenkomst. Wij waren een van de 3 genomineerden 
voor de Lampion 2014. Dit is de prijs voor het beste vrijwilligersproject van het jaar. Dit jaar 
was het thema “voor, door en in de buurt” en dat is precies wat we doen. 
De jury heeft besloten om ons project tot winnaar uit te roepen. Het oordeel van de jury, 
zoals dat op het certificaat is aangegeven luidt: 
“Een inspirerend voorbeeld van wijkgericht vrijwilligerswerk van maatschappelijke betekenis. 
Met stimulerende activiteiten en initiatieven die de samenhang in Petenbos aantoonbaar 
vergroten”.  
 
Uit handen van wethouder Marieke Overduin ontving voorzitter Henk van den Brandt de 
Lampion 2014 en het bijbehorende certificaat. 
Alle vrijwilligers van Wijs met je Wijk zijn er heel blij mee en zien het als een grote stimulans 
om het project verder uit te bouwen. 
 
Tijdens de bijeenkomst van de Vrienden van Wijs met je Wijk op 18 december 2014 gaan we 
dit natuurlijk met elkaar vieren en het glas heffen op dit succes! 
Dus : word Vriend en wees erbij! 
  
NIEUW…….Vriend worden van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal. 
 
Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om Vriend van de Stichting Wijs met je 
Wijk Veenendaal te worden. Voor een klein bedrag laat u zien dat u het werk van de 
Stichting waardeert en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij 
de activiteiten van de Stichting. Onderstaand treft u nadere informatie aan over de 
mogelijkheid om Vriend te worden. Als u Wijs met je Wijk een warm hart toedraagt en u wilt 
graag meepraten over de plannen van het Bestuur dan is Vriend van de Stichting Wijs met je 
Wijk worden iets voor u! 
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Wat houdt de vriendschap  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 2e helft van 2014. Uw donatie 
komt geheel ten gunste van de activiteiten van de Stichting. U mag natuurlijk ook meer dan 
€  5,- bijdragen!  
Voor de volledigheid melden we dat u in 2015 Vriend kunt worden voor een donatie van 
minimaal € 10 euro voor het hele jaar. 
 
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 vriendenpagina 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 Frits Beckerman vol lof over Wijs met je Wijk 
 
Op 7 november 2014 is wijkwethouder Frits Beckerman samen met wijkmanager Ingrid Blom 
bij het Bestuur op bezoek geweest. In een plezierige ontmoeting hebben wij hem bijgepraat 
over wat we doen. De wethouder toonde zich erg geïnteresseerd en was vol lof over de 
activiteiten van Wijs met je Wijk. Hij heeft toegezegd om in het voorjaar een lezing te komen 
houden bij ons. We hebben met hem ook kort gesproken over de problematiek van de Knip 
in de Brinkersteeg en de drempels in de wijk. We hebben aandacht gevraagd voor een goede 
communicatie vanuit de Gemeente hierover. Tot slot is ons verteld dat wijkmanager Ingrid 
Blom een andere baan heeft aanvaard en binnenkort vertrekt. Het is nog niet duidelijk wie 
haar gaat opvolgen. 
Onder dankzegging voor de gastvrijheid aan Wil van Dantzig bij wie we te gast waren is het 
werkbezoek afgesloten. 
 
 
Nieuwe website Stichting Wijs met je Wijk nu volledig bijgewerkt 

Onze nieuwe website is nu volledig bijgewerkt! Neem eens een kijkje en google naar 
www.wijsmetjewijk.nl. De nieuwe kalender geeft een goed en actueel overzicht van wat we 
allemaal gaan doen. 
 
De bestaande website als onderdeel van www.oogoppetenbos wordt niet meer bijgehouden 
en zal binnenkort gaan verdwijnen.  
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Samen naar het Filmhuis in Veenendaal? 
  
Gaat u graag naar de film, maar kent u weinig of geen mensen om mee samen te gaan? Dan 
kan Wijs met je Wijk u iets bieden. Wij willen een emailgroep opstarten van mensen die 
graag met andere buurtbewoners naar de film willen. De emailadressen van de mensen die 
zich opgegeven hebben worden onderling uitgewisseld en als u dan naar de film wilt mailt u 
dat rond en kunnen anderen zich aansluiten. Zo hoeft u niet alleen naar de film, maar gaat u 
samen met mensen uit de wijk. U krijgt natuurlijk ook uitnodigingen van anderen om mee te 
gaan naar de film en kunt daarop reageren. 
Wie hiervoor interesse heeft kan zich opgeven via wijsmetjewijk@gmail.com.  
 

Programma najaar 2014 
 
De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. Wij blijven onze activiteiten 
afwisselend organiseren op de woensdag- en donderdagmiddagen.  
Onderstaand treft u het programma aan.  
 
Datum   activiteit 1     activiteit 2 
 
4 december  creatieve workshop   klaverjassen/bridgen 
10 december  bingo 
18 december  bijeenkomst Vrienden van Wijs met je Wijk 
 
We zijn momenteel bezig het programma voor het voorjaar 2015 in te vullen. In de 
Nieuwsbrief van december zullen we u daar nader over infomeren. 
 
Terugblik activiteiten medio oktober 2014 tot medio november 2014 
 

In de afgelopen maanden hebben we de onderstaande Uitwijkactiviteiten gehouden met 
aantallen bezoekers. 
 

23-10 Modeshow Terre des Hommes   28 bezoekers 
29-10 Creatieve workshop en klaverjassen   34 bezoekers 
06-11 Lezing voedselveiligheid    28 bezoekers 
12-11 Creatieve workshop en klaverjassen   33 bezoekers 
20-11 Workshop Spaanse wijnproeven   38 bezoekers   
 
Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s  verwijzen we u naar de website: 
http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u 
vast wel bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblik bekijken. 
 

 

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

uit naar 
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