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Nieuwsbrief 2014-9       december 2014 
 
  
Beste buurtbewoners,  

Dit is de 9e nieuwsbrief van het 2e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen 

u weer veel leesplezier. 

 

Korte terugblik op het najaar van 2014 
 
De periode van 1 juli tot 19 december 2014 is gekenmerkt door de continuering van de be-
staande activiteiten, de oprichting van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal en het win-
nen van de Vrijwilligersprijs 2014 van de gemeente Veenendaal. 
Wijs met je Wijk krijgt een steeds vastere positie in Petenbos en daar zijn we blij mee. Het 
biedt een mooie basis om uit te bouwen. De wekelijkse activiteiten trokken het afgelopen 

halfjaar ruim 450 bezoekers verdeeld over 100 personen. De biljartclub draait 
prima en de wandelclub telt steeds meer leden.  
Dat de buurtbewoners het werk van ons waarderen blijkt wel uit het feit dat 
er inmiddels bijna 60 mensen Vriend van de Stichting zijn geworden.  

De sociale contacten van de buurtbewoners zijn duidelijk toegenomen en daar was het alle-
maal om te doen. Mooi als mensen dan ook kunnen meegenieten van een leuke activiteit in 
het gevarieerde programma met voor elk wat wils.  
 
Het bestuur dankt iedereen heel hartelijk die meegewerkt aan het slagen van onze activitei-
ten. Dat zijn onze vrijwilligers, de vrijwilligers van het Apostolisch Genootschap, de buurtbe-
woners die een activiteit hebben verzorgd, de sponsors en Veens voor haar financiële onder-
steuning. 
 
Vooruitblik naar 2015 
 
Continueren wat goed is en verder uitbouwen, dat is het motto voor 2015.  
Zorgen voor een nog grotere bekendheid van Wijs met je Wijk bij de ouderen in Petenbos 
met speciale aandacht voor de eenzame ouderen. Nieuwe initiatieven om de onderlinge 
contacten te versterken en verkennen of we iets kunnen betekenen in het onderling helpen 
van elkaar door buurtbewoners, dit zijn de hoofdthema’s van de Koers 2015. 
De plannen van het bestuur zijn besproken in de 1e Vriendenbijeenkomst op 18 december. 
Er is door de 40 bezoekers van deze bijeenkomst een aantal waardevolle suggesties gedaan, 
die het bestuur nog gaat bekijken. Verder zijn er spontaan verschillende nieuwe initiatieven 
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ontstaan, waarin buurtbewoners met elkaar iets gaan ondernemen. Daar zijn we heel blij 
mee. Op de concrete invulling komen we later terug. 
 
Programma activiteiten voorjaar 2015 
 
In januari gaan we een aantal bijzondere activiteiten ondernemen. We hebben de volgende 
middagen gepland: 
 
14 januari  informatiebijeenkomst over glasvezel met Reggefiber 
21 januari  wandelen en pannenkoeken eten in Amerongen 
22 januari  whiskyproeverij ( avondprogramma) 
…. januari   excursie naar museum Het Depot in Wageningen 
 
Vanaf begin februari gaan we starten met het binnen seizoen van komend 
voorjaar. De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. Wij blijven onze activiteiten 
afwisselend organiseren op de woensdag- en donderdagmiddagen.  
Onderstaand treft u het voorlopige programma aan. De vetgedrukte activiteiten staan vast. 
 
 Datum   activiteit 1     activiteit 2 
 
4 februari  Startbijeenkomst binnenseizoen 
12 februari  Lezing veiligheid in en om huis door  Blue Star 
18 februari  Vervolgworkshop MDF   klaverjassen/bridgen 
26 februari  Lezing rouwverwerking 
 
 
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.  
 
 

Terugblik activiteiten medio oktober 2014 tot medio november 2014 
 

In de afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden 
met aantallen bezoekers.  

 

26-11 Lezing wethouder Marieke Overduin  60 bezoekers 
28-11 Creatieve workshop kerstkaart maken  10 bezoekers 
4-12 Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 31 bezoekers 
10-12 Kerstbingo      40 bezoekers
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u  

 

          en zien u graag terug in 2015 

 

Team Wijs met je Wijk 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

