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Nieuwsbrief 2015-1     januari 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 1e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel 

leesplezier. 

 

Vriend worden van Wijs met je Wijk in 2015? 
 
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. In 2014 waren bijna 60 buurtbewoners Vriend. Wij hopen 
dat zij ook in 2015 Vriend willen blijven. Dat kost slechts 10 euro per persoon, maar meer 
mag natuurlijk ook. 
 
Wat houdt de vriendschap  in? 
Voor vrienden van de Stichting worden in de zomer en in december 2015  speciale 
bijeenkomsten  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. Uw donatie 
komt geheel ten gunste van de activiteiten van de Stichting.  
 
Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 
Maak uw betaling over op bankrekening  NL51 RABO 0191864943 t.n.v. Stichting Wijs met je 
Wijk onder vermelding van “donatie 2015”. 
 
Wij maken een speciale vriendenpagina op onze website, maar als u daar niet op wilt 
voorkomen geef dat dan s.v.p. aan ons door: wijsmetjewijk@gmail.com. 
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Programma activiteiten voorjaar 2015 
 
Vanaf begin februari gaan we starten met het binnenseizoen van dit 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 programma aan.  
 
 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  Creatieve workshop   klaverjassen/bridgen 
4 maart  Lezing rouwverwerking 
12 maart  Presentatie Oriflame   klaverjassen/bridgen 
18 maart  Workshop Zuid-Amerikaanse wijnproeven 
26 maart  Workshop paasdecoratie  klaverjassen/bridgen 
1 april   Paasbingo 
9 april   Lezing erf- en schenkbelasting en eigen bijdrage zorg 
15 april  Modeshow Terre des Hommes   klaverjassen/bridgen 
23 april  Lezing wethouder Frits Beckerman 
29 april  High Tea 
 
 
Samen eten bij Het Perron? 
In Veenendaal staat een school, waarin  een Christelijke Scholengemeenschap en een ROC 
gehuisvest zijn. Het gebouw heeft de naam Het Perron en staat aan de spoorlijn Utrecht – 
Rhenen aan de Sportlaan in Veenendaal. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar volgen hier 
diverse opleidingen. 
In dit gebouw zijn veel op de praktijk gerichte leerruimtes. Een van die ruimtes is het 
restaurant. Leerlingen die een horeca opleiding volgen, leren hier de kneepjes van het vak. 
Om de leerlingen ook “echt”te laten oefenen, is het restaurant op bepaalde middagen 
geopend voor mensen van buiten. Er wordt dan van 12.00 – 14.00 uur een diner geserveerd. 
Wijs met je Wijk wil de bewoners van Petenbos in de gelegenheid stellen om kennis te 
maken met de kookkunsten van de leerlingen van het ROC  en daarnaast hebben onze 
buurtbewoners de gelegenheid om tijdens het nuttigen van de maaltijd met elkaar in 
contact te komen.  
We beginnen voorzichtig. Als u het leuk vindt, dan kunnen we dit vaker organiseren. Wij 
hebben op dinsdag 24 maart van 12.00-14.00 uur voor 6 personen een reservering gemaakt. 
Wie zin heeft om deel te nemen  kan de datum alvast in de agenda noteren en zich opgeven 
bij wijsmetjewijk@gmail.com of Nollie van Westerneng (0318-516016). Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. 
De kosten voor het diner bedragen € 8,50 p.p. en € 1,00 voor een drankje. 
 
Verschillende clubs opgericht bij Wijs met je Wijk 
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Tijdens de Vriendenbijeenkomst op 18 december 2014 is besloten een aantal clubs op te 
richten met als doel om de onderlinge band te versterken door het ondernemen van leuke 
en interessante activiteiten. Naast de al bestaande wandelclub en biljartclub hebben we nu 
een bridgeclub, een klaverjaslesclub, een leeskring, een koffieclub, een fietsclub, een 
discussieclub, een borrelclub, een film- en theaterclub, een jeu de boulesclub, een eetclub 
voor singles en een sportschoolclub. 

 

Terugblik activiteiten januari 2015 

 

In januari 2015 hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met 
aantallen bezoekers.  
 

14-1 Voorlichting glasvezel     40 bezoekers 
21-1 Wandelen en pannenkoeken eten   14 bezoekers 
22-1 Workshop whisky proeven    7  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 terugblikken bekijken. 
 
 

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. 
 
Experiment buurtontmoeting ouderen Middellaan/Kerkewijk/spoorlijn 
Eind november 2014 heeft Wijs met je Wijk de Lampion 2014 gewonnen en de juryvoorzitter 
noemde onze aanpak een goed voorbeeld voor andere wijken. Binnenkort gaan we in een 
experiment kijken of onze aanpak ook werkt in het gebied Middellaan/Kerkewijk/spoorlijn 
Veenendaal-Rhenen. 
Het experiment wordt opgezet met medewerking van de Gemeente Veenendaal en Veens-
welzijn en wordt uitgevoerd in de periode van half maart tot eind april. 
In de nieuwsbrief van februari volgt meer informatie hierover. 
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