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Nieuwsbrief 2015-2     februari 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 2e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Overleg met Veens-welzijn 
 
De afgelopen weken hebben we een aantal keren overleg gevoerd met Veens over de onderlinge 
samenwerking en de subsidiëring van onze activiteiten door Veens. 
Wij zijn blij dat onze subsidieaanvraag voor de eerste helft van 2015 voor de activiteiten in Peten-
bos is goedgekeurd.  
Over de financiering van het voorgenomen experiment en mogelijk vervolg met buurtontmoetin-
gen voor ouderen in het gebied Middellaan/Kerkewijk/spoorlijn Veenendaal-Rhenen zijn naar de 
mening van het Bestuur teveel onzekerheden ontstaan. Daarom hebben we het experiment voor-
lopig uitgesteld. 
Verder heeft  Veens besloten de locatie Vliegenzwam te gaan huren en zal deze waarschijnlijk in 
de loop van april in gebruik gaan nemen. Het Bestuur gaat daar op bezoek en gaat vervolgens be-
kijken wat dit voor onze activiteiten zou kunnen betekenen. 
 
Samenloop voor Hoop : wie doet er mee? 
 
Op 12 en 13 juni vindt een 24-uurswandelevenement in Veenendaal plaats, dat er speciaal op is 
gericht om iedereen die met kanker te maken heeft (gehad) een hart onder de riem te steken. Het 
is tevens een evenement waarbij geld wordt ingezameld. Een  deel van de opbrengst is voor het 
wetenschappelijk onderzoek van het KWF en een gedeelte gaat naar een Inloophuis voor kanker-
patiënten in Veenendaal, wat dan gerealiseerd kan worden. 
Dit evenement vindt plaats rondom het Stadspark en wordt helemaal feestelijk “aangekleed” met 
muziek- en  dansoptredens langs de route, een openings- en een slotceremonie en ceremonie met 
kaarsen om 23.00 uur. Kortom: een hele happening.  
  
Deelname geschiedt met teams van ongeveer 15 personen en veel organisaties zijn benaderd om 
mee te doen. We willen vanuit Wijs met je Wijk ook met een team deel gaan nemen. 
Het is de bedoeling dat van elk team gedurende de 24 uur tussen start en finish er minimaal 1 per-
soon aan het wandelen is. Er wordt dus gewandeld per toerbeurt. 
We zijn dus op zoek naar deelnemers vanuit onze wijk. Als we voldoende mensen hebben in het 
team kunnen we een schema maken wie op welk tijdstip gaat wandelen. Iedereen die meeloopt 
betaalt minimaal 15 euro. Je kunt je natuurlijk laten sponsoren door familie of bekenden.  

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Marijke van Loon is aanspreekpunt voor deze activiteit. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar 
opgeven of nadere informatie krijgen.  
Het e-mailadres van Marijke is : marijkevanloon@hotmail.com en het telefoonnummer van Marij-
ke is 0318-851010.  
Opgave graag uiterlijk 15 maart 2014. 
 
Programma activiteiten voorjaar 2015 
 
De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. Wij blijven onze activiteiten afwisselend op 
de woensdag- en donderdagmiddagen organiseren. 
Onderstaand treft u het programma aan voor maart en april.  
 
 Datum   activiteit 1     activiteit 2 
 
4 maart  Themamiddag 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 
 
 

Terugblik activiteiten eind januari tot medio februari 2015 

 

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

29-1 Museumbezoek het Depot    17 bezoekers 
4-2  Startbijeenkomst binnen seizoen   35 bezoekers 
12-2  Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 26 bezoekers 
18-2 Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 25 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. 
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