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Nieuwsbrief 2015-3       maart 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 3e 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 waar-

deert en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activiteiten van 

de Stichting.  

 

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 aanwe-

zige 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 € 10,- voor 2015. Uw donatie komt geheel ten gunste van 

de activiteiten van de Stichting. U mag natuurlijk ook meer dan €  10,- bijdragen!  

 

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. 

 

Subsidieaanvraag 1e helft 2015 goedgekeurd! 

 

Veens-welzijn heeft onze subsidieaanvraag voor de activiteiten in Petenbos in de 1e helft van 2015 

goedgekeurd en de subsidie inmiddels overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor! 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


Annemarij Swart is onze nieuwe wijkmanager 

 
Sinds kort is Annemarij Swart onze nieuwe wijkmanager vanuit de Gemeente. Zij is de opvolgster 

van Ingrid Blom. Voorzitter Henk van den Brandt heeft onlangs een kennismakingsgesprek met 

haar gehad en haar bijgepraat over Wijs met je Wijk. De kennismaking is prima verlopen en we 

gaan er van uit dat we met Annemarij een goede ingang bij de Gemeente hebben. 

Annemarij Swart publiceert op Facebook regelmatig wetenswaardigheden over de wijk Zuid-Oost 

Veenendaal, waar wij deel van uit maken. De Facebookpagina is te vinden onder de naam Wijk-

manager Veenendaal zuidoost: https://www.facebook.com/zuidoostveenendaal?fref=ts 

 

Jeu de boulesbanen in aantocht……! 

 

Tijdens de Vriendenbijeenkomst op 18 december 2014 is een Jeu de boulesclub opgericht. Er zijn 

inmiddels 28 buurtbewoners hierbij aangesloten. Willy en Piet Kistemaker zijn de trekkers. Zij 

hebben ook het initiatief genomen om een aanvraag in te dienen bij de Gemeente voor de aanleg 

van 2 Jeu de boulesbanen bij de Bunzinglaan. Annemarij Swart en Simon Plantinga van de Ge-

meente Veenendaal vinden dit een goed plan en de Gemeente gaat de banen laten aanleggen. De 

verwachting is dat de banen begin mei geopend worden. Een mooi resultaat dankzij de inzet van 

Willy en Piet! En natuurlijk zijn we ook uitermate blij met de positieve houding van de Gemeente. 

 

Sponsors gezocht: helpt u mee? 

 

Wij proberen de kosten van onze activiteiten voor de buurtbewoners zo laag mogelijk te houden 

door sponsors aan te trekken. U kunt ons daarbij helpen! 

Wanneer u in of rond het huis een klus laat doen door bijvoorbeeld een aannemer, een schilder of 

een tuinman kunt u hen vragen of ze bereid zijn voor 25 euro het werk van de Stichting Wijs met je 

Wijk te steunen. Als tegenprestatie plaatsen we dan het logo van de sponsor op een van onze uit-

nodigingen of nieuwsbrieven. Omdat wij een verspreiding hebben naar circa 250 adressen kan de 

sponsor op deze manier reclame maken in onze wijk. 

De praktijk leert dat veel bedrijven hier best wat voor voelen, omdat ze zo reclame kunnen maken 

en  een goed doel dienen. 

Hebt u iemand die ons wil sponsoren of wilt u meer info, geef dat dan  s.v.p. aan ons door: 

wijsmetjewijk@gmail.com. 

 
Problemen met de computer?  

 

Wijs met je Wijk helpt! Iedereen loopt wel eens tegen problemen op met het gebruik van pc, lap-

top of tablet. Bij Wijs met je Wijk hebben we 3 ervaren computergebruikers die u kunnen helpen 

bij het oplossen van de problemen. Geeuwke de Boer, Gerard Nettenbreijers en Rauke de Jong zijn 

gaarne bereid om bij u thuis te komen en u verder te helpen. Schroom niet om u aan te melden bij 

https://www.facebook.com/zuidoostveenendaal?fref=ts
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


Nollie van Westerneng ( wijsmetjewijk@gmail.com of 0318-516016) en leg uw probleem voor. 

Daarna neemt een van de computerdeskundigen contact met u op.  

 

 

Uit eten bij het Perron : dat smaakt naar meer………!! 
 
Op 24 maart gingen 8 buurtbewoners samen uit eten bij het Perron. Ria Vos schreef daarover het 

volgende verslag. 

Even voor 2 uur stapte ik CSV "Het Perron" binnen, waar ik werd ontvangen door een van de leer-

lingen die mij de garderobe wees. Daar stonden leerlingen, die mijn jas aannamen en mij onze 

tafel wees, waar al 4 Petenbossers waren aangeschoven en waar er na mij nog 3 volgden. 

De tafel was mooi gedekt en de menu's stonden op tafel en die beloofden wel wat. Een driegan-

gendiner en nog een amuse vooraf; nooit geweten dat een klein kopje soep ook als amuse kan. 

Ik realiseerde me dat ik bij aanmelding helemaal vergeten was te vragen of ik wel vegetarisch kon 

eten en meldde dit aan een leerling en zei er meteen bij dat het niet nodig was dat zij nog iets spe-

cifieks voor mij regelden als ze maar geen vlees op mijn bord legden. Tot mijn grote verbazing was 

er echter steeds iets ter vervanging van het vlees. (Het broodje dat ik na het voorgerecht had ach-

ter gehouden heb ik uiteindelijk toch mee teruggeven, want ik had niets tekort gehad) 

Na binnenkomst werd het eerste drankje geserveerd en wat later werden we welkom geheten 

door de lerares die de 4 leerlingen in het restaurant begeleidde en daarna stelden de leerlingen 

zich voor. De een klonk wat zelfverzekerder dan de ander, maar ze deden het prima. De drankjes 

werden gebracht en de verschillende gerechten opgediend, niet te snel achter elkaar en het duur-

de ook weer niet te lang. 

Vanaf mijn plaats had ik zicht op de keuken waar alle voorbereidingen werden gedaan onder bege-

leiding van een leraar. Na iedere gang werd er wat later, vanachter een muur, weer een stapel 

schone vaat tevoorschijn getoverd en ook de keuken werd weer opgeruimd en gesopt. 

Na afloop gaf ik aan heel verbaasd te zijn, dat ze ondanks dat ik aangegeven had, dat ze niets spe-

ciaals hoefden te doen i.p.v. het vlees, toch steeds iets voor mij hadden gemaakt ter vervanging. 

De lerares gaf aan dat het voor de leerlingen ook goed is te ervaren dat je soms voor onverwachte 

situaties komt te staan en hoe je dit kunt oplossen. Ook vroeg ik nog even of je als vegetariër ook 

kunt reserveren en dat kan. Ze zijn daar zelfs blij mee en ook gasten met een dieet, b.v. bij een 

allergie zijn welkom als het beiden maar gemeld wordt bij reservering. Er kan geen rekening ge-

houden worden met smaakvoorkeuren van gasten; dus "ik houd niet van worteltjes" daar kan 

geen rekening mee gehouden worden. 

Onze hele groep was heel tevreden en vindt het voor herhaling vatbaar. Volgende week is de laat-

ste keer van dit schooljaar i.v.m. de start van de tentamens, maar in september gaat hun restau-

rant weer van start. Iedere dinsdag en donderdag om 12 uur en via het telefoonnummer van de 

school kan er gereserveerd worden. Er was deze keer ook een grote groep aanwezig die het hele 

jaar door maandelijks gaat eten.  

 

Het is duidelijk dat dit prima is bevallen en we gaan dit in het najaar zeker vaker organiseren. 



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 april.  
 
 Datum   activiteit 1     activiteit 2 
 
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 
 
In mei en juni stoppen we niet, maar gaan we activiteiten buiten organiseren. 

Terugblik activiteiten medio februari tot medio maart 2015 

 

De afgelopen weken hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aantal-
len bezoekers.  
 
26-2 Workshop mozaïeken     20 deelnemers 
4-3 Themamiddag rouwverwerking   15 deelnemers 
12-3 Beautymiddag Oriflame en klaverjassen/bridgen 33 deelnemers 
18-3 Workshop Zuid-Amerikaanse wijnproeven  27 deelnemers 
 

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. 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

