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Nieuwsbrief 2015-5      september 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 5e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Financiering Wijs met je Wijk najaar 2015 is rond! 
 
Het bestuur heeft een begroting opgesteld voor de 2e helft van 2015 en een subsidieaanvraag bij 
Veens ingediend voor het exploitatietekort. Veens heeft de subsidieaanvraag snel goedgekeurd. 
Wij bedanken Veens hartelijk voor de snelle en positieve besluitvorming! Onze activiteiten voor 
het najaar zijn daarmee zeker gesteld. 
 
Start najaarsseizoen op woensdagmiddag 30 september 2015 

Op woensdagmiddag 30 september starten we met het najaarsseizoen met een gezellige bijeen-
komst bij Ard en Joke Veldt. De activiteitencommissie zal dan vertellen wat we in de komende 
maanden gaan doen en verder is er ruim gelegenheid om bij te praten.  De uitnodiging voor deze 
bijeenkomst wordt op vrijdag 25 september verzonden.  

Op donderdagmiddag 8 oktober organiseren we een lezing over het thema natuur. De titel blijft 
nog even een verrassing. Maar als u van de natuur houdt…..reserveer dan deze datum! 

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 door aan :  
wijsmetjewijk@gmail.com 
 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Gezellig samen uit eten bij Het Perron : gaat u ook mee? 
 
Aan de Sportlaan in Veenendaal staat een school, genaamd Het Perron. 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 geser-
veerd. Wijs met je Wijk wil de bewoners van Petenbos in de gelegenheid stellen om kennis te ma-
ken 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. In maart 
2015 zijn 6 buurtbewoners hier voor de eerste keer naartoe geweest en zij kwamen zeer enthou-
siast terug. Daarom hebben we nu voor het najaar 2 reserveringen gemaakt, nl. op: 

1. Donderdag 29 oktober voor 12 personen 
2. Donderdag 26 november voor 12 personen 

 
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- 1,25 voor een drankje. 
 
Creatieve workshop met Nelleke Bos: helpt u mee? 
 
Nelleke Bos komt op donderdagmiddag 5 november bij ons een creatieve workshop geven. Zoals 
we van haar gewend zijn heeft ze weer iets bedacht waarmee onze fantasie geprikkeld wordt. 
Haar vraag is of u alvast oude restanten make-up spullen zoals b.v. oogschaduw, oog- wenkbrauw 
potloden, poeder, gekleurde crèmes, nagellak, lipstick, mascara e.d. wilt gaan verzamelen en 
eventueel aan vriendinnen of familie vragen dit ook voor u te doen. Hoe meer diverse spullen we 
hebben hoe leuker het is. Indien u niet mee wilt doen aan de workshop maar wel restanten heeft 
kunt u die altijd afgeven bij: Wil van Dantzig,  Beukenstuklaan 39, tel. 0318-519314. 
 
 
Jeu de boulesbanen feestelijk geopend en volop in gebruik 
 
Op 9 juli zijn de 2 nieuwe  Jeu de Boulesbanen aan de Bunzinglaan in Petenbos officieel geopend 
door burgemeester Wouter Kolff door het bord met de tekst Place de Petanque te onthullen en 
een feestelijk lint door te knippen. De burgemeester sprak lovende woorden over het initiatief van 
de Jeu de boulesclub  van Piet en Willy Kistenmaker en de Stichting Wijs met je Wijk en noemde 
het een mooie vorm van samenwerking, waarbij de gemeente de aanleg van de banen betaald 
heeft en de bewoners voor het onderhoud gaan zorgen.  
Voorzitter Henk van den Brandt bedankte de burgemeester en de betrokken ambtenaren Simon 
Plantinga en Annemarij Swart voor de steun bij de snelle realisatie van de banen en zette Piet en 
Willy Kistemaker als trekkers van de Jeu de boulesclub in het welverdiende zonnetje. Burgemees-
ter Wouter Kolff liet zien dat hij het spelletje aardig beheerst en nam in een wedstrijd tegen Willy 
Kistemaker in een mum van tijd een 2-0 voorsprong. De eindsprint van Willy leverde haar echter 
toch nog een 3-2 zege op. Met een drankje en een hapje werd het een gezellige middag. Met dank 
aan de sponsors Jumbo Petenbos, Blooms and Blossom, Personal Touch Travel en Studio 12.  
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In de mooie zomerweken is er veel gebruik van de banen gemaakt door vooral de leden van onze 
actieve Jeu de boulesclub. 
 
Terugblik activiteiten juni-augustus 2015 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-
tallen bezoekers.  
 
4-6 Veluws zandsculpturenfestijn   7 deelnemers 
17-6 Pannenkoekenuitje     13 deelnemers 
1-7 Bezoek Kasteel Amerongen    11 deelnemers 
22-7 Midgetgolfen      13 deelnemers 
6-8 Bezoek Passiflorahoeve    17 deelnemers 
20-8 Bezoek Tabaksmuseum    12 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. 
 
De activiteiten van Wijs met je Wijk worden mede mogelijk gemaakt door:  
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