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Nieuwsbrief 2015-6      oktober 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 6e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Programma najaar seizoen 2015 
 
De data en het programma voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten in het najaar van 2015 zijn bekend. 
Wij blijven onze activiteiten afwisselend organiseren op de woensdag- en donderdagmiddagen. 
Let op: er is een uitzondering, nl. dinsdag 20 oktober. 
De inloop met koffie en thee is voortaan tussen 14.00 en 14.15 uur en de activiteiten starten om 
14.15 uur.  
Onderstaand treft u het programma aan.  
 
 Datum   activiteit 1      activiteit 2 
 
Do 8-10  Lezing Het liefdesleven van de vlinder  
Wo 14-10  Workshop bloemschikken    klaverjassen/bridgen 
Di 20-10  Workshop wijnproeven   
Wo 28-10  Lezing beveiliging in en om huis 
Do 5-11  Workshop schilderen met oude make-up klaverjassen/bridgen 
Wo 11-11  Lezing beweging en voeding in relatie tot dementie 
Do 19-11  Workshop ketting maken van fietsband klaverjassen/bridgen 
Wo 25-11  Lezing windows 10 en computer criminaliteit 
Do 3-12   Bingo 
Wo 9-12   Workshop kerstdecoratie    klaverjassen/bridgen 
Do 17-12  Bijeenkomst Vrienden van Wijs met je Wijk 
 
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 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


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. 
 
Terugblik activiteiten september 2015 

 

De afgelopen maand hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aantal-
len bezoekers.  
 
30-9 Start najaar seizoen 2015    37  deelnemers 
17-9 Bezoek Tegelmuseum Otterlo   11 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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