
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-1 
 
Inleiding 

 

Nu we ruim een maand bezig zijn met de wekelijkse koffiecafés lijkt het ons goed om u te 

infomeren wat de stand van zaken van het experiment is. Daarom sturen we u onze eerste 

nieuwsbrief. We zijn van plan dat in de komende maanden regelmatig te gaan doen. 

Natuurlijk zijn we erg geïnteresseerd in uw reacties. 

 

Terugblik 

 

De start op 6 februari 2013 was overweldigend. Ongeveer 180 bezoekers met veel positieve 

reacties, ook van de wethouders. We hebben veel formulieren ontvangen waarop u uw 

wensen hebt aangegeven. Ook hebben we aanbiedingen gehad van bewoners die een 

bijdrage willen leveren. Op basis van dit materiaal maken wij het programma. 

We hebben nu 4 echte koffiecafés georganiseerd. Het aantal bezoekers ligt tussen ca. 50 en 

80 per keer. We voorzien dus duidelijk in een behoefte. We hebben geëxperimenteerd met 

diverse activiteiten. De grote lijn die daaruit komt is dat er veel behoefte is aan workshops en 

lezingen en in mindere mate aan spelletjes en kaarten. Op basis van die ervaringen zijn we 

van plan om elke week een workshop en een lezing te organiseren en verder de “huiskamer” 

in de Kerk te benutten voor gezellig bijpraten en spelletjes/kaarten. 

Verder hebben we gemerkt dat we organisatorisch workshops met meer dan 15-20 mensen 

niet goed aankunnen. Daarom zullen we bij meer aanmeldingen dezelfde workshop 2 keer 

organiseren.  

Ook hebben we het Apostolisch Genootschap afgesproken dat er elke week niet meer dan 

maximaal 70 deelnemers kunnen komen exclusief de organisatoren.  

We vragen elke week om vooraf aan te geven of u komt, zodat we weten waar we aan toe 

zijn met het zetten van de koffie, het indelen van de zalen en het inkopen van materiaal voor 

de workshops. We vragen om begrip voor deze werkwijze.     

 

Vooruitblik 

 

Onze hoofdactiviteit blijft het organiseren van de koffiecafés. Dat is echter niet het enige, nl.: 

• We hebben een groep van computerdeskundigen uit de wijk gevonden die bereid zijn 

om mensen thuis te helpen. Zij werken nu met een lijst van ca. 40 mensen. Als deze 

lijst is afgewerkt kijken we of we een nieuwe aanmeldingsronde houden  

• We gaan een Jeu de Boules-clinic organiseren 

• We gaan een Nordic Walking-clinic organiseren 

• We gaan een wandeltocht en een fietstocht organiseren 

• We gaan de mensen die aangegeven hebben te willen ( leren) bridgen bij elkaar 

halen en kijken of we een bridgeclubje kunnen starten 

 

Voor deze activiteiten hebben we al concrete plannen. De overige aangeboden ideeën 

moeten we nog onderzoeken. Daar komen we later op terug. 

 



 

 

 

Hoe verder na het experiment? 

 

Zoals bekend is zijn we nu bezig met een experiment dat loopt tot 1 juni 2013. Oorspronkelijk 

was het plan daarna te evalueren en te kijken of we na de zomer een doorstart zouden 

kunnen maken. Gegeven de grote belangstelling willen we voor 1 juni al gaan kijken hoe we 

na de zomer kunnen doorgaan. Daarbij zijn ondermeer de volgende vragen aan de orde: 

1. Gaan we ons alleen richten op 55+ers of breder? 

2. Welke activiteiten gaan we organiseren? 

3. Blijven we van de Kerk gebruik maken ( als de Kerk dat wil?) of gaan we naar een 

andere locatie zoeken? 

4. Hoe komen we tot een sluitende begroting en wat kan de bijdrage van de Gemeente 

zijn? 

5. Wat is de beste organisatievorm: een Buurtvereniging of een Stichting? 

We zijn op zoek naar enkele mensen die hierover mee willen denken. En we hebben 

behoefte aan iemand met juridische deskundigheid in de denkgroep. Hebt u die 

deskundigheid of kent u iemand in de wijk die dat belangeloos beschikbaar wil stellen dan 

vernemen wij dat graag. Reacties s.v.p. naar henkvandenbrandt@live.nl. 

 

Wijkraad 

 

Op 14 februari heeft Sjaak de Groot als voorzitter van de wijkraad een lezing geven over wat 

de wijkraad doet. Sjaak heeft opgeroepen om signalen die er leven door te geven over 

punten die verbeterd kunnen worden in de wijk. 

De wijkraad heeft een website www.oogoppetenbos.nl. Het e-mailadres van de wijkraad is 

info@oogoppetenbos.nl.  

De mensen die geen email hebben kunnen bellen met Sjaak de Groot ( 06-54784210) of 

Hanny Vlastuin (0318-525932). 

 

RepairCafé 

 

Op 20 februari heeft Geeuwke de Boer hier het een en ander over verteld. Het betreft een 

landelijk initiatief (www.repaircafe), dat ook in Veenendaal opgezet gaat worden. Het 

RepairCafé draait op vrijwilligers. In Veenendaal zoekt men naar vrijwilligers met kennis van 

zaken van elektra, mechaniek, fietsen, kleding, meubels en andere zaken in en om huis. Er 

worden mensen gezocht die handig zijn en het leuk vinden om iets te repareren of hun 

kennis beschikbaar te stellen. Het bevorderen van wijkcontacten is ook een doel. Daarom 

worden ook mensen gezocht die willen optreden als gastheer of gastvrouw. Tot slot zoekt 

men mensen die willen helpen met de organisatie. Meer info via 

repaircafeveenendaal@gmail.com of 0318-553916 of 0318-555203. 

 

 

Reacties 

 

Reacties op deze nieuwsbrief ontvangen we graag op info@wijsmetjewijk.nl. U kunt ons ook 

aanspreken tijdens het koffiecafé. 
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Voorlopig programma koffiecafés  
 
Vetgedrukt is vastgelegd 
Normaal gedrukt is gepland, is nog niet definitief 
 
Datum en aanvangstijdstip  
 
20-3 14.00 workshop: Figuurstyling en informatie over kleuranalyse Yolanda 
  lezing: Opbouwwerker Fred Verhoef van Welzijn Veenendaal 
 
28-3 9.30 workshop: Paasbloemstuk maken door Francina 

lezing:  Ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen 
door Freek Aalbers van de Ouderenwinkel 

 
3-4 14.00 workshop: Creatief met Nelleke Bos 
  lezing:  wat kan wijkmanager Ingrid Blom voor u betekenen? 
 
11-4 9.30 workshop: Spiegeltjes versieren met Francina 
  lezing:  Rol van wijkagent en BOA 
 
17-414.00 workshop: Vogelhuis maken of pimpen 
  lezing:  Natuur in onze wijk en het bos 
 
25-4 9.30 workshop:  Creatief met wethouder Hans Bouwmeester  

lezing:  Voeding en gezondheid 
 
1-5 14.00 workshop: Kaarten maken met Dikke van der Horst 
  lezing:  Erf- en schenkbelasting 
 
8-5 14.00 workshop:  Bloemschikken voor mannen i.v.m. Moederdag 12-5 
  lezing:  Belang van goede voetverzorging 
 
15-5 14.00 workshop:  
  lezing:  Ouderenbeleid met wethouder Hans Bouwmeester 
 
23-5 9.30 workshop: Tassen versieren met Francina 
  lezing: 
 
29-5 14.00 Slotbijeenkomst experiment: hoe verder met wethouder Henk van Soest 
 
 
Verder is er elke week gelegenheid voor gezellig koffiedrinken en 
kaarten/spelletjes. 
 


