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Nieuwsbrief nr. 2013-2 

 
Inleiding 

 

Nu we ruim 2 maanden met ons experiment voor de buurtontmoeting van senioren bezig zijn 

lijkt het ons goed om u te infomeren wat de stand van zaken van het experiment is. We 

kijken in deze nieuwsbrief terug en we geven u een overzicht van onze plannen voor april en 

mei. We hopen dat u de nieuwsbrief met veel plezier leest en natuurlijk zijn we erg 

geïnteresseerd in uw reacties. Reacties ontvangen we graag op info@wijsmetjewijk.nl. U 

kunt ons ook aanspreken tijdens het koffiecafé. 

 

Terugblik op 2 maanden experiment en vooruitblik komende 2 maanden  

 

Na de flitsende start op 6 februari hebben we inmiddels 8 koffiecafés gehouden. De opkomst 

ligt gemiddeld op ca. 40-45 mensen. We zijn daarover tevreden en het ligt ook veel hoger 

dan we oorspronkelijk verwacht hadden. Binnenkort willen we een kleine enquête houden 

onder de bezoekers en de andere bewoners in ons bestand. Daar kunnen we vast veel van 

leren. Tijdens de High Tea op 17 april lichten we ook onze toekomstplannen voor na de 

zomer toe .  

Als we naar het programma kijken dan lopen de workshops prima, worden de lezingen 

behoorlijk goed bezocht met vaak een interessante discussie en wordt de gelegenheid om 

een spelletje te doen of te kaarten niet of nauwelijks benut, met uitzondering van de 

klaverjasmiddag op 3 april.. 

Om kosten te besparen – we moeten ook op de centen letten - hebben we besloten om 

vanaf nu geen zaal meer te huren voor kaarten en spelletjes. Wel gaan we voor de 

klaverjassers nog een klaverjasochtend organiseren op 25 april. We bieden dan geen lezing 

aan. 

Verder is het zo dat het eindelijk (…..) beter weer gaat worden. Voor ons betekent dat dat we 

buitenactiviteiten gaan aanbieden. Verderop in deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan 

voor een Nordic Walking-clinic op maandag 6 mei en een Jeu de Boules-clinic op 

dinsdag 14 mei. We hopen op veel aanmeldingen.  

 

Het koffiecafé op 15 mei komt te vervallen. 
 

Daarmee besparen we kosten en het wordt een beetje overdadig om op 14 en 15 mei iets te 

organiseren. 

We zijn nog bezig met plannen voor een wandeltocht en een fietstocht. In de volgende 

nieuwsbrief van begin mei zullen we u daarover meer informatie geven. 
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Terugblik op de workshops door Wil van Dantzig 

 
Nu we halverwege zijn willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om terug te kijken 
op de workshops van de afgelopen periode. Zoals u weet gaat het nog steeds om een pilot, 
waarin we er naar streven zoveel mogelijk variatie aan te brengen en ervaring op te doen.  
Zo heeft de 1e workshop bloemschikken ons geleerd dat we het maximale aantal deelnemers 
niet moeten overschrijden. Het was heel gezellig, maar ook erg belastend voor de docente. 
De deelnemers gingen allen met een leuk bloemstuk naar huis, wat -naar we hebben 
vernomen-  nog lang heeft gestaan.  
De kaart van de 2e workshop was best ingewikkeld en volgende keer kiezen we voor iets 
eenvoudigers. Maar het resultaat was daar. 
Bij de Styliste kregen we te maken met veel teveel inschrijvingen. Op verzoek van de 
docente (die net als de andere docentes vrijwillig en belangeloos komen) is een maximaal 
aantal deelnemers vastgesteld. Gelukkig had ze het zelf ook heel leuk gevonden en was ze 
bereid het nog een keer doen. 
Het Paasbloemstuk- dit keer gegeven door een professional- werd weer druk bezocht en we 
zagen mooie bloemstukken voorbij komen. 
De creatieve workshop met pastelkrijt, potloden, inkt, enz. verliep heel gezellig en relaxed. 
Dat ook de docente ervan heeft genoten blijkt uit een stukje van onderstaande mail die we 
mochten ontvangen van Nelleke Bos : 
  
Ik ben gewend om (vooral na een nieuwe activiteit) even te evalueren. :  
Hier komen mijn ervaringen... 
Ik heb van de dames genoten, zoals ze heerlijk en ook enthousiast bezig 
waren... ik hoop dat er dames zijn die dit (weer) op gaan pakken. En vooral 
ook samen! 
- Wat was dat handig, met die gele post-its met namen! Nu kon ik ieder 
persoonlijk benaderen. 
- Ik kom graag weer eens, hetzij met acrylverf of met klei. Of beiden een 
keer. Hetzij dit seizoen of het nieuwe.  
Met vriendelijke groeten Nelleke Bos. 

  
De docenten, organisatoren, en helpers hebben genoten van de creativiteit en gezelligheid 
en -wat nog belangrijker is- hopelijk geldt dat ook voor de deelnemers. Heeft u nog op- of 
aanmerkingen (we staan altijd open voor –positieve- kritiek), een leuk idee of vindt u het best 
wel een beetje eng om mee te doen, schroom niet en spreek ons aan. Wellicht kunnen wij u 
over de drempel heen helpen. Het programma voor de komende periode heeft wat 
wijzigingen ondergaan, maar we doen ons best het zo gevarieerd mogelijk te maken.  
  
Klaverjasclub Wijs met je Wijk in oprichting 
 

We hebben een Klaverjasclub Wijs met je Wijk in oprichting. De voorlopige ledenlijst telt 13 
mensen. We gaan op 25 april een gezellige klaverjasochtend organiseren en bij veel 
belangstelling in mei mogelijk nog een keer. Wij stellen de klaverjassers voor om onderling 
namen en adressen uit te wisselen, zodat zij elkaar kunnen uitnodigen om thuis een kaartje 
te leggen. Wilt u meer info of u aanmelden stuur dan een mail naar Henk van den Brandt 
(henkvandenbrandt@live.nl). 
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Voor wie: De deelnemers van Wijs  

  met je Wijk  

Wanneer: dinsdag 14 mei 2013 

Hoe laat: om 14:00 uur; open om 13:30 uur 

Waar:  De Groene Velden 1 

Adres:  Wageningselaan 3A, naast  

  SKF, korfbalvereniging 

Vereniging: “Les Sabots” (De Klompen) 

 

 

Wijs met je Wijk is ontstaan na de heropening van de Jeu de Boulesbaan aan de 

Paddenstoelenlaan op de Burendag in september 2012. We willen de initiatiefnemers van 

deze opknapbeurt en de gemeente natuurlijk niet teleurstellen en we zouden graag zien dat 

de baan deze zomer intensief gebruikt gaat worden. 

 

Om u kennis te laten maken met het spel stelt de Veenendaalse Jeu de Boulesvereniging 

“Les Sabots”  hun gehele accommodatie op 14 mei ter beschikking van Wijs met je Wijk. 

Wij zijn erg blij met deze aanbieding en hopen heel veel Petenbossers daar te ontmoeten. 

De vereniging heeft een prachtig buitenterrein en bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de 

royale overdekte hal. Tevens is er een kantine aanwezig waar u naast het door “Les Sabots” 

gratis aangeboden kopje koffie of thee ook iets anders kunt nuttigen tegen een klein prijsje. 

Het spel is geschikt voor jong en oud, man of vrouw en wordt gespeeld met 3 metalen ballen. 

Velen van u hebben deze waarschijnlijk niet, maar de vereniging geeft ze in bruikleen.  

Ook zijn er leden van “Les Sabots” aanwezig om u de spelregels uit leggen. 

Al met al belooft het een gezellige middag te worden en het enige wat u hoeft mee te nemen 

zijn een goed humeur en makkelijk zittende kleding en schoenen. 

 

Uiteraard wil Les Sabots graag weten op hoeveel Petenbossers zij ongeveer kunnen 

rekenen. Aan de hand daarvan kunnen ook zij hun vrijwilligers inzetten. 

Aan u het verzoek vóór 7 mei op te geven met hoeveel personen u wilt komen. 

Dat kan per e-mail naar 

 

 aanmeldenwmjw@ziggo.nl of telefonisch bij 

 Marian Telkamp (0318-851693)  

 of Tineke van Koten ( 0318-556202)  
 

Heeft u moeite om naar de Wageningselaan te gaan, laat het even weten, dan kunnen we 

vervoer regelen. 
Pétanque is een lifetime-sport voor iedereen! 
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Mini-cursussen internetgebruik 

 

Voor wijkbewoners die hun computervaardigheden willen uitbreiden hebben we het volgende 

aanbod. 

Welzijn Veenendaal organiseert regelmatig cursussen internetgebruik. Binnenkort staan op 

het programma: 

 

Digitale fotografie  
 

16 april 2013 

Internetbankieren 
 

14 mei 2013 

 

De mini-cursussen worden klassikaal met een beamer presentatie gegeven, duren 2 uur en 

zijn altijd op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in het activiteitencentrum "de 

Eglantier" aan de Rederijkers 1 in Veenendaal.  

De kosten bedragen € 3 .00 per persoon waarbij inbegrepen één kopje koffie.  

Aanmelden vooraf hoeft niet 

 

 

Nordic Walking Clinic op 6 mei. 

 

Voor mensen die altijd al gedacht hebben om eens uit te proberen hoe het is om te gaan 

Nordic Walken gaan we iets organiseren. Rob Rensen heeft aangeboden om op  

maandag 6 mei een Nordic Walking Clinic te houden. We starten om 11.00 uur op het 

parkeerterrein van Kwintelooyen met een kop koffie en een toelichting van Martin van 

Slooten. Martin heeft een sportzaak en kan info geven over materiaal en schoenen etc. 

Daarna wil Rob een clinic van 1 uur houden ( 11.30-12.30 uur). Rob zorgt voor de stokken.  

De kosten bedragen 1 euro per deelnemer voor de koffie. 

Bewoners die mee willen doen verzoeken wij  vóór 24 april  zich op te geven. 

Dat kan per e-mail naar 

 aanmeldenwmjw@ziggo.nl of telefonisch bij 

 Marian Telkamp (0318-851693) of  

 Tineke van Koten ( 0318-556202)  
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Hoe verder na het experiment? 

 

Zoals bekend 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. We hebben daarvoor een werkgroep opgericht bestaande uit 

Sjaak de Groot, Robert Bonke en Henk van den Brandt. Fred Verhoef van Welzijn 

Veenendaal is onze adviseur. 

We zijn in het beginstadium van plannenmakerij en hebben inmiddels ook al een overleg met 

wethouder Henk van Soest gehad. Tijdens de High Tea van 17 april zullen we meer over de 

stand van zaken vertellen. 

We zoeken nog naar versterking van de werkgroep. Wilt u meedenken meldt u zich dan svp 

aan via henkvandenbrandt@live.nl. 

 

Voorlopig programma koffiecafés  

 

Datum en aanvangstijdstip  

 
25-4 9.30 workshop:  Creatief met wethouder Hans Bouwmeester  

Klaverjassen:  met Klaverjasclub Wijs met je Wijk 
 
1-5 14.00 workshop: Kaarten maken met Dikke van der Horst 
  lezing:  Nog nader in te vullen 
 
8-5 14.00 workshop:  Bloemschikken voor mannen i.v.m. Moederdag 12-5 

  lezing:  Natuur met Foppe Dupuis 
 
15-5 14.00 Koffiecafé komt te vervallen i.v.m. Jeu de Boules-clinic 
 
23-5 9.30   
Of   Slotbijeenkomst experiment: hoe verder met wethouder Henk van Soest 
29-5 14.00  

 

Let op: U wordt verzocht zich niet nu al aan te melden voor de komende koffiecafés op basis 

van bovenstaand voorlopig programma. Wij willen graag dat u dat doet op basis van de 

wekelijkse uitnodiging. Daarin is ook uitgebreider beschreven wat de activiteit gaat inhouden. 

Bovendien kunnen er nog wijzigingen in het programma komen.  

 

U kunt zich wel aanmelden voor de Nordic Walking- en Jeu de Boules-clinic 

 

Aanpassing samenstelling Initiatiefgroep Wijs met je wijk 

In de afgelopen maand hebben 3 leden van de initiatiefgroep besloten met de 

werkzaamheden voor dit project te stoppen. We hebben 4 nieuwe leden. De groep bestaat 

nu uit: Wil van Dantzig, Marian Telkamp, Margreet van Vijfeijken, Robert Bonke,  

Frits Eveleens, Ellen Dijk, Paulien Rensen, Tineke van Koten en Henk van den Brandt. 
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