
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-3 
 
Inleiding 

Het experiment Wijs met je Wijk loopt eind mei af. In deze Nieuwsbrief kijken we kort terug 

op de koffiecafés van de afgelopen weken en kijken we vooral vooruit.  

We hopen dat u de Nieuwsbrief met plezier leest en we zijn benieuwd naar uw mening. Uw 

reactie ontvangen we graag op info@wijsmetjewijk.nl. U kunt ons ook aanspreken tijdens het 

koffiecafé. 

 

Slotbijeenkomst experiment op 23 mei met wethouder Henk van Soest 

Op 23 mei sluiten we formeel de periode van het experiment af met een slotbijeenkomst 

tijdens het Koffiecafé. 

Op die dag zullen we de bereikte resultaten toelichten en zullen we onze plannen 

presenteren voor het vervolg. Plannen die we momenteel aan het maken zijn samen met 

vertegenwoordigers van de Wijkraad Petenbos. 

We willen graag van u weten wat u van de plannen vindt en hopen daarom op een grote 

opkomst. 

Wethouder Henk van Soest zal de bijeenkomst bijwonen en we zullen hem vragen op onze 

plannen te reageren en aan te geven hoe de gemeente ons gaat helpen.  

Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om andere vragen aan Henk van Soest voor 

te leggen. 

 

Kortom:  een interessante en belangrijke bijeenkomst. Komt allen! 

 

Terugblik Koffiecafés afgelopen maand 

Woensdagmiddag, de 17e april jl.….. hadden we een gezellige High Tea.  

De opkomst was tot volle tevredenheid, maar we blijven natuurlijk altijd hopen op nog meer 

bezoekers!  

De aanwezigen hadden iets meegenomen dat zij zelf hadden bereid of uitgezocht in de 

winkel. De sfeer was geweldig, de tafels vol 

met heerlijkheden en iedereen was blij. De in 

het vooruitzicht gestelde koksmuts ging, 

nadat door de jury werd aangegeven hoe 

moeilijk de keuze was geweest, naar Paulien 

Rensen.  

Wij kijken terug op een middag waarbij 

iedereen goed tot zijn of haar recht kwam en 

denken dat zo’n manier van “samenzijn” zeker 

voor herhaling vatbaar kan zijn. 

Henk bedankte tenslotte iedereen voor zijn of haar inbreng! 

 

Wethouder Hans Bouwmeester heeft in de pauze van het Koffiecafé op 25 april een korte 

visie gegeven op de maatschappelijke ontwikkelingen in zorg en welzijn en heeft 

waarderende woorden uitgesproken over de manier waarop wij in Petenbos op een 

vernieuwende manier bouwen aan de sociale kontakten.  
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Verder hebben we geslaagde workshops gehouden en 2 keer gezellig geklaverjast. Onze 

klaverjasclub in oprichting groeit gestaag. 

Werkgroep Toekomstplannen 

Naast Wijs met je Wijk is in Petenbos de Wijkraad actief. 

We hebben met de Wijkraad Petenbos gesproken over bundeling van krachten en vormen 

van samenwerking. Dat heeft erin geresulteerd dat er een gezamenlijke werkgroep is 

ingesteld, die de toekomstplannen momenteel uitwerkt. 

In de werkgroep hebben zitting:  

 Henk van den Brandt en Robert Bonke van Wijs met je Wijk en  

 Sjaak de Groot en Gert Worst van de Wijkraad. 

 

De werkgroep zal haar visie op de toekomst presenteren op 23 mei. 

 

Jeu de Boules Clinic 

Om u kennis te laten maken met Jeu de Boules stelt de Veenendaalse Jeu de 

Boulesvereniging “Les Sabots”  hun gehele accommodatie op dinsdag 14 mei om 14:00 

uur (open om 13:30 uur) 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 aan de Wageningselaan 34 (naast SKF, 

korfbalvereniging) 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. 

U kunt zich nog tot en met zaterdag 11 mei aanmelden bij: 

 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! 

 

 

 

 

 

 

Programma Koffiecafés mei 2013 

 

Datum en aanvangstijdstip 

 
14-5  13.30 Jeu de Boules-clinic 
 
15-5 14.00 Koffiecafé komt te vervallen 
 
23-5  9.30 Slotbijeenkomst experiment met Henk van Soest 
 
29-5 14.00 Koffiecafé komt te vervallen 
 
Eind mei/begin juni staan een wandel- en een fietstocht op het programma. Nadere 
informatie volgt.  

Het Koffiecafé wordt mede 
mogelijk gemaakt door:  
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