
 

 

 

Nieuwsbrief nr. 2013-5    augustus 2013 

      Wijs met je Wijk gaat door!!!! 

In de zomer hebben we bij de gemeente Veenendaal subsidie gevraagd voor de doorstart 

van Wijs met je Wijk in het najaar van 2013. We hebben daarover overleg gevoerd met de 

betrokken ambtenaren. 

Kort geleden hebben we van wijkmanager Ingrid Blom gehoord dat het subsidieaanvraag is 

toegekend en dat we dus door kunnen gaan. Hulde aan de gemeente voor de snelle 

afhandeling! Wij kunnen nu de plannen verder gaan uitwerken. 

In grote lijnen komt het erop neer dat we : 

1.  vanaf 1 oktober weer gaan beginnen met koffiecafés voor senioren 

2.  gaan bekijken of we vanaf 1 oktober op experimentele basis 1 keer per week een 

avondactiviteit voor de werkende Petenbossers kunnen gaan organiseren 

3.  alle overige bekende en nieuwe activiteiten gaan organiseren en uitbouwen. 

Dat gaan we doen met een team van enthousiaste mede-buurtbewoners, al is de 

samenstelling iets veranderd, omdat enkele mensen zich hebben teruggetrokken uit de 

organisatie. Wij danken Ellen, Paulien en Marian voor hun inzet in de eerste helft van dit jaar 

en  gaan met volle vaart verder. 

 

In deze nieuwsbrief treft U informatie aan over onze plannen en een aantal concrete 

activiteiten in de komende maanden.  

Verder hebben we een prijsvraag opgenomen (!) en wordt uw medewerking gevraagd om in 

september folders te verspreiden voor het nieuwe seizoen. 

Wij wensen u veel leesplezier.  

 Uitnodiging voor Fietstocht op donderdagmiddag 4 september 2013 

De start is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Brinkersteeg valkbij de Jumbo 

Supermarkt. Vervolgens wordt er ongeveer 1 uur gefietst richting een leuke locatie in de 

omgeving. Van 15.00 tot 16.00 uur is er een pauze met de mogelijkheid om diverse 

consumpties te bestellen. Deze zijn voor eigen rekening. Om 16.00 uur start de fietstocht 

voor het tweede deel: richting Petenbos. 

Rond 17.00 uur komen we weer aan op de plek waar we waren gestart 

- Als u fietst met  elektrische ondersteuning bent u natuurlijk ook van harte welkom. 

Wilt u dan wel rekening houden met de wat tragere “gewone” fietsers? 

- Bij slecht weer wordt u vóór 9.30 uur op de hoogte gesteld via email of telefoon dat 

de fietstocht niet doorgaat. 

- Kosten: € 1,- per deelnemer. 

Opgave vooraf: als u van plan bent mee te doen op 4 september, verzoeken wij u zich 

uiterlijk 2 september vóór 17.00 uur aan te melden bij:  Frits Eveleens op 06-39599159 of via 

email bij henkvandenbrandt@live.nl. 
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Wandeling Planken Wambuis op woensdagmiddag 18 september 

Op woensdagmiddag 18 september gaan we onder leiding van Foppe Dupuis wandelen in 

het mooie natuurgebied Planken Wambuis. We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 17.30 

weer terug. 

Naast maximaal  2 uur wandelen gaan we natuurlijk gezellig op een terras zitten om bij te 

praten en de inwendige mens (op eigen kosten) te versterken. 

De kosten bedragen € 2,- pp en wij regelen vervoer met auto”s.  

In september volgt er nog een uitnodiging voor de wandeling, maar wie nu al weet dat hij of 

zij mee wil gaan kan zich opgeven bij: henkvandenbrandt@live.nl of via 06-15449275( Henk 

van den Brandt) 

 

Prijsvraag nieuwe naam Koffiecafé 

Afgelopen halfjaar hebben we voor onze wekelijkse bijeenkomsten de naam Koffiecafé 

gehanteerd. De vlag dekt de lading niet goed, want er is helemaal geen sprake van een café. 

We zijn nu op zoek naar een nieuwe naam en vragen daarvoor uw medewerking. U kunt 

voor 1 september 2013 een voorstel voor een nieuwe naam indienen. We zullen dan uit de 

ingediende voorstellen een nieuwe naam kiezen en de winnaar krijgt natuurlijk een leuke 

PRIJS!!! 

Dus gebruik uw creativiteit en geef een nieuwe naam aan het Koffiecafé. U kunt uw bijdrage 

sturen naar : robert_bonke@hotmail.com (tussen “robert” en “Bonke” een onderliggend 

streepje: _ ) of via 06-22775765( Robert Bonke) 

 

Experiment met avond-ontmoetingen in Petenbos 

Zoals we al bij slotbijeenkomst van het experiment in mei aankondigden zijn we van plan dit 

najaar te starten met een experiment met avond-ontmoetingen voor bewoners in Petenbos 

die overdag niet kunnen, omdat ze moeten werken of anderszins verhinderd zijn. We zijn 

benieuwd of er in de wijk ook behoefte is onder deze doelgroep om elkaar beter te leren 

kennen en interessante en leuke activiteiten mee te maken. 

De locatie die we daarvoor beschikbaar hebben gekregen van de gemeente is de 

dependance van het Rembrandt-college aan de Mispel. Voordat we daadwerkelijk van start 

gaan willen we onze plannen eerst toelichten voor de buurtbewoners rond de Mispel. 

Daarvoor wordt op 2 september een informatie-avond georganiseerd. Daarna worden de 

plannen verder ingevuld. 

   Wijs met je wijk gaat op bridgeles! 

Bridgen is een hele goede manier om je geest soepel te houden en wat is nu leuker dan 

leren bridgen met wijkgenoten? 

Daarom gaan we starten met een Bridgecursus voor beginners. De cursus duurt 12 lessen 

van 2,5 uur en wordt gegeven door Bridgedocente Dita Kelder uit Veenendaal-West. De 

cursus is bij Dita aan huis in een zaaltje op de 2e verdieping. Dus wel even traplopen. De 

cursus kost ongeveer € 100,- pp en de start is in overleg met de deelnemers. Dita heeft nog 
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ruimte op de dinsdag- of de vrijdagmiddag. Als u interesse heeft in deelname stuur dan voor 

10 september een mail naar henkvandenbrandt@live.nl of via 06-15449275 ( Henk van de 

Brandt) en geef aan of u de voorkeur heeft voor een dinsdag- of vrijdagmiddag of dat het u 

niet uitmaakt.  

 

Uw medewerking gevraagd voor het verspreiden van folders voor het nieuwe seizoen. 

In de periode van ca. 15-25 september gaan we in onze wijk folders verspreiden met onze 

plannen voor het najaar. We gaan dan proberen nog meer mensen enthousiast te maken 

voor onze activiteiten. We zoeken hulp voor het verspreiden van onze folders en het 

enthousiasmeren van buurtgenoten. En wie kunnen dat nu het beste doen…… dat zijn de 

wijkbewoners die afgelopen voorjaar onze bijeenkomsten hebben bijgewoond. We roepen 

jullie dus op om je te melden om mee te helpen bij het verspreiden van de folders. Zo kan 

iedereen een steentje bijdragen aan het geheel en wij waarderen dat zeer! 

Aanmelden graag bij : robert_bonke@hotmail.com (tussen “robert” en “Bonke” een onder-

liggend streepje: _ ) of via 06-22775765 ( Robert Bonke). 

Wijs met je wijk wordt sportief! 

Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor een goede gezondheid en kan bovendien 

een leuke en gezellige activiteit zijn. 

We hebben voor dit najaar 3 activiteiten op het programma staan, nl: 
1. Een pilot Sportief binnen bewegen van 8 lessen op maandagmiddag van 16.00-17.00 

uur in de gymzaal aan de Margaretha Turnorlaan 5. De lessen worden gegeven door 
Mirjam van Kessel. Zij woont op de Moerasmos en is in haar  werkende leven actief 
als beweegdocent met als aantekening senioren sport. Mirjam geeft in Veenendaal 
GALM lessen, waarbij voor de mensen vanaf 55 jaar alle takken van sport aan bod 
komen. Ook is zij bij Welzijn Veenendaal actief op het gebied van gym-en 
beweeglessen voor de doelgroep 70+. Bij de binnenactiviteit moet er nog een 
inventarisatie gemaakt worden van de materialen die er gebruikt kunnen worden. 
Als er een mogelijkheid is om materialen te gebruiken kunnen we denken aan korfbal, 
volleybal, badminton en andere balspelen als trefbal. Uiteraard wordt er rekening 
mee gehouden dat iedereen mee kan doen. 
We willen beginnen op 7 oktober 2013. 
De totale prijs van zaalhuur en lesgeven voor de gehele pilot is  300 euro. We willen 
minimaal met een groep van 10 van start en maximaal  met een groep van 20 
mensen. Bij 10 deelnemers zijn de kosten 30 euro pp en bij 20 deelnemers zijn de 
kosten slechts€ 15,- pp. Aanmelden kan tot 10 september bij : w.v.dantzig@ziggo.nl 
of bellen naar Wil van Dantzig (tel. 0318- 519314). 
 

2. Een pilot Sportief Wandelen van 8 lessen in de buitenlucht op dinsdagmiddag van 

14.00-15.00. We verzamelen in het bos, we kunnen dan denken aan Prattenburg of 

Kwintelooyen. Sportief wandelen is een actieve wandelvorm zonder materialen 

waarbij ook aan kracht en lenigheid wordt gewerkt. Als bijkomstigheid is het ook nog 

eens gebleken dat het buitensporten een extra bijdrage levert aan een gezonde 

levensstijl. Mirjam van Kessel verzorgt de begeleiding. We starten op 8 oktober. 

De totale prijs voor deze 8 weken kosten bedraagt 280 euro. We willen minimaal met 
een groep van 10 van start en max met een groep van 30. Bij 10 deelnemers zijn de 
kosten 28 euro pp en bij 30 deelnemers zijn de kosten € slechts 9,- pp.  
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Aanmelden kan tot 10 september bij w.v.dantzig@ziggo.nl of bellen naar Wil van 
Dantzig (tel. 0318- 519314). 

 
3. Een tweede clinic  Nordic Walking op maandagochtend 7 oktober om 11.00 uur voor 

de mensen die bij de eerste clinic niet aanwezig konden zijn. Rob Rensen verzorgt de 

inhoudelijke begeleiding van deze clinic van ca. 1,5 uur. De kosten bedragen € 2 pp. 

Aanmelden kan bij w.v.dantzig@ziggo.nl of bellen naar Wil van Dantzig (tel. 0318- 

519314). 

Voor de mensen die de smaak te pakken hebben gekregen organiseert Rob Rensen 

een vervolg. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. Dit vervolg staat 

overigens los van Wijs met je Wijk.  

 

 

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door VITRAS_CMD 
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