
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-6    september 2013 
 
Beste buurtbewoners, 

 

Dit is alweer de zesde nieuwsbrief die Wijs met je Wijk rondstuurt aan alle bewoners in Peten-

bos, die hun e-mail- of huisadres aan ons hebben doorgegeven. In deze nieuwsbrief vertellen 

we wat er in september allemaal gebeurd is en wat u in oktober van ons kunt verwachten. 

Het beloofd een leuke en interessante herfst te worden en wij wensen u veel leesplezier! 

 
We hebben een ruimte voor (eventuele) avondactiviteiten! 

In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat we gaan onderzoeken of ook de werkende buurtge-

noten interesse hebben om deel te nemen onze activiteiten en hun buurtgenoten beter willen 

leren kennen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk dat we ergens een ruimte hebben om dat alle-

maal te kunnen doen en die hebben we gevonden: De basisschool Mozaïek stelt ons graag een 

royale ruimte ter beschikking, waar we de ontmoetingen en activiteiten kunnen organiseren. 

De directie van Mozaïek vindt het prima dat een lokaal, dat ’s avonds toch leeg staat, door ons 

gebruikt wordt en daar maken we graag gebruik van!  

De eerste keer dat we dat doen is op 10 oktober, wanneer we de werkende buurtgenoten ont-

vangen om te horen of ze mee willen doen en waar hun interesse naar uitgaat. We zijn zeer 

benieuwd hoeveel mensen er zullen komen….! 

De activiteiten overdag blijven we doen in de Apostolische Kerk, iets verderop. 

 

Samenstelling team Wijs met je Wijk gewijzigd 

 

Het team van Wijs met je Wijk is neemt binnenkort afscheid van Frits Eveleens. Frits gaat ver-

huizen naar Rhenen. Wij danken hem voor zijn gewaardeerde inzet voor onze club en wensen 

hem en zijn vrouw Greet veel woongenot in Rhenen. 

Er zijn 2 nieuwe teamgenoten, nl. Eefke Bonke en Nollie van Westerneng. We zijn blij met hun 

komst en hopen dat zij met veel plezier zullen meewerken aan het organiseren van onze activi-

teiten. 

 

Het team van Wijs met je Wijk bestaat nu uit: 

Wil van Dantzig, Margreet van Vijfeijken, Tineke van Koten, Eefke Bonke,  Nollie van Wester-

neng, Robert Bonke en Henk van den Brandt 

 

 

Wat is er gebeurd in september ? 

• 2 september, informatie avond voor de omwonenden van de school aan de Mispel: de 

gemeente had ons gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze school 

voor eventuele avondactiviteiten, maar voor we dat wilden doen, leek het ons goed om 

de omwonenden te informeren en te raadplegen. En dat bleek een goede gedachte, 

want de omwonenden zagen het niet zo zitten! Het gebruik van de school door het 

Rembrandtcollege, en vooral de manier waarop dat was besloten, heeft voor nogal wat 

weerstand gezorgd, waardoor de bereidheid om ons er ook bij te krijgen niet groot was. 



 

 

Op 13 september hebben we met de basisschool Mozaïek goede afspraken kunnen ma-

ken over het gebruik van een ruimte, dus eind goed al goed. 

• 4 september, fietstocht: zo’n 14 mensen hebben een mooie tocht door de westelijke kant 

van Veenendaal en wijde omgeving gemaakt, waarbij het weer zich van z’n beste kant 

liet zien. Halverwege de tocht zijn we neergestreken op het terras van restaurant de Hol-

le Boom en daar een koele verfrissing genuttigd. De sfeer zat er goed in en op één lekke 

band na is de tocht uitstekend verlopen, dus voor herhaling vatbaar! 

• 18 september, wandelen in Planken Wambuis: 

ondanks de onzekere weersvoorspelling hadden 

zich 10 mensen gemeld voor de wandeltocht 

onder leiding van natuurgids Foppe Dupuis.  

Met drie auto’s vertrokken we om 

13.00 uur en na 2 uurtjes wandelen, 

slenteren en stilstaan, waarbij veel 

interessants over de natuur werd ver-

teld, hebben we op het terras van het 

restaurant Planken Wambuis koffie, thee, bier of chocolademelk genuttigd. Het weer 

bleek uiteindelijk erg mee te vallen en iedereen die was meegegaan, vond het een ui-

termate geslaagde middag.  

• 21 september, burendag: door de wijkraad is op de derde zaterdag 

in september de jaarlijkse burendag georganiseerd, waar jonge en 

oudere buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ook Wijs met je 

Wijk had een kraam gekregen en kon informatie verstrekken aan 

mensen die interesse hadden voor wat we allemaal doen. De 

opkomst was ondanks het prettige weer helaas matig, maar de 

spekkies hadden gretig aftrek bij de kinderen die op het lucht-

kussenkasteel te vinden waren! 

 

Uitnodiging voor start- en informatiebijeenkomsten op 9 en 10 oktober 

 

Vanaf 24 september wordt een informatiefolder over Wijs met je Wijk verspreid bij elke woning 

in de wijk. In de folder staat wat we zoal doen en voor wie we dat doen. Tevens kondigen we 

aan dat we het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 9 en donderdagavond 10 oktober gaan 

beginnen met start- en informatiebijeenkomsten. 

Tijdens de startbijeenkomsten gaan we onze plannen voor het najaar vertellen en willen we 

graag met u in gesprek over wat uw wensen zijn. Met een drankje en een hapje erbij zullen het 

zeker gezellige bijeenkomsten worden. 

De bijeenkomst op 9 oktober begint om 14.00 uur in het Kerkgebouw van het Apostolisch Ge-

nootschap. 

De bijeenkomst op 10 oktober start om 20.00 uur in de School het Mozaïek, MargarethaTurnor-

laan 7. 

Voor een goede organisatie is het gewenst dat we vooraf weten wie aanwezig zullen zijn.  

We roepen u op u uiterlijk 7 oktober 15.00 uur aan te melden bij wmjw8@xs4all.nl of 

0318-516016 ( Nollie van Westerneng). 
 

Tweede clinic  Nordic Walking op 7 oktober  

mailto:wmjw8@xs4all.nl


 

 

Op maandagochtend 7 oktober om 11.00 uur organiseren we een tweede clinic Nordic Walking 

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

de inhoudelijke begeleiding van deze clinic van ca. 1,5 uur, die start op het parkeerterrein van 

recreatiegebied Kwintelooyen. De kosten bedragen € 2 pp. 

Aanmelden kan bij w.v.dantzig@ziggo.nl of bellen naar Wil van Dantzig (tel. 0318- 519314).  

 

 

 


