
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-7    oktober 2013 
 
Beste buurtbewoners, 

 

Dit is de zevende nieuwsbrief die u van ons krijgt en ook in deze nieuwsbrief doen we verslag 

over wat er in oktober allemaal gebeurd is en wat u in november van ons kunt verwachten. 

Zoals u weet zijn we inmiddels gestart met de activiteiten en staan er weer veel leuke bijeen-

komsten op het programma. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Team Wijs met je Wijk heeft 2 nieuwe leden 

Het team van Wijs met je Wijk heeft sinds kort uitbreiding gekregen van het echtpaar Nelly en 

Louis Tiland. Beiden wonen nog niet zo lang in Veenendaal en vinden Wijs met je Wijk een heel 

mooi initiatief, waar ze graag een bijdrage aan willen leveren. Nelly gaat bij de administratieve 

taken helpen en zich verdiepen in de zorgaspecten en WMO, Louis gaat zich on-

der meer bezig houden met het organiseren van avondactiviteiten. We zijn blij 

met hun komst en hopen dat zij veel plezier zullen beleven aan hun inspannin-

gen. 

 

 

 

Wat is er gebeurd in oktober ? 

• 9 oktober, startbijeenkomst voor de dagactiviteiten: ruim 60 mensen kwamen horen wat 

we allemaal in petto hebben voor de komende maanden en iedereen kon zijn of haar 

wensen voor activiteiten en lezingen inbrengen. De sfeer zat er goed in en het was erg 

gezellig. Het Gelders Dagblad kwam foto’s maken en enkele dagen later werd er een 

leuk artikel gepubliceerd, waarin prima stond beschreven wat we allemaal van plan zijn.  

• Tijdens de bijeenkomst heeft onze voorzitter Henk van den Brandt een speciale gast 

naar voren geroepen: Wirner van Aanholt, de manager van de Jumbo 

in onze buurt. Hij is sinds kort in onze wijk komen wonen, hij is vanaf 

het begin van Wijs met je Wijk onze hoofdsponsor geweest en heeft 

zich altijd heel coöperatief opgesteld. Hij kreeg een welkomstbloemetje en een boekje 

over Veenendaal en over ondernemerschap. Hij was er zichtbaar mee verguld! 

• In plaats van “koffiecafé” heten onze bijeenkomsten overdag van nu af aan “Uit”Wijk 

middagen. Daartoe heeft het team van Wijs met je Wijk unaniem beslo-

ten na het bestuderen van de inzen- dingen, waar we in de vorige 

nieuwsbrief toe hadden opgeroepen. Degene die de naam “Uit”Wijk 

heeft bedacht is Henk van Ravenswaaij en hij kreeg een lekkere fles wijn voor zijn crea-

tieve inspanningen. 

• Op 10 oktober: gebeurde bijna hetzelfde (geen fotograaf) maar dan voor de mensen die 

meestal niet in de gelegenheid zijn om overdag aan onze activiteiten deel te nemen, de 

werkenden onder ons dus. Op de uitnodiging om te komen hadden zo’n 25 mensen ge-

hoor gegeven en ook de sfeer was prima. Op grond van de reacties en het aantal men-

sen is besloten om te starten met de avondactiviteiten, te beginnen met maandag 28 ok-

tober. Dan komt Foppe Dupuis vertellen over natuur in de omgeving van Veenendaal. 



 

 

• Deelname prijsvraag: Wijs met je Wijk werd attent gemaakt op een prijsvraag van het 

platform voor wijkgericht werken, een landelijk organisatie die jaarlijks een prijs uitreikt 

aan bewoners of wijkorganisaties die inspirerende plannen maken én uitvoeren. De prijs 

is een bedrag van € 1.500,- en die wilden we wel graag hebben!!. We hebben ruim 300 

stemmen binnengehaald, waarvoor we iedereen hartelijk dank zeggen. Het was helaas 

niet genoeg om de prijs te winnen. 

• Donderdag 17 oktober, bloemschikken en een lezing over afval verwerking en glad-

heidsbestrijding: zo’n 27 dames en 1 (!) heer hebben onder leiding van 2 medewerksters 

van Groenrijk prachtige herfststukjes gemaakt, die de salontafels thuis zullen opfleuren.  

 

 

 

 

 

 

• Op woensdagmiddag 23 oktober heeft Cokkie Gadella van het IVN een boeiende lezing 

gehouden over het diervriendelijk inrichten van de tuin voor een aandachtig gehoor van 

17 personen. Verder werd er gezellig geklaverjast door 12 ervaren en minder ervaren 

wijkgenoten. 

• Op maandagavond 28 oktober heeft wijkgenoot en natuurgids Foppe Dupuis op passie-

volle wijze een lezing gehouden over de rijkdom aan flora en fauna rond Veenendaal 

voor een aandachtig en betrokken gehoor van 20 buurbewoners. 

 

 

 

 

Voorlopig programma voor november en december 

 

Onderstaand treft u het voorlopig programma aan voor de komende maanden. Er kunnen nog 

wijzigingen in komen. Opgave voor deelname kunt u doen via de wekelijkse uitnodigingen. 

 

14 november: Lezing erf- en schenkbelasting en workshop taarten decoreren 

 

20 november: nog niet bekend 

 

28 november: Workshop wijnproeven 

 

4 december: Lezing Vitaal ouder worden en klaverjassen 

 

12 december: Bloemschikken voor mannen en vrouwen 

 

18 december: Kerst-Hightea 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Geïnteresseerd in biljarten? 

 

Voor een aantal mensen kan dat mogelijk worden! Één van onze buurt- genoten- 

Theo Ruitenbeek-  beschikt over een prachtige ruimte waarin een mooi en pro-

fessioneel biljart staat met alles erop en eraan. Tevens heeft hij 4 keus, waar hij 

echter weinig gebruik van maakt, want in je eentje doe je niet zo snel! Hij zou het 

erg leuk vinden als er enkele mensen zijn waarmee hij een kleine competitie kan opzetten, door 

wekelijks een ochtend of een middag bij hem thuis te komen spelen. 

Er kunnen maximaal 8 mensen meedoen en de gedachte is om een wintercompetitie van tel-

kens 8 weken te organiseren. De kosten zijn zoals gebruikelijk per keer  € 2,- voor entree en 

koffie. 

Bij voldoende interesse kan in november de eerste bijeenkomst worden gehouden, dus als u 

het leuk vindt moet u snel reageren naar wmjw8@xs4all.nl of Nollie van Westerneng (0318-

516016). Geef dan even aan welke dag in de week en dagdeel u het beste uitkomt, dan kunnen 

we daar zo veel mogelijk rekening mee houden. 

 

Sporten bij Wijs met je Wijk? 
 

Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor een goede gezondheid en kan bovendien een 

leuke en gezellige activiteit zijn. 

We hebben voor dit najaar 2 activiteiten op het programma staan, nl: 

1. Een pilot Sportief binnen bewegen van 4 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. Mirjam heeft bij de startbijeenkomst op 9 oktober toegelicht wat ze 

wil gaan doen. Als er een mogelijkheid is om materialen te gebruiken kunnen we denken 

aan korfbal, volleybal, badminton en andere balspelen als trefbal. Uiteraard wordt er re-

kening mee gehouden dat iedereen mee kan doen. 

We willen beginnen op 18 november 2013 is 150 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 15 euro pp en bij 20 deelnemers zijn de kosten slechts 7,50 euro pp. 

Aanmelden kan tot en met 11 november bij : wmjw8@xs4all.nl of Nollie van Westerneng 

(0318-516016) 

 

2. Een pilot Sportief Wandelen van 4 lessen in de buitenlucht op dinsdagmiddag van 14.00-

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

telooyen. 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 19 november. 

De totale prijs voor deze 4 weken bedraagt 140 euro. We willen minimaal met een groep 

van 10 van start en max met een groep van 20. Bij 10 deelnemers zijn de kosten 14 eu-

ro pp en bij 20 deelnemers zijn de kosten slechts 7 euro pp. Aanmelden kan tot en met 

11 november bij wmjw8@xs4all.nl of Nollie van Westerneng (0318-516016) 
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De activiteiten van Wijs met je Wijk worden mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Is er voor u! 

 


