
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-9      december 2013 
 
Beste buurtbewoners, 

Dit is de negende en laatste nieuwsbrief van 2013 en hierin kunt u lezen wat er in december 

gebeurd is en wat de plannen voor het komend jaar zijn. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Terugblik en vooruitkijken  

“Wat wilden we bereiken en waar gaan we heen”. Die vraag stellen en 

beantwoorden doe je aan het eind van het jaar, en zeker na het eerste jaar 

van ons bestaan. Vooral ook om te zien of we, en zo ja hoe, met Wijs met je 

Wijk verder kunnen gaan. 

Het doel was: Mensen in onze buurt met elkaar in contact brengen, er was 

een sociale Sahara in Petenbos.  

En dat vooral doen door activiteiten en bijeenkomsten organiseren.  

 

Dat er behoefte bestond aan dit initiatief blijkt wel uit de cijfers over 2013:  

- er zijn 26 bijeenkomsten in onze locatie geweest, waaraan buurtgenoten zo’n 1.200 keer 

deelnamen. Het programma bestond vooral uit workshops, lezingen en klaverjassen; 

- er is 2 keer door de omgeving gefietst (totaal 45 mensen);  

- hebben 15 buren met elkaar gewandeld en 15 de Nordic Walking cursus gevolgd;  

- biljarten 8 mannen wekelijks met elkaar en bridgen er elke week 4 op een bridgecursus;  

- is aan 35 buren computerhulp verleend en hebben er drie jeu de boules bijeenkomsten 

plaatsgevonden.  

- zijn er 2 avondbijeenkomsten geweest, maar de opkomst was zodanig dat we die voor-

lopig op een laag pitje hebben gezet. 

Wat is het effect geweest van alle activiteiten? Dat de mensen die regelmatig 

zijn geweest inmiddels veel meer mensen kennen, elkaar tegenkomen en de 

contacten uitbouwen door bij elkaar op de koffie te komen. Voor deze men-

sen is Petenbos een prettiger buurt geworden om in te wonen en is het 

leven leuker geworden. Er is een oase ontstaan in de Sahara en dat is 

heel waardevol!!  

 

Dat dit allemaal mogelijk was hebben we te danken aan de actieve vrijwilligers die zich vanaf 

het eerste uur hebben ingespannen en meegewerkt. De vaste krachten van het eerste uur en 

de later bijgekomen mensen vormen inmiddels een goed team, waardoor heel veel kon worden 

bereikt. Ook de gastvrijheid van de APG en haar vrijwilligers heeft ertoe bijgedragen dat het 

allemaal zo goed heeft uitgepakt:  

 

iedereen daarvoor heel hartelijk dank!! 
 

En het mooie is dat we kunnen vertellen: we gaan door  in 2014!!  
Onze voorzitter heeft in het overleg met Vitras/CMD, oftewel “Veens”, te horen gekregen dat 

onze activiteiten om de buurtbewoners met elkaar in contact te brengen zeer worden gewaar-

deerd en dat ons initiatief zeker ondersteuning verdiend. We hebben inmiddels de schriftelijke 

toezegging dat voor de eerste 6 maanden van 2014 subsidie beschikbaar is, waarmee er finan-

ciële zekerheid is om met volle inzet door te gaan.   



 

 

 

Wat zijn de plannen voor 2014: 

1. Doorgaan met wat we deden, dus het organiseren van lezingen, workshops en allerlei 

leuke activiteiten. We starten daarmee begin februari, dus we houden een ruime maand 

even pas op de plaats.  

2. In januari kunnen er winterwandeltochten plaatsvinden; onze buurtgenoot en natuur-

gids Foppe Dupuis is bereid om deze tochten te organiseren en gids te zijn. Bent u geïn-

teresseerd? Wij organiseren de wandeling en sturen de uitnodiging, dan kunt u zich 

aanmelden bij Nollie van Westerneng, (wmjw8@xs4all.nl of 0318-516016).  

Aansluitend worden een of meer wandeldagen vastgesteld en uitnodigingen verstuurd. 

3. Bijzondere bijeenkomst: 12 buurtgenoten, die regelmatig op onze bijeenkomsten ko-

men, zijn op 11 december bijeen geweest en zij hebben, onder leiding van buurtgenoot 

Nicolette Verkleij, verteld wat zij goed vonden aan WMJW, wat weg kan of beter moet en 

wat in de toekomst aangepakt zou moeten worden.  

Als gevolg hiervan zijn 5 denktankjes ontstaan waarin zal worden nagedacht over de 

aanpak van enkele onderwerpen, die waardevol zijn om aan te pakken. De uitkomsten 

van de denktankjes worden voorgelegd aan de regiegroep, die er mee aan de slag gaat.  

Begin volgend jaar willen we nog zo´n bijeenkomst houden en wilt u hieraan meedoen? 

Geeft u zich dan op bij Nollie van Westerneng, graag voor 1 januari aanstaande 

(wmjw8@xs4all.nl of 0318-516016). 
4. Nieuwe activiteiten:  

- de mensen die de clinic Nordic Walken hebben gevolgd willen graag wekelijks gaan 

wandelen (bij voorkeur op maandagmorgen 10.30 uur) en vragen wie er mee wil 

gaan. Het voordeel van NW: je traint het hele lichaam, leert elkaar beter kennen en 

de conditie schiet omhoog! Aanmelden bij Nollie van Westerneng (wm-

jw8@xs4all.nl of 0318-516016). 
- Laddercompetitie klaverjassen: bij elkaar thuis spelen op uitnodiging, meer informa-

tie volgt begin volgend jaar. 

 

Verder wijzen wij u graag op de Nieuwjaarsbijeenkomst en de Nieuwjaarswandeling van het 

IVN, de vereniging van natuur- en milieueducatie, die beide gehouden worden op 18 januari 

aanstaande. Iedereen is welkom om 11.00 uur in de Groenhof aan de Karel Fabritiusstraat 3 in 

Veenendaal. Niet leden worden gevraagd zich op te geven bij Huub de Kock op tel. 0318-

515224. 

 

Wat is er gebeurd eind november en december ? 

 28 november: wijnproeven en sieraden maken 

Een ontzettende geslaagde en leuke bijeenkomst, de stemming van de 24 proevers 

werd in de loop van de middag steeds vrolijker, versterkt door de sfeervolle aankleding 

en de lekkere hapjes. Degene die de sieraden maakten krabden zich achter de oren, 

want hoe mooi ook, wijn proeven is toch ook wel heel erg leuk…..! 

 4 december: boekenmarkt en vrije koffie-inloop: 8 buurtbewoners brach-

ten hun uitgelezen boeken mee om te ruilen, verkopen en anderen te-

rug te kopen en daar werd vooral door de brengers zelf gebruik van 

gemaakt. De opkomst van andere geïnteresseerden was niet groot, 

ook de vrije inloop voor de koffie werd matig bezocht. Na afloop wer-

den de overtollige boeken afgeleverd bij de kringloopwinkel, waar ze 

mogelijk hun weg vinden naar nieuwe kopers. 



 

 

 12 december: bloemschikken dames en klaverjassen: altijd een succes, het met elkaar 

in elkaar knutselen van prachtige bloemstukjes die een sieraad zijn op de salontafel. 

Ook dit keer deden er weer zo´n 20 dames aan mee en het was gewoon leuk! In een 

apart zaaltje werd weer geklaverjast, de deskundigheid tot goed spel neemt merkbaar 

toe. 

 18 december: bloemschikken mannen, high tea en afsluiting 2013: slechts 6 

mannen hadden zich opgegeven voor het maken van een kerststukje en zij 

hadden gelijk: het resultaat was een doorslaand succes toen de creaties 

bij de high tea werden gepresenteerd. De mannen kregen zeer lovende 

kritieken!    

Aan de high tea werd door totaal 30 mensen deelgenomen en iedereen had iets lekkers 

meegenomen: eigen baksels of aangeschaft, het smaakte allemaal prima en er werd 

goed van gegeten.  

Velen hadden jeugdfoto´s meegenomen en dat was aanleiding tot 

allerlei vragen en verhalen: ben jij dat?? Je bent niets veranderd!! 

Je was een knappe meid hoor!! enzovoorts. Zo kom je iets meer te 

weten van je buren en dat bleek erg leuk en informatief te zijn. 

Kortom een zeer geslaagde bijeenkomst. 

 

Omdat de voorzitter Henk van den Brandt verhinderd was, hield secretaris Robert Bonke 

een praatje waarin hij terugkeek naar alles wat er in 2013 allemaal gebeurd was. Aan 

het begin van deze nieuwsbrief staat te lezen wat er allemaal werd verteld en aange-

kondigd. 

 

Zoals aangegeven starten we weer vanaf begin februari 2014, u wordt via de uitnodigingen en 

de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen. 

 

De organisatie Wijs met je Wijk dankt u voor 
uw steun en betrokkenheid tot nu toe, dat geeft 
ons de inspiratie om door te gaan!! 
Wij wensen en hopen dat iedereen heel fijne, 
plezierige en inspirerende feestdagen heeft en 
wij zien u in 2014 graag weer gezond en wel 
terug bij alle activiteiten en bezigheden.! 
 
 

 

 
      Dat zijn we samen, met elkaar! 

 


