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Nieuwsbrief 2017-3      september 2017 
 
Beste buurtbewoners in Petenbos,  

 

Dit is de 3e nieuwsbrief van het 5e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Lustrum 5 jaar Wijs met je Wijk op 15 maart 2018 
 
Begin 2018 is het 5 jaar geleden dat we in Petenbos op experimentele basis gestart zijn met Wijs 

met je Wijk. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een stabiele organisatie en niet meer weg te denken 

uit Petenbos. Natuurlijk gaan we ons 5-jarig bestaan ook vieren. We doen dat op donderdagmid-

dag 15 maart 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Kennismaking Bestuur met de nieuwe wijkwethouder Engbert Stroobosscher 

 

Op 19 mei 2017 heeft het Bestuur kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Engbert 

Stroobosscher, die in het voorjaar Frits Beckerman is opgevolgd. We hebben de heer Stroobos-

scher bijgepraat over wat Wijs met je Wijk is en hoe onze relatie met de gemeente is. De nieuwe 

wethouder gaf aan onder de indruk te zijn van wat wij doen en de professionele aanpak die we 

hebben. Hij voldoet graag aan het verzoek om op 15 maart 2018 bij onze lustrumviering aanwezig 

te zijn. 

 

Aanpassing organisatiestructuur Wijs met je Wijk door groot succes in Veenendaal-West 

 

Het succesvolle experiment in april 2017 in Veenendaal-West krijgt een vervolg. Er is in de zomer-

periode een bestuur en een activiteitencommissie gevormd, die een programma hebben opge-

steld voor de winterperiode 2017- 2018. De aanpak is vergelijkbaar met Petenbos. 

 

Als gevolg van het ontstaan van een wijkbestuur in Veenendaal-West hebben we de organisatie-

structuur van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal aangepast. Er is nu een Algemeen Bestuur 

ingesteld en er zijn 2 Wijk-besturen, namelijk in Petenbos en in Veenendaal-West. De Wijkbestu-

ren hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders die door het Alge-

meen Bestuur worden vastgesteld. 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Het Algemeen Bestuur van de Stichting Wijs met je Wijk Veenendaal bestaat uit: 

• Henk van den Brandt- voorzitter 

• Hans Wiegel- vice-voorzitter (tevens voorzitter Wijkbestuur Veenendaal-West) 

• Robert Bonke- secretaris 

• Louis Tiland- penningmeester  

• Dirck Vroonland- vice-penningmeester (tevens penningmeester Wijkbestuur Veenendaal-

West) 

 

Het Wijkbestuur Petenbos bestaat uit: 

• Henk van den Brandt- voorzitter 

• Robert Bonke- secretaris 

• Louis Tiland- penningmeester  

• Wil van Dantzig-lid 

 

Momenteel wordt ook gewerkt aan de aanpassing van de website, zodat deze ook goed gebruikt 

kan worden voor Veenendaal-West. We verwachten dat de aangepaste website in oktober 2017 

klaar zal zijn. 

 

Programma najaarsseizoen 2017 

 

Het programma voor het najaarsseizoen 2017 is rond. De activiteiten zijn zoals gebruikelijk ge-

pland op de woensdag- of donderdagmiddagen. Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, tenzij 

anders vermeld. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Donderdag 5 oktober  Startbijeenkomst met pubquiz 

Woensdag 11 oktober Broodjeslunch (aanvang 12.30 uur) 

Donderdag 19 oktober Geen activiteit i.v.m. herfstvakantie 

Woensdag 25 oktober Lezing over Amish 

Donderdag 2 november Warme lunch (aanvang 12.30 uur) 

Woensdag 8 november Wijnproeverij 

Donderdag 16 november Lezing Veens 

Woensdag 22 november Broodjeslunch (aanvang 12.30 uur) 

Donderdag 30 november Sinterklaasbingo 

Woensdag 6 december Lezing Windows 10 

Donderdag 14 december Warme lunch (aanvang 12.30 uur) 

 

Samen eten! 
 
Samen lunchen, dat lijkt het bestuur van Wijs met je Wijk voor veel van onze wijkbewoners een 

mooie en prettige bezigheid. Een bezigheid om elkaar beter te leren kennen en met elkaar te con-

verseren onder het motto “Gezelligheid en verbondenheid voor mensen uit onze wijk”. 



Wij vinden het een uitdaging om in de maanden oktober t/m december aanstaande een aantal 

keren, als experiment, de gelegenheid te bieden om met elkaar te eten. Slaat dit experiment aan 

dan kunnen wij dat als vaste activiteit komend jaar gaan inplannen en zo mogelijk uitbouwen. 

 

Het bestuur is al enige tijd bezig met het zoeken naar goede mogelijkheden /faciliteiten om het 

een en ander te kunnen uitvoeren. Dat is geen makkelijke taak gebleken maar we hebben nu wel 

met het Apostolisch Genootschap (APG) afspraken kunnen maken om in ieder geval hun keuken-

ruimte te mogen gebruiken. In de door het APG ter beschikking gestelde ruimte is echter geen 

mogelijkheid om te koken of andere dingen te doen die nodig zijn om een maaltijd te bereiden. 

Dat betekent dat de aangeboden maaltijden en gerechten zoveel mogelijk door en bij een aantal 

vrijwilligers, thuis, worden voorbereid c.q. verwarmd. Wij hebben hiervoor al een aantal dames 

bereid gevonden. 

 

Wat houdt het experiment in? 

Er wordt 4 keer een lunch aangeboden, twee “koude” lunches en twee “warme” lunches, beide 

bestaande uit 3 gangen. 

De koude lunches zijn op 11 oktober en 22 november. 

Der warme lunches zijn op 2 november en 14 december. 

De lunches duren van 12.30 uur tot ca. 14.30 uur. 

 

De koude lunch zal bestaan uit: 1. soep 

2. diverse soorten broodjes met kaas, vleeswaren,               

komkommer en tomaat 

3. koffie met wat lekkers 

 

De 1ste warme lunch zal bestaan uit: 1. voorgerecht 

2. rijstgerecht met een curry, mild gekruid 

     3. nagerecht 

 

De 2de warme lunch zal bestaan uit: 1. voorgerecht 

2. stamppot (boerenkool en hutspot, met rookworst!).  

3. nagerecht 

 

Wij willen de kosten beperken tot niet meer dan € 4,00 à € 5,00 p.p. per lunch (exclusief de bijdra-

ge voor het gebruik van de ruimte bij het APG. à € 2,00 per keer). 

Bij alle lunches is koffie en thee inbegrepen, men kan desgewenst bij de lunch een drankje bestel-

len à € 1,00 per glas. 

  

Gezien de beperkte mogelijkheden moeten wij het aantal deelnemers maximeren, dus “wie het 

eerst komt het eerst maalt”. 



Voor de “koude” lunch gaan wij uit van maximaal 25 deelnemers en voor de “warme” lunch van 

maximaal 20 deelnemers.  

 

Begin oktober ontvangt u de uitnodiging voor de eerste lunch. Opgeven voor de lunches kan niet 

op basis van deze nieuwsbrief. Wacht u rustig de uitnodigingen af. 

 

Terugblik activiteiten mei-september 2017 

 

In de zomerperiode hebben we de onderstaande bijeenkomsten georganiseerd met aantallen be-

zoekers.  

 

Datum  onderwerp        aantal bezoekers 

10-5  Arboretum Doorn        23 

24-5 Stadswandeling Wijk bij Duurstede      17 

8-6 Streekmuseum Ommeren       19 

21-6 Huis Doorn         11 

13-7 Stadswandeling Veenendaal       22 

26-7 Boerengolf Renswoude        20 

10-8  Vriendenborrel        48 

23-8 Excursie Prattenburg        43 

7-9 Pannenkoeken eten Bennekom      25  

       

 

Zoals u ziet hebben we een in de zomer veel goed bezochte activiteiten georganiseerd. Dat het 

programma goed in de smaak viel is gebleken uit de vele positieve reacties. 

 

Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s verwijzen we u naar de website: 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u vast wel 

bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblikken bekijken. 

 

 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

