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Nieuwsbrief 2017-4      december 2017 
 
Beste buurtbewoners in Petenbos,  

Dit is de 4e nieuwsbrief van het 5e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdagmiddag 4 januari 2018 voor Vrienden WmjW 

Op donderdagmiddag 4 januari 2018 organiseren wij een bijeenkomst speciaal voor de Vrienden 

van Wijs met je Wijk in Petenbos. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op onze activiteiten 

in 2017 en geeft het bestuur aan wat de plannen zijn voor 2018. De Vrienden van Wijs met je 

Wijk wordt gevraagd om een reactie. Verder maken we er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst 

van. 

Iedereen die in 2017 Vriend is, ontvangt voor het einde van het jaar een uitnodiging voor deze 

Vriendenbijeenkomst.  

Bent u nog geen Vriend en wilt u er toch graag bij zijn op 4 januari? Wordt dan Vriend door mi-

nimaal 10 euro over te maken op bankrekening NL51 RABO 0191864943 t.n.v. Stichting Wijs met 

je Wijk onder vermelding van “donatie 2017”. 

 

Vernieuwde website Wijs met je Wijk 

Nu er ook in Veenendaal-West een volwaardige Wijs met je Wijk-afdeling is ontstaan werd het 

nodig om de website aan te passen. De vernieuwde website kent nu een algemene pagina met 

de mogelijkheid om daarna te kiezen voor Petenbos of Veenendaal-West. Bent u benieuwd hoe 

de nieuwe website er uit ziet, klik dan op www.wijsmetjewijk.nl. 

 

Leeskring Wijs met je Wijk 

De leeskring is een van de clubjes die zijn ontstaan binnen Wijs met je Wijk. De naam zegt het al: 

het is een leesclub.  

De leeskring bestaat op dit moment uit 7 deelnemers uit onze wijk. Omdat er kortgeleden ie-

mand is gestopt, is er ruimte voor een nieuwe lezer. Er zijn nu 7 dames die zich elke 6 weken 

verdiepen in een boek. De keuze welk boek gelezen en besproken wordt, wordt telkens in de 

laatste bijeenkomst gemaakt. (Ook) al zijn er op dit moment alleen dames lid van de leeskring, 

toch zou ik ook de heren willen aansporen om zich op te geven voor de leeskring. De dames bij-

ten niet, de bijeenkomsten zijn altijd gezellig en mannelijke inbreng in het leesproces is van harte 

welkom. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/


We komen dus ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar; in de vakantieperiode minder. Dat gebeurt 

afwisselend bij de een en dan bij de ander en onze bijeenkomsten staan gepland voor de vrijdag-

ochtend. Aanvangstijd 10.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken. U kunt zich opgeven bij Nelly Tiland, 

telefoon 06 17018340. 

Terugblik activiteiten september-december 2017 

 

In de afgelopen maanden hebben we de onderstaande bijeenkomsten georganiseerd met aantal-

len bezoekers.  

 

Datum  onderwerp        aantal bezoekers 

20-9  Openluchtmuseum        10 

5-10 Startbijeenkomst        46 

11-10  Koude lunch         26 

25-10 Lezing Amish         34 

2-11 Warme lunch         26 

8-11 Wijnproeverij          28 

16-11 Lezing Veens         32 

22-11 Koude lunch         22 

30-11 Sinterklaasbingo        33 

6-12 Lezing Windows-10        32 

14-12 Warme lunch         21 

        

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

http://wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft 

kunt u vast wel bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblikken bekijken. 

 

Laatste nieuwsbrief van 2017 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Wij wensen u alvast 

 

 

http://wijsmetjewijk.nl/petenbos/terugblik-activiteiten

