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Nieuwsbrief 2016-6      december 2016 
 
Beste buurtbewoners,  

 

Dit is de 6e nieuwsbrief van het 4e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Vriendenbijeenkomst op donderdagmiddag 5 januari 2017 

 

Op donderdagmiddag 5 januari 2017 organiseren wij een bijeenkomst speciaal voor de Vrienden 

van Wijs met je Wijk. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op onze activiteiten in 2016 en 

geeft het bestuur aan wat de plannen zijn voor 2017. De Vrienden van Wijs met je Wijk worden 

gevraagd om een reactie. Verder maken we er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van. 

Iedereen die in 2016 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 5 januari, wordt dan Vriend door mini-

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

Wijk onder vermelding van “donatie 2016”. 

 

Houd inbrekers uit onze wijk! 

Buurtpreventie.  

Buurtpreventie is een effectieve manier om bij te dragen aan de veiligheid van de wijk. Een mo-

derne manier van buurtpreventie is WhatsApp. Vandaar dat er overal in het land initiatieven zijn 

om WhatsApp-groepen op te richten. 

Wat is een WhatsApp-groep?  

Een WhatsApp-groep bestaat uit bewoners van een straat, stratenblok of wijk die elkaar via 

WhatsApp informeren bij verdachte situaties in de straat of de wijk en zo nodig de politie inscha-

kelen. Deelnemers geven hun mobiele telefoonnummer op aan de beheerder van de groep en 

kunnen daarna eenvoudig verdachte situaties aan elkaar doorgeven. Wel gelden strikte regels om 

gebruik voor andere doeleinden te voorkomen. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Borden. 

De gemeente Veenendaal stelt geld ter beschikking voor het plaatsen van WhatsApp-borden in 

straten en buurten waar een of meer WhatsApp-groepen actief zijn. Recentelijk is door onze bur-

gemeester het eerste WhatsApp-bord onthuld. 

Minder inbraken! 

In een aantal andere steden waar WhatsApp-groepen al actief zijn en waar deze borden al zijn 

geplaatst is het aantal (pogingen tot) inbraak aanzienlijk verminderd. Dat is de reden waarom de 

gemeente Veenendaal hiervoor geld ter beschikking wil stellen. 

Landelijke beheerder. 

Er is een landelijke organisatie die zich met het opzetten en beheren van WhatsApp-groepen be-

zighoudt. Deze organisatie heeft een eigen website: wabp.nl (WhatsApp Buurt Preventie). Op deze 

website kunt u nadere informatie vinden. 

En wat doet onze wijk? 

Ook in onze wijk is een aantal vrijwilligers van Wijs met je Wijk bezig om in overleg met de ge-

meente en de wijkagent een WhatsApp-groepen netwerk te organiseren. Elke groep krijgt z’n ei-

gen beheerder(s) en we roepen geïnteresseerden op zich daarvoor te melden. 

Heb je belangstelling?  

Neem dan contact op met: Roel Vaandrager, Parklaan 12, 3903 GL Veenendaal; tel. 0318-517263; 

roelvaandrager@hotmail.com 

Informatiebijeenkomst. 

Voor alle zich gemelde belangstellenden en mogelijke beheerders wordt binnenkort in onze wijk 

een bijeenkomst georganiseerd, waar meer informatie zal worden verstrekt. De aangemelde men-

sen krijgen persoonlijk bericht. 

 

Activiteitencommissie Wijs met je Wijk uitgebreid. 

 

Onlangs is de activiteitencommissie van Wijs met je Wijk uitgebreid met de volgende personen: 

Willy Kistemaker, Dikkie van der Horst, Arie en Elly Kuhlman, Janka Marbus, Rijn van Dijk en Ria 

Vos. Zij zullen vooral meehelpen met het uitvoeren van de activiteiten en zorgen dat alles goed 

verloopt. We zijn blij met deze versterking en wensen allen veel succes en plezier!  

 



Terugblik activiteiten september-november 2016 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-

tallen bezoekers.  

 

Datum onderwerp        aantal bezoekers 

21-9 Excursie Watermuseum       10 

5-10  Startbijeenkomst najaarsseizoen      44 

13-10  Workshop schilderen met porseleinverf     14 

27-10 Diapresentatie Oman        27 

2-11     Wijnproeverij         36 

10-11 Workshop exclusieve hapjes en klaverjassen/bridgen   46 

16-11 Lezing Cunera van Rhenen       26 

24-11 Samen eten bij Het Perron       24 

30-11 Sinterklaasbingo        34 

 

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. 

 

Laatste nieuwsbrief van 2016. 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. Wij wensen u alvast 

 

 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

