
__________________________________________________________________________ 

   Stichting           

  Sinds 2013 
  voor de buurt, door de buurt ! 
             www.wijsmetjewijk.nl         
 

            Veenendaal 
 

 

Nieuwsbrief 2017-2      april 2017 
 
Beste buurtbewoners,  

 

Dit is de 2e nieuwsbrief van het 5e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Vriend worden van Wijs met je Wijk in 2017? 
 
Graag vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om Vriend van de Stichting Wijs met je Wijk 

Veenendaal te worden. Voor een klein bedrag laat u zien dat u het werk van de Stichting waar-

deert en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activiteiten van 

de Stichting. In 2016 waren meer dan 80 buurtbewoners Vriend. Wij hopen dat zij ook in 2017 

weer Vriend willen zijn! 

 
Wat houdt de vriendschap in? 
Voor vrienden van de Stichting wordt op 10 augustus 2017 een gezellige Vriendenborrel georga-

niseerd en begin januari 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomsten licht het be-

stuur haar plannen toe en kunnen de aanwezige vrienden vragen stellen en voorstellen doen voor 

activiteiten of andere zaken. En dat alles uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje 

en zonder kosten! De nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2017 werd druk bezocht en ook bij de 

Vriendenborrel op 10 augustus verwachten we weer veel Vrienden. 

U kunt Vriend worden vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2017. Uw 

donatie komt geheel ten gunste van de activiteiten van de Stichting. U mag natuurlijk ook meer 

dan € 10,- bijdragen!  

 

Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 
Maak uw betaling over op bankrekening NL51 RABO 0191864943 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk 

onder vermelding van “donatie 2017”. 

 

Veens akkoord met subsidieverzoek Wijs met je Wijk 2017 

 

Evenals afgelopen jaren steunt Veens Wijs met je Wijk in 2017 in financieel opzicht. Ons subsidie-

verzoek is goedgekeurd. Hulde voor de snelle afhandeling door Veens! 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Veens heeft ons tevens gecomplimenteerd met onze aanpak en daar zijn we natuurlijk ook blij 

mee. 

 

 

Experiment Wijs met je Wijk in Veenendaal-West verloopt zeer succesvol 

 

Het experiment Wijs met je wijk in Veenendaal-West kende op 5 april 2017 een vliegende start 

met een opkomst van 220 ouderen. Daarnaast hadden zich nog 60 mensen aangemeld voor deel-

name aan het experiment, maar waren de betreffende dag verhinderd. Ook de andere bijeenkom-

sten van het experiment genoten van een goede opkomst met respectievelijk 100, 40 en 65 buurt-

bewoners.  Binnenkort vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of er in het najaar van 2017 een 

vervolg kan komen. Met zoveel interesse is dat wel haast zeker. 

 

Programma zomerseizoen 2017 

 

Het programma voor het zomerseizoen 2017 is rond. We organiseren 2 activiteiten per maand in 

de periode mei-september. De activiteiten zijn zoals gebruikelijk gepland op de woensdag- of don-

derdagmiddagen. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Woensdag 10 mei  Arboretum Doorn 

Woensdag 24 mei  Stadswandeling Wijk bij Duurstede 

Donderdag 8 juni  Streekmuseum Ommeren 

Woensdag 21 juni  Huis Doorn 

Donderdag 13 juli  Stadswandeling Veenendaal 

Woensdag 26 juli  Boerengolf Maarsbergen 

Donderdag 10 augustus Vriendenborrel 

Woensdag 23 augustus Landgoed Prattenburg (koetshuis en beleefpad) 

Donderdag 7 september Pannenkoeken eten Panoramahoeve Bennekom 

Woensdag 20 september Openluchtmuseum Arnhem (let op: dit duurt de hele dag) 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

 

Binnen Wijs met je Wijk hebben wij een werkgroep ‘Omzien naar elkaar’. Deze groep bezoekt zie-

ken en mensen die om andere redenen extra aandacht nodig hebben. Bent u ziek of kent u ie-

mand die ziek is neem dan contact op met de coördinator Eby van Gelder. Zij kijkt dan wat moge-

lijk is. De contactgegevens van Eby van Gelder zijn eby.van.gelder@tele2.nl of telefoonnummer 

0318-543272. 

 

mailto:eby.van.gelder@tele2.nl


Oproep om mee te zingen ter gelegenheid van het eerste lustrum van WmjW. 
 
Dat er een eerste lustrum aan zit te komen, is bij velen bekend. Dat we dit feestelijk gaan vieren is 

te verwachten. Als datum gaat het waarschijnlijk een donderdagmiddag worden in de eerste helft 

van maart 2018.  

Zingen is plezier met elkaar en het lijkt ons dan ook leuk om op de feestelijke lustrummiddag met 

een groep WmjW-deelnemers samen dit te doen. Twee liedjes worden er op dit moment geschre-

ven en die liedjes gaan we op twee momenten samen oefenen. Dat gebeurt zo’n twee weken voor 

de datum van het lustrumfeest. 

Lijkt het je leuk om in deze groep mee te zingen? We streven naar een groep van 20 tot 30 zan-

gers, mannen en vrouwen. Je hoeft geen geschoolde zangstem te hebben maar het is wel mooi als 

je van zingen houdt en een beetje wijs kunt houden. Niks moeilijks zingen want het gaat om pret 

met elkaar en dat gaan we ook uitstralen die middag. Zingen verbindt en geeft plezier om samen 

te doen.  

Leuk als je mee doet. Je kunt je per mail aanmelden bij: 

Nicolette Verkleij, mail ncverkleij@hotmail.com. Misschien weet je van jezelf of je graag hoog, 

midden of laag zingt? Zet dit er dan even bij. 

 

 

Terugblik activiteiten februari-april 2017 

 

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

tallen bezoekers.  

 

Datum onderwerp        aantal bezoekers 

1-2  startbijeenkomst voorjaarsseizoen      50 

9-2 lezing Kees Stip        32 

15-2 orgel APG         40 

23-2 creatieve workshop en klaverjassen      21 

9-3 wijnproeverij         27 

23-3  eten bij La trattoria in Wageningen      23 

29-3  lezing dementievriendelijke wijk      25 

6-4 creatieve workshop en klaverjassen      18 

12-4 paasbingo         39 

20-4 high tea         35 

   

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. 

 

 

mailto:ncverkleij@hotmail.com
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