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Nieuwsbrief 2016-3      april 2016 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 3e  nieuwsbrief van het 4e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 
Vriend worden van Wijs met je Wijk in 2016? 
 
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 2015 waren meer dan 70 buurtbewoners Vriend. Wij hopen dat zij ook in 2016 
weer Vriend willen zijn! 
 
Wat houdt de vriendschap  in? 
Voor vrienden van de Stichting wordt in de zomer een Vriendenborrel georganiseerd en in decem-
ber 2016  een speciale bijeenkomst. Tijdens de decemberbijeenkomst licht het bestuur haar plan-
nen 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 kos-
ten! 
U bent al Vriend vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2016. Uw dona-
tie 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 2016”. 
 
Veens akkoord met  subsidieverzoek Wijs met je Wijk 2016 
 
Evenals afgelopen jaren steunt Veens Wijs met je Wijk in 2016 in financieel opzicht. Ons subsidie-
verzoek is goedgekeurd. Hulde voor de snelle afhandeling door Veens! 
Veens heeft ons tevens gecomplimenteerd met onze aanpak en daar zijn we natuurlijk ook blij 
mee. 
 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/


Samen gezellig een dagje uit met de bus? 
 
Kunt U ook zo genieten van een dagje uit in een ander dorp of stad? 
Lekker winkelen, slenteren over een markt of een museum bezoeken, misschien een uurtje varen? 
Graag wil Teunie Versluis zich inzetten om dit - voordelig - mogelijk te maken. Daarvoor is het no-
dig dat zij kan inventariseren wie er een dagje mee wil met een luxe bus. Kosten afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen vanaf 15 euro. Geen reserveringskosten. 
Er is al een reisje gepland en dat is op 2 augustus naar Blokzijl en Nationaal Park de Weerribben. 
Heeft u belangstelling?  Meld u dan aan bij Teunie Versluis, tel. 0318-522007 (liefst ‘s avonds). 
 
Het geld zit in uw stopcontact: haal een energiecoach in huis! 
 
Op 13 april 2016 hebben we voorlichting over energiebesparing gehad tijdens onze Uitwijk-
bijeenkomst. Veel buurtbewoners hebben dat helaas gemist, want het was zeer zinvol. Het is ech-
ter mogelijk om de goed opgeleide energiecoaches bij u thuis langs te laten komen en met u de 
mogelijkheden in uw situatie te bespreken. De energiecoaches zijn vrijwilligers en komen gratis 
langs. Ze hebben een cadeautje bij zich in de vorm van een aantal energiebesparende hulpmidde-
len. Geef hen een kopje koffie en u krijgt gegarandeerd een aantal goede suggesties om uw ener-
gieverbruik te verminderen. Meld u aan bij energiecoaches@hvpv.info. 
   
 
Activiteiten Wijs met je Wijk in zomer 2016 
 
Evenals vorige zomer organiseren we ook dit jaar in de zomerperiode leuke uitjes. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Donderdag  19 mei   Bezoek aan Arboretum Wageningen  
Woensdag  1 juni  Rondwandeling Wijk bij Duurstede 
Donderdag 16 juni  Bezoek aan Flipje in Tiel 
Donderdag 30 juni  Samen gezellig kersen eten in de Betuwe 
Vrijdag  15 juli   Vaarexcursie met de Blauwe Bever naar kasteel Doorwerth 
Woensdag 27 juli  Excursie naar landgoed en museum Amelisweerd 
Donderdag 11 augustus Bezoek aan een pluktuin 
Woensdag 24 augustus Vriendenborrel Wijs met je Wijk 
Donderdag 8 september Pitch and Putt in Maurik 
Woensdag 21 september Bezoek Watermuseum Arnhem 
 
We organiseren naar alle locaties autovervoer en de meeste locaties zullen we ook per fiets be-
zoeken. 
 
 
Vraag- en aanbodservice Wijs met je Wijk: de eerste   advertenties zijn geplaatst! 
 
Onlangs zijn we met de vraag- en aanbodservice van Wijs met je Wijk gestart. Hiermee willen we 
een vorm van burenhulp op allerlei terreinen mogelijk maken. Daarbij kan onder meer gedacht 
worden aan: 

- Hulp bij computerproblemen of administratie 

mailto:energiecoaches@hvpv.info


- Boodschappen doen of de hond uitlaten als iemand ziek is 
- Tuinwerkzaamheden, zoals gras maaien of de heg snoeien 
- Iemand wegbrengen naar ziekenhuis 
- Klusjes in huis doen en repareren van spullen 
- Gezelschap houden  
- Vraag en aanbod van tweedehands goederen.  

Het gaat om gratis hulp of hulp tegen lage kosten, waarbij vrager en aanbieder zelf een prijs af-
spreken. Het gaat niet om specialistische hulp of commerciële dienstverlening door bedrijven. 
 
U vindt de vraag- en aanbodservice op onze website via de link http://wijsmetjewijk.nl/vraag-en-
aanbod. De eerste  advertenties staan er al op! 
 
Terugblik activiteiten maart-april 2016 
 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-
tallen bezoekers.  
 
Datum onderwerp        aantal bezoekers 
 
10-3 Lezing computercriminaliteit        40 
16-3 Paasbingo         30 
24-3 Eten bij het Perron        23 
30-3 Creatieve workshop en kaarten      23 
7-4 Wijnproeverij         27 
13-4 Voorlichting energiebesparing      16 
 
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. 
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