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Nieuwsbrief 2016-2      maart 2016 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 2e  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 worden in de zomer en in december 2016  speciale bijeenkomsten  
georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten licht het bestuur haar plannen toe en kunnen de aanwe-
zige 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! 
vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2016. 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 2016”. 
 
Leesclub Wijs met je Wijk zoekt nieuwe leden 
 
Wijs met je Wijk kent een leesclub die bestaat uit 6 personen. Er worden ongeveer 5 à 6 boeken 
per jaar gelezen. Het gelezen boek wordt gezamenlijk besproken. Er is nog ruimte voor 1 of 2 per-
sonen. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij Nelly Tiland.  
E-mail: mplaisir@planet.nl of tel.: 0318 303135. 
 
 
Gezellig met elkaar regelmatig koffiedrinken? 
 
Wijs met je Wijk kent een koffiedrinkclub van 10 dames, die ongeveer 1 keer in de maand bij el-
kaar komen om gezellig koffie te drinken. Dit gebeurt om beurten bij iemand thuis.  

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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We willen kijken of we een 2e koffiedrinkclub kunnen oprichten en peilen daarom nu de belang-
stelling daarvoor. Hebt u interesse meld u zich dan voor 1 april aan bij: wijsmetjewijk@gmail.com 
of bij Nollie van Westerneng (0318-516016). 
 
 
Gezellig samen uit eten bij Het Perron op donderdag 24 maart: gaat u ook mee?  
 
Aan de Sportlaan in Veenendaal staat een school, genaamd Het Perron. Jongeren tussen de 12 en 
20 jaar volgen hier diverse opleidingen. In dit gebouw zijn veel op de praktijk gerichte leerruimtes. 
Een van die ruimtes is het restaurant. Leerlingen die een horeca opleiding volgen, leren hier de 
kneepjes van het vak. Om de leerlingen ook “echt” te laten oefenen, is het restaurant op bepaalde 
middagen geopend voor mensen van buiten. Er wordt dan van 12.00 – 14.00 uur een diner geser-
veerd. Vorig jaar zijn we hier al een paar keer naartoe geweest en dat is prima bevallen. We heb-
ben nu een reservering voor 25 personen gemaakt op donderdag 24 maart.  We hebben al 21 
aanmeldingen en dus nog plek voor 4 personen. Wie mee wil moet zich voor 17 maart 2016 op-
geven bij wijsmetjewijk@gmail.com  of Nollie van Westerneng (0318-516016). Wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. De kosten voor het diner bedragen € 8,50 p.p. en € 1,00- 1,25 voor een 
drankje. 
 
Gezamenlijke groenten- en/of kruidentuin in Petenbos? 
 
Tussen de Verwierdelaan en de Grootveldlaan ligt een groot grasveld, waar weinig mee gebeurt. 
Het idee is geopperd of we met de gemeente kunnen kijken of er eventueel mogelijkheden zijn 
voor een gezamenlijke groeten- en/of kruidentuin. Voordat we naar de gemeente gaan willen we 
eerst weten of er belangstelling hiervoor is bij de buurtbewoners. Hebt u interesse meld u zich dan 
voor 1 april aan via wijsmetjewijk@gmail.com  of Nollie van Westerneng (0318-516016). 
 
 

Informatiebijeenkomst Vriendenkringen Veens op maandagavond 21 maart 
 
Ander mensen ontmoeten, leuke dingen doen, gezellig samen zijn? Dat kan als u zich aansluit bij 
een vriendenkring. Een vriendenkring komt regelmatig samen bij elkaar en stelt zelf een pro-
gramma op. Veens is actief met het stimuleren van vriendenkringen en organiseert op maandag 
21 maart om 19.30 uur een kennismakingsbijeenkomst vriendenkringen in de Vliegenzwam 38 in 
Veenendaal.  
Veens wil mensen tijdens deze bijeenkomst meer informatie geven over vriendenkringen. 
Tevens kunnen mensen kennis maken met elkaar. Mocht er een klik zijn, dan kan een nieuwe 
vriendenkring opgestart worden. 

Hebt u  behoefte aan meer sociale contacten/vriendschap en denkt u dat een vriendenkring iets 
voor u kan zijn meld u dan aan bij wijkcoach Didi van de Bos ( d.vandebos@veens-welzijn.nl of 06-
22548709). 

 Vraag- en aanbodservice Wijs met je Wijk: de eerste 4 advertenties zijn geplaatst! 
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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 
- 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  4 advertenties staan er al op! 
 
 
Activiteiten Wijs met je Wijk in voorjaar 2016 
 
De data voor het voorjaar staan vast en we hebben het programma rond. We blijven de activitei-
ten afwisselend op de woensdag- en donderdagmiddagen organiseren. Het programma voor dit 
voorjaar ziet er als volgt uit: 
 
wo 16-3  Paasbingo 
do 24-3 Gezamenlijk gezellig eten bij het Perron 
wo 30-3 Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 
do 7-4  Wijnproeverij 
wo 13-4 Energievoorlichting door energiecoaches 
do 21-4 High tea 
 
Terugblik activiteiten januari-februari 2016 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-
tallen bezoekers.  
 
Datum onderwerp        aantal bezoekers 
 
20-1 Wandelen en pannenkoeken eten       13 
28-1 Bezoek museum Veenendaal       13 
3-2 Startbijeenkomst binnenseizoen      32 
11-2 Workshop saucijzenbroodjes bakken en klaverjassen   34 
17-2 Lezing de mooiste natuurgebieden van Midden-Nederland  25 
2-3 Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen    25 
 
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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