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Nieuwsbrief 2016-1      januari 2016 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 1ste  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! 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van de Stichting te worden. U kunt dat al worden 
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”. 
 

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 
- 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  

http://www.wijsmetjewijk.nl/


- 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! 
 
Nieuwe coördinatoren omzien naar elkaar 
 
Wijs met je Wijk kent een werkgroep Omzien naar elkaar, die aandacht geeft aan personen die 
ziek zijn of om andere reden aandacht en/of ondersteuning goed kunnen gebruiken. Onlangs zijn 
er op verzoek van het Bestuur 2 nieuwe coördinatoren Omzien naar elkaar gestart met hun werk-
zaamheden. Het betreft Eby van Gelder en Arie Kuhlman. Kent u iemand die behoefte heeft aan 
aandacht en/of ondersteuning neem dan contact op met Eby van Gelder( eby.van.gelder@tele2.nl 
of 0318-543272 of 06-21855656) of Arie Kuhlman( arelkust@gmail.com of 06-17150919) 
 
Extra wandelclub? 
 
Onze wandelclub loopt elke maandagochtend ca. 1,5 uur met een behoorlijk tempo. We krijgen 
signalen dat er buurtbewoners zijn die graag minder lang ( max. 1 uur) en wat langzamer willen 
lopen. We willen onderzoeken of we hiervoor een extra wandelclub kunnen oprichten. Hebt u 
hiervoor interesse meld u zich dan s.v.p. uiterlijk 15 februari aan bij wijsmetjewijk@gmail.com. 
  
Biljarter gezocht 
 
Vanaf het begin van WmjW is er een biljartclub actief, al die tijd in dezelfde bezetting. Nu komt er, 
met ingang van 1 februari, voor het eerst één plaats beschikbaar. Naast biljarten is het ook een 
gezelligheidsclubje geworden. De biljarters zitten dus niet te fluisteren, omdat er gebiljart wordt 
en een glaasje wijn hoort er ook bij. 
 De biljartclub zoekt:  

·         Iemand die maandagmiddag, een uitzondering daargelaten, aanwezig is. 
·         Geen topspeler, met een gemiddelde van max 1 (15 caramboles in 15 beurten) ben je bij 

ons een topper en dat is goed genoeg om te voorkomen dat anderen teveel toe moeten 
kijken. 

 Liefhebbers kunnen zich tot vrijdag 29 januari melden bij: Rijn van Dijk, tel. 0614122544 of email: 
vandijk.rijn@gmail.com 
 
Voorlichting over hartreanimatie en hersentrauma’s. 
 
In 2014 hebben wij een bijeenkomst gewijd aan hartreanimatie en het gebruik van de AED, ofwel 
defibrillator. Deze treft u o.a. aan bij de Jumbo en is beschikbaar in geval van nood. De belang-
stelling was toen groot, wat voor ons reden is om deze voorlichting nogmaals te geven. We zijn blij 
dat Hugo Helmes opnieuw bereid is om ons over dit onderwerp te informeren en instrueren. 
Wij zijn van plan in de laatste week van februari of de 1ste helft van maart weer een voorlichting te 
organiseren, afhankelijk van het aantal belangstellenden één of twee keer. 
De voorlichting betreft 2 belangrijke items, namelijk: 
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- Veel voorkomende hersentrauma’s bij ouderen. Dat gaat dan over duizeligheid/vernauwing 

slagader/verhoogde hersendruk/ hersenbloedingen en hersentumoren. 

- Informatie hartreanimatie en het gebruik van de defibrillator. 

Betreft enige theoretische info vooraf en daarna oefenen in een kleine groep met pop en 

AED. 

Wij willen de voorlichting in een kleine groep geven van maximaal 10 personen. Als meer perso-
nen zich opgeven zullen wij een 2de bijeenkomst organiseren. Daarom vragen wij u ons op te geven 
of u geïnteresseerd bent, uiterlijk vrijdag 5 februari a.s. zodat wij een en ander tijdig kunnen rege-
len 
Bent u geïnteresseerd geef u dan op bij Louis Tiland. Het liefst per email:  tiland@planet.nl 
Heeft u dat niet dan kan dat ook telefonisch: 0318  303135. 
 
Gezellig samen uit eten bij Het Perron : 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. Wie zin heeft om deel 
te nemen kan de datum alvast in de agenda noteren en zich opgeven 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. 
 
Activiteiten Wijs met je Wijk in voorjaar 2016 
 
De data voor het voorjaar staan vast en we hebben het programma zo goed als rond. We blijven 
de activiteiten afwisselend op de woensdag- en donderdagmiddagen organiseren. Het programma 
voor dit voorjaar ziet er als volgt uit: 
 
do 28-1 Bezoek met rondleiding aan Museum Veenendaal 
wo 3-2     Gezellige startbijeenkomst binnenseizoen voorjaar 2016 
do 11-2   Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 
wo 17-2  Lezing de mooiste natuurgebieden van Midden-Nederland 
do 25-2   Geen activiteit in verband met voorjaarsvakantie 
wo 2-3     Creatieve workshop en klaverjassen/bridgen 
do 10-3   Lezing computerveiligheid 
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 
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