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Nieuwsbrief 2018-3      mei 2018  
  

Beste buurtbewoners in Veenendaal- West,   
  

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over : 

• ons nieuwe e-mailadres,  

• de mogelijkheid om Vriend te worden van Wijs met je Wijk en  

• het zomerprogramma 2018. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuw e-mailadres WmjW Veenendaal-West 
 

Vanaf heden gebruiken we voor Wijs met je Wijk  Veenendaal-West een nieuw e-mailadres 

namelijk: wijsmetjewijkwest@gmail.com. Het bestaande emailadres wordt vanaf nu alleen 

voor de wijk Petenbos gebruikt. 

 

Vriend worden van Wijs met je Wijk? 
 

Gebaseerd op de goede ervaringen hiermee in Petenbos openen we vanaf nu ook in 

Veenendaal-West de mogelijkheid om Vriend te worden van Wijs met je Wijk. Voor een 

klein bedrag laat u zien dat u het werk van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West 

waardeert en krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de 

activiteiten van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West.  

 
Wat houdt de vriendschap  in? 
Voor vrienden van Wijs met je Wijk worden in augustus 2018 en in januari 2019 speciale 
bijeenkomsten  georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten zal het bestuur haar plannen 
toelichten 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! In augustus doen we dat in de vorm van een zomerborrel en in 
januari 2019 doen  we dat in de vorm van een nieuwjaarsbijeenkomst 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van Wijs met je Wijk te worden. U kunt 
dat al worden vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2018. Uw 
donatie komt geheel ten gunste van de activiteiten van Wijs met je Wijk. 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  NL30 RABO  0323 4961 64 t.n.v. Stichting Wijs met 
je Wijk onder vermelding van “donatie 2018”. 
 

Zomerprogramma 2018 

 

mailto:wijsmetjewijkwest@gmail.com


Voor het eerst organiseren we een zomerprogramma. In de periode mei t/m september 

staan er elke maand 2 activiteiten op de planning. Zoals u van ons gewend bent organiseren 

we de activiteiten ( zoveel mogelijk) afwisselend op de woensdag- en donderdagmiddagen. 

Voor elke activiteit krijgt u een uitnodiging toegezonden, op basis waarvan u zich kunt 

aanmelden. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Woensdagmiddag 16 mei 2018 Wandelen in Belmonte-arboretum in Wageningen 

Donderdagmiddag 31 mei  Wandelen bij Natuuractiviteitencentrum Veluwe in Ede 

Woensdagmiddag 13 juni  Stadswandeling Veenendaal o.l.v. Jaap Pilon 

Donderdagmiddag 28 juni  Boerengolf in Renswoude 

Donderdagmiddag 12 juli  Boottocht Blauwe Bever 

Donderdagmiddag 26 juli Oldtimermuseum Achterberg en zandsculpturen Garderen 

Woensdagmiddag 8 augustus Kasteel Amerongen 

Donderdagmiddag 23 augustus Zomerborrel bij de jeu de boulesbaan 

Woensdagmiddag 5 september Fort Vechten 

Woensdagmiddag 19 september Landgoed Prattenburg ( koetshuis en park) 

 

NB1. Op donderdagmiddag 26 juli zijn er 2 mogelijkheden, waaruit u kunt kiezen. 

NB2. De activiteiten in september zijn nog niet definitief 

  

Noteert u alvast de data in uw agenda van de uitjes die u aanspreken. Opgeven voor 

deelname kan nu nog niet en kan pas als u de uitnodiging voor de betreffende activiteit 

hebt ontvangen. 

 

Bij slecht weer wordt het uitje een week uitgesteld en wordt de uitnodiging opnieuw 

verzonden. U moet zich dan opnieuw aanmelden. 

 

Zoals u ziet zijn alle activiteiten in of in de omgeving van Veenendaal. Naar de meeste 

activiteiten reizen we met fietsen en auto’s en kunt u dus kiezen. Voor de fietsers hanteren 

we een gemiddelde snelheid van ca. 13 km/h en proberen we hoge heuvels te mijden. Als 

we met auto’s gaan kunt u opgeven of u zelf wilt rijden en mensen mee wilt nemen of dat u 

mee wilt rijden met iemand anders. De chauffeur ontvangt een vergoeding van 20 cent per 

km en de inzittenden betalen dit. Als we bijvoorbeeld naar Wageningen gaan is dit 15 km 

heen en 15 km terug. Totaal dus 30 km. De chauffeur ontvangt dan 30 km x 20 cent = 6 

euro. We gaan uit van gemiddeld 3 inzittenden inclusief de chauffeur. Zij betalen 6/3= 2 

euro. Op de uitnodiging wordt aangegeven wat de inzittenden betalen en wat de chauffeur 

ontvangt. We werken met afgeronde bedragen in euro’s. In Petenbos zijn met dit 

verrekensysteem goede ervaringen opgedaan en we gaan het nu ook in Veenendaal-West 

hanteren.  

Verder betaalt iedereen standaard 1 euro organisatiekosten en zijn de kosten van 

consumpties en entree voor eigen rekening. De kosten van een eventuele gids worden 

samen gedeeld. In de uitnodiging voor de activiteit wordt vermeld hoe hoog de kosten zijn. 

 

We wensen u veel plezier bij de zomeractiviteiten! 

 

 

 

 

 

  


