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Nieuwsbrief 2021-1 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
Wij hopen dat u allen nog in goede gezondheid bent. Het vaccinatieprogramma is in Veenendaal zo 
ver dat de meeste van u inmiddels (een eerste keer) gevaccineerd zullen zijn. Dat geeft weer wat 
meer een gevoel van veiligheid en wellicht ruimte voor meer activiteiten. Voor zover dat binnen de 
regels is toegestaan natuurlijk.  
 
Het is nog te vroeg om over een programma voor Wijs met Wijk te denken, maar wij hopen van harte 
in het najaar weer van start te kunnen gaan. Wellicht met extra regels, maar we zien er naar uit. 
 
We willen u over de volgende punten bijpraten: 
 
Wijziging in bestuur stichting Wijs met je Wijk 
De opzet van Wijs met je Wijk is gebaseerd op een stichting met een centraal bestuur en per wijk 
aparte besturen die voor de uitvoering zorgdragen. In het bestuur van de stichting is door het vertrek 
van Robert Bonke naar een andere gemeente de vacature van secretaris ontstaan. In deze vacature 
wordt voorzien door Henk Klomp, die ook reeds secretaris van Wijs met je Wijk Centrum is. We zijn 
blij dat Henk dit op zich wil nemen en danken Robert voor zijn inzet. 
 
Sociaal Startpunt 
Wij hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Sociaal Startpunt Veenendaal. Dit 
is eenhandige digitale sociale kaart waarop organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen 
buurt te vinden zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg en geldzaken. Ook onze organisatie is 
hierop vermeld. U vindt het startpunt op de website https://sociaalstartpuntveenendaal.nl/  
 

Schoonmaakactie jeu de boules baan. 
Het voorjaar is gearriveerd, het weer is aantrekkelijk, de 
coronaregels worden soepeler en het vaccinatieprogramma 
is op stoom. Dat betekent dat de jeu de boules baan weer 
een mooie plek wordt om buiten te zijn en een balletje te 
gooien. Maar dan moet de baan wel schoon zijn. Gelukkig 
hebben de wijkgenoten Menno van der Reijden, Albert van 
der Veer en Roel van den Berg actie ondernomen en ligt 
de baan er weer pico bello bij. Op dit moment mag volgens 
de regels al twee aan twee worden gespeeld.  

 
Als u in contact wil komen met andere boulers, dan kunt u zich aanmelden voor de appgroep bij Henk 
van der Blom, email: blomvanderhenk@icloud.com .  



Start wandelgroep 
De wandelgroep is inmiddels voorzichtig van start gegaan door te organiseren dat men in paren van 2 
kan wandelen. Verschillende afstanden en verschillende tijdstippen. Dat vraagt wel flink wat 
organisatie. Als u in de mail van de wandelgroep bent opgenomen, dan bent u al op de hoogte. Wilt u 
zich nog aanmelden voor de wandelgroep, dan kan dat bij Jan van Oeveren, email: 
janvoeveren@gmail.com . Indien u geen gebruik meer wilt maken van de wandelgroep, dan wordt u 
verzocht zich bij Jan af te melden om het bestand niet te veel te belasten. 
 
Contact met de gemeente 
Met de gemeente Veenendaal hebben we in de afgelopen periode goede contacten onderhouden. 
Over de nieuwe gemeentelijke welzijnsorganisatie Veens Welzijn, over het Sociaal Startpunt, zoals 
hiervoor genoemd, maar ook over de bijzondere situatie met betrekking tot de subsidie. Het is goed 
om vast te stellen dat de gemeente onze activiteiten zeer waardeert en daarom ook voor 2021 
subsidie heeft toegekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Wijs met je Wijk West 
 
 
 
Onder andere gesponsord door: 
 

 
 
 


