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Vriend worden van Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost?                 

Gebaseerd op de goede ervaringen hiermee in de andere Wijs met 
Wijk initiatieven openen we vanaf nu ook in Veenendaal-Noord-
oost 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 Noord-oost waardeert en krijgt u de 
mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de 
activiteiten van Wijs met je Wijk in Veenendaal Noord-oost.  

 
 
Wat houdt de vriendschap  in? 
Voor vrienden van Wijs met je Wijk worden in augustus 2019 en in januari 2020 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 2020 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 2019. Uw donatie 
komt geheel ten gunste van de activiteiten van Wijs met je Wijk. U mag natuurlijk ook meer 
dan €  10,- bijdragen! Het gaat om een jaarlijkse donatie. 
 
 
Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 
Maak uw betaling over op bankrekening  NL97 RABO  0331 6497 48 t.n.v. Stichting Wijs met 
je Wijk onder vermelding van “donatie 2019”. 
Dus als u ons initiatief een warm hart toedraagt is dit de kans om uw betrokkenheid vorm te 
geven.  
U wordt verzocht de donatie vóór 1 juli 2019 te betalen!  
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