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    Veenendaal-Noord-oost 

 
 
Nieuwsbrief 2019-3           Juli/Augustus 2019 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-oost, 
 
In deze nieuwsbrief doen we u weer in het kort verslag van de diverse wetenswaardigheden 
en natuurlijk van de Zomer activiteiten. Veel leesplezier! 

De Website van Wijs met je Wijk Noord-oost is stuk 

 
De techniek en software van onze website laat ons al een flinke tijd in de steek. Heel 
vervelend, omdat we u niet kunnen laten meegenieten van de diverse activiteiten, die 
geweest zijn, op de terugblik pagina. Maar er wordt aan gewerkt. 
Gelukkig kunt u ons altijd mailen op wijsmetjewijkoost@gmail.com met vragen en natuurlijk 
krijgt u via de mail alle uitnodigingen etc. bijtijds op de computer. 
 
 
Vrienden van Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost                 

Onze oproep om vriend te worden heeft geresulteerd in plusminus 55 deelnemers die ons 
initiatief sponsoren en daarmee aan de continuïteit bijdragen. Een blijmakend groot aantal.  
Toch hebben we altijd plek voor meer, dus meldt u aan en maak uw betaling van minimaal  
€ 10,= over op bankrekening  NL97 RABO  0331 6497 48 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk 
onder vermelding van “donatie 2019”. 

 

Interim Verslag zomer activiteiten 
 

Rondwandeling centrum Veenendaal met Jaap Pilon op donderdag 23 mei 2019 

Op deze mooie zonnige donderdag zijn zo’n 20 Wijs met je Wijkers door Jaap Pilon helemaal, 
uitputtend en vooral grappig bijgepraat over alle wetenswaardigheden die het centrum van 
Veenendaal qua gebouwen en architectuur te bieden heeft. 

 
 
 
 
 

 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk.nl 
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Het gerucht gaat dat het nodig was om alle indrukken, met een al dan niet alcoholische 
versnapering, te verwerken op een nabij gelegen terrasje. Voorwaar een leuke middag. 
 
14-06-2019 Vrijdag  Boerengolf Boerderij De Weistaar Maarsbergen 

15 Natuurliefhebbers en golf coryfeeën hebben de tocht naar Maarsbergen aangedurfd. 
Onderstaand de tekst van één van de deelnemers. 
 

Als je wat ouder wordt, laat het richtingsgevoel je soms in de steek. Door 
een rioolbuis slaan is erg moeilijk, balletje blijft soms middenin steken. 
Dan maar in de buis gekropen en om later tot de ontdekking te komen 
dat er ook een netje aan een stok bij ligt om dit soort problemen op te 
lossen.  
 

Volgende keer ook maar een grasmaaier meenemen, want 
het gras op de greens stond behoorlijk hoog. Was al met al 
dolle pret en prima golf weer. Hebben ook nog gezellig op 
het terras gezeten, maar daar zijn geen (helaas??) foto's van.  
 
 

 

 

 

 

Rondleiding Kasteel Amerongen donderdag 4 juli 2019 

 
Dat een kasteel altijd tot de verbeelding spreekt is 
duidelijk. 17 enthousiastelingen werden door 3 eigen 
rondleiders (Anke en Roel ten Klei en Piet Smet) ingewijd 
in de geheimen van het kasteel.  
 
 

Een 9-tal fietsers overbrugden de afstand Veenendaal Amerongen moeiteloos en de overige 
8 deelnemers hadden wat meer PK’s nodig om bij het kasteel te komen. 
 
Wat een historie zo dicht in onze buurt, en wat is er veel over te 
vertellen. Zelfs een kleine verkleed partij maakte onderdeel van het uitje 
uit. 
 
Kortom; een leuke middag. 
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Vrijdag 19 juli 2019 4 de Zomeractiviteit bezoek Nederlands Pluimveemuseum 

Er kwamen totaal 17 aanmeldingen voor dit uitje. Van deze 
zeventien zijn er acht met de fiets richting Barneveld 
vertrokken. De overige negen zijn wat later per auto 
gestart. Gelukkig troffen we elkaar bij het museum. 
 
 
Toen was het even tijd voor een kopje koffie met een lekker stuk appeltaart en voor de 
liefhebbers was er nog een tweede kopje koffie.  

Onder leiding van een paar deskundige gidsen door het museum 
getrokken. Daar volgde uitleg over broedmachines, broedtijden, 
diverse rassen, haantjes en hennetjes en ook over de manier hoe 
kippen gefokt en gehouden worden. Dit heeft alles te maken met 
waar de kip uiteindelijk terecht komt. Wordt het een soepkip, legkip, 
consumptiekip of vrije uitloopkip. Het was zeer interessant om te 

zien en te horen, wat het spanningsveld is tussen wat de consument vraagt en de kosten die 
een kippenhouder moet maken om er een inkomen uit te halen. 
 
De veilingklok haalde het beste in de deelnemers boven qua 
bieden op eieren, mooie keukendoeken en als laatste flesjes 
advocaat. De opbrengst komt ten goede van het museum. 

 
 
 
Oh ja, een Veenendaals dichter meende het antwoord te hebben 
over wie er eerder was de Kip of het Ei. Ene mijnheer Kees Stip.  
 
 
 
 

 
 
U kunt nog aan de komende activiteiten deelnemen!!!!! 
   
 

 

Het Zomer programma van buitenactiviteiten 2019 

In de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus wordt er plus minus twee maal per maand een 
actieve  buitenactiviteit georganiseerd. Het idee is dat daar op de fiets (voor de 
sportievelingen) aan wordt deelgenomen en we zo maximaal van “buiten” genieten. Mocht 
de activiteit buiten fietsafstand liggen of er mensen met de auto willen, dan kan dat 
natuurlijk ook.  
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Onderstaand de dagen en de activiteiten. 
 
Datum  Dag  Activiteit (allen starten op de in de uitnodiging vermelde tijd) 
 
23-05-2019 Donderdag Rondwandeling centrum Veenendaal met Jaap Pilon 
 
14-06-2019 Vrijdag  Boerengolf Boerderij De Weistaar Maarsbergen 
 
04-07-2019 Donderdag Kasteel Amerongen 
 
19-07-2019 Vrijdag  Pluimveemuseum Barneveld  
 
01-08-2019 Donderdag Vriendenborrel 
 
07-08-2019 Woensdag Rondleiding van Ravenswaay groente en fruit, Grebbelounge 
 
05-09-2019 Donderdag Pannenkoeken Panoramahoeve/ fietstochtje  
 
20-09-2019 Vrijdag  Wandeling met Gids Renkums Beekdal 
 
03-10-2019 Donderdag Start van het winterprogramma 
 

 
Hulp en themagroepen 

U kent het motto van Wijs met je Wijk: Voor de Wijk, door de Wijk.  

Dus als u hulp, een sturend handje nodig heeft  of ergens aan wilt deelnemen, er staat een 
buurtgenoot voor u klaar:  

Computerondersteuning  Jos Tiddens   computerhulp.wmjw.oost@gmail.com 
Stamboomonderzoek  Klaas Pera   familiepera@gmail.com 
Franse conversatie   Marion Schilte   marionschilte@hotmail.com 
Klushulp    Frans Schellevis     fransschellevis22@gmail.com 
Klaverjas (evt opfrissen)  Roger Roelofsma  roger.roelofsma@gmail.com 
Leeskring    Aukjen van der Zwan aukjenvanderzwan@hotmail.com 
Wandelen    Ruud Sokolowski wandelenvdaalnoordoost@gmail.com 

 
We zien u graag bij een van onze activiteiten. 

    
 


