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    Veenendaal Noord-oost 

 
 
Nieuwsbrief 2019-4           September 2019 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-oost, 
 
In deze nieuwsbrief het Programma voor de winter van 2019, een mooie deal met het 
Ontmoetingshuis en uiteraard onze hulp en thema groepen. 
 
Allereerst: u kunt alle informatie en leuke terugblikken op activiteiten weer op de Website 
vinden. www.wijsmetjewijk.nl/noordoost 
 
Programma van activiteiten voor de Winter van 2019: 

Het winterprogramma in Noord-oost  voor 2019 is gereed. We organiseren de activiteiten, 
zoals inmiddels gebruikelijk, wisselend op de donderdag- en vrijdag-middagen met start om 
14.00 uur en einde op 16.30 uur. De locatie is Ronde erf 24. 
U bent alle 320 weer uitgenodigd. 
 
Datum  Dag  Activiteit (alle activiteiten starten om 14.00 uur) 
03-10-2019 Donderdag  Startbijeenkomst, met een paar informatieve 
      rondjes Pubquiz (zonder sterke drank) 
11-10-2019 Vrijdag  Workshop: Kalebas opmaken + Klaverjassen 
17-10-2019 Donderdag  Onder voorbehoud: Lezing: Jaap Pilon “Veenendaal”  
25-10-2019 Vrijdag  Workshop: Stenen beschilderen als dieren +  

Klaverjassen  
31-10-2019 Donderdag  Bezoek Buitenzorg Dierenpark Dragonder 
08-11-2019 Vrijdag  Lezing: “De Slag om de Grebbeberg”  
14-11-2019 Donderdag  Workshop: Afrikaans beeldje/pop maken 
22-11-2019 Vrijdag  Wijnproeverij 
28-11-2019 Donderdag  Sinterklaas bingo o.l.v. Jos Schilte 
06-12-2019 Vrijdag  Lezing: “Computer Criminaliteit, hoe alert te zijn”  
12-12-2019 Donderdag  X-mas High Tea 
20-12-2019 Vrijdag  Workshop  Kerst- en Nieuwjaars-decoratie  
 
Voor iedere bijeenkomst worden steeds uitnodigingen verstuurd naar alle deelnemers die bij 
het bestuur bekend zijn. Daarna kunt u zich, bij voorkeur via wijsmetjewijkoost@gmail.com 
voor de activiteit opgeven. 

Maar zet het alvast in de agenda.   

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk.nl 
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Mooie deal met het Ontmoetingshuis  

Het Ontmoetingshuis in Veenendaal oost heeft eveneens weer een mooi najaar programma 
voor jong en oud in elkaar gezet. Zeker het bekijken waard. 
 
Ook dit jaar krijgen “Wijs met je Wijk” deelnemers weer extra korting (15% !) en wel op de 
volgende activiteiten: 

 Ozcan Akyol –  Over Eus, Turis en meer   26 september 2019  
 Ekaterina Levental – De Weg, muziektheater  15 november 2019  
 Syb van der Ploeg –  Syb!     29 november 2019  
 Arie Vuyk’s Oudejaarsconference    11 december 2019  
 Fitlessen (8 lessen)     start 3 oktober 2019  
 West Coast Swing (6 lessen)    start 9 oktober 2019  
 Koken door wereldkeukens (3 lessen)  start 29 oktober 2019  

 
Via de link: https://ontmoetingshuis.nl/tickets-en-inschrijven/   kunt u zich makkelijk inschrijven. 

Korting: 15% korting op de ticketprijs of het cursusgeld. Kortingscode: WIJS  

De actie geldt tot 31 oktober 2019, korting geldt zolang de voorraad kaarten of 
cursusplaatsen strekt. 
 
Terugblik Uitwijk 

Op onze internet pagina staan weer leuke verslagen van onze (zomer) activiteiten. Kijk er 
gerust eens op ter inspiratie. 

 
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. 

    


