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    Veenendaal Noord-oost 

 
 
Nieuwsbrief 2019-5           November 2019 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-oost, 
 
In deze nieuwsbrief de aankondiging van de opzet van nieuwe thema groepen en kort verslag 
van de activiteiten tot nu toe. 
 
 
Nieuw: Wijs-Thuis Thema groepen    

Wijs met je Wijk Noord-oost organiseert tot nu toe activiteiten voor grotere groepen: lezingen, 
workshops, buitenactiviteiten en wandelen. Waarschijnlijk zijn er buurtbewoners die liever in 
een kleiner groepje bij iemand thuis met hun interesse bezig zijn. We hebben al twee van die 
groepjes: de leesclubs.  

De klaverjassers schuiven nu aan bij de workshops, maar misschien komen ze net zo lief met 
een vast clubje bij één van hen thuis bij elkaar? Misschien houdt u van gedichten, maar kent 
u niemand in de wijk die ze ook graag leest? Misschien wilt u aan de slag met een specifieke 
handwerktechniek, maar samen met wie? Misschien vindt u het gezellig om met een vast 
clubje bij één van u thuis koffie te drinken? Zou u graag mensen ontmoeten die uw 
belangstelling voor filosofie delen? Bent u op zoek naar wijkbewoners die ook een passie voor 
oldtimers hebben?  

 

 

 

Welk thema heeft uw interesse? En zou u graag in een vast groepje gelijkgestemden 
regelmatig bij één van u thuis bij elkaar komen? 

Wijs met je Wijk Noord-oost wil deze buurtbewoners met elkaar in contact brengen. De Wijs-
Thuis Thema groepen zijn zelfstandig en organiseren hun bijeenkomsten zelf. Ze vallen onder 
de paraplu van Wijs met je Wijk Noord-oost, met onder andere Ellen van Steenis als 
aanspreekpunt. 

Wij gaan aan de slag om binnenkort te inventariseren voor welke Wijs-Thuis thema’s u en de 
andere wijkbewoners belangstelling hebben. U hoort van ons!  

 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk.nl 
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Zomer activiteiten 
 
Samen met een flink aantal buren hebben we in de zomer uitstapjes gemaakt. Bij een aantal 
uitjes waren er zowel autogangers als fietsers actief. Geen enkel excuus dus om niet mee te 
doen als er wat van uw gading bijzit. 
 
En dat er voor iedereen wel wat bij zat, bleek wel uit de vele verschillende deelnemers. Het 
uitje naar het Amerongens Kasteel, het Barnevelds Kippen museum, het Boerengolf, fietsen 
met als motivatie daarna pannenkoeken eten, het Beekdal wandelen en natuurlijk het bezoek 
aan van Ravenswaaij, we hebben het allemaal gedaan.  
Gloeiende verslagen en boeiende foto’s zijn natuurlijk te vinden op onze website. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten oktober 

 
Startbijeenkomst 
De start bijeenkomst met daaraan de Pubquiz geplakt werd druk bezocht. Zo’n 65 deelnemers 
waren druk bezig om de Pubquiz vragen te beantwoorden. Het ging van de stropdas van Prins 
Claus, via de (gewassen) voet van Ruud Sokolowski zelfs naar de eerste koning van Nederland. 
Kortom niemand wist alles, maar met elkaar kwamen we een heel eind. Nu maar weer 
afwachten wat de volgende Pubquiz gaat brengen (lees vooral de kranten maar alvast goed). 
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Muziek theater 
Een nieuw, maar verrassend onderdeel van de programmering was het Muziek Theater van 
Kirsten Benschop met muziek van Derk Groen. Een goed gevulde zaal luisterde ademloos naar 
de voorstelling “Die ik ben”. De voorgehouden spiegel over vragen waarvan je gelukkig bent 
of wordt, en of de smartphone nu wel zo’n verrijking is etc., werd door menigeen herkend.  

 
Gezien de reacties is een dergelijk middag zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Kalebassen opmaken 
Zo’n 22 dames waren er nodig om de verzameling Kalebassen een nieuw uiterlijk te geven en 
om ze een nieuw tehuis te geven. Het waren dit keer hele flinke kalebassen, die na afloop nog 
flink wat sjouwwerk met zich meebrachten. 

 
Op de foto het eind resultaat met alle dames en de workshop gevers Cobi Kerkhoven en 
Marian Kamminga.  
             
Bezoek aan het vernieuwde dierenkampje Dragonder 31 oktober 2019 
Op deze dag wandelden we met ruim 50 geïnteresseerde Wijs-met-je Wijk-ers vanuit het Aller 
Erf naar het dierenkampje in het Dragonderpark.  
Bij het betreden van het dierenkampje vielen direct het prachtig nieuwe theehuis en het 
robuuste dierenverblijf op.  
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In het theehuis werden we ontvangen door de voorzitter van de stichting Buitenzorg, Gerrit 
van de Weerd.  

De stichting organiseert al 25 jaar dagbesteding en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een 
verstandelijke beperking en beschikt ook aan het Ruisseveen over een gebouw, dierenkampje 
en moestuin.  

Wij waren erg onder de indruk van het geweldige resultaat dat met veel sponsoren uit het 
bedrijfsleven en het werk van vele vrijwilligers is bereikt. Ook de doelgroep zelf, de mensen 
met een verstandelijke beperking, heeft een ongelofelijk aandeel geleverd.  
Uiteraard is alles met veel interesse bekeken, en dit was extra leuk voor de opa’s en oma’s die 
er vroeger met hun kinderen kwamen en nu vast van plan zijn er met de kleinkinderen heen 
te gaan.  
Naast het feit dat er (natuurlijk) nog vrijwilligers worden gezocht, zijn ook giften van harte 
welkom, die kunnen worden overgemaakt op rekening NL 93 RABO 0111 8538 34 t.n.v. St. 
Buitenzorg Beheer (ANBI). 
 
Nog op het programma voor de Winter van 2019: 

Onderstaand het deel van ons programma voor de komende periode tot de Kerst. 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) 
22-11-2019 Vrijdag  Wijnproeverij 
28-11-2019 Donderdag  Sinterklaas bingo o.l.v. Jos Schilte 
06-12-2019 Vrijdag  Lezing: Jaap Pilon “Veenendaal” 
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. 
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Terugblik Uitwijk 

Op onze internet pagina ( www.wijsmetjewijk.nl\noordoost ) staan weer leuke verslagen van 
onze (zomer en winter) 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. 
    


