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    Veenendaal Noord-oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-1           Januari 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-oost, 
 
Nog één keertje dan: 
 
De allerbeste wensen voor 2020, met een hele hoop gezondheid, 
voorspoed, gezelligheid en leuke activiteiten toegewenst door het 
hele Team van Wijs met je Wijk Noord-oost.  
 
Het succes van 2019    

Als we terugkijken op 2019 binnen onze mooie Wijs club, dan doen we dat met een grote 
tevredenheid. Er zijn veel mooie lezingen gehouden, pittige Pubquizen afgenomen, er is 
gebingo-ed, gewandeld, gefietst, creatief op vele fronten geweest en zelfs middag theater 
gehouden. 
Heel veel deelnemers hebben van ons aanbod genoten, en we hebben heel veel tevreden 
gezichten gezien. Voorwaar een grote stimulans om ook 2020 tot een succes te maken. 

Maar dat succes hebben we natuurlijk te danken aan de vele (zo’n 20) 
vrijwilligers die op allerlei gebieden hulp bieden en activiteiten verzorgen. Dank 
allemaal daarvoor! 
 

Deelnemen aan activiteiten    

Velen van u hebben al deelgenomen aan de diverse activiteiten, maar ook een aantal van u 
heeft die stap nog niet genomen. En dat is jammer, want voor een middag gezelligheid hoeft 
u echt niet veel moeite te doen. Samen met uw buurtgenoten is er veel te beleven. We 
organiseren, naar we denken, voor iedereen wel iets interessants. Begin 2020 goed en gun 
uzelf veel plezier. 
 
Aanmelden gaat heel simpel:  
reageer op de (bijna wekelijkse ) uitnodigen en meldt u aan. (wel allemaal voor uzelf, 
eventueel ook voor uw partner, dan weet u zeker dat u op de lijst komt ) 
U kunt zich uitsluitend via ons eigen emailadres aanmelden: 
 

wijsmetjewijkoost@gmail.com    

 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk.nl 
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Vrienden 2019 worden hopelijk ook Vrienden 2020    

Voor de Vrienden 2019 van ons Wijs met je Wijk initiatief hebben we inmiddels een aparte 
bijeenkomst georganiseerd, waarin we het reilen en zeilen van onze club nader hebben 
toegelicht en ook hebben geproost op het nieuwe jaar en het nieuwe programma.  

Vanaf februari 2020 gaan we weer opnieuw starten met de Vrienden werving voor 2020, 
want zonder vrienden en hun (financiële en morele ) ondersteuning kunnen we onze club 
niet draaiende houden.  
 
Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk Noord-Oost iets voor U? 
Maak dan uw betaling, van minimaal €10,= per persoon over op bankrekening 
NL97 RABO  0331 6497 48 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk onder vermelding van “donatie 
2020”. 
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 april 2020 te betalen! (maar u kunt het ook gelijk doen 
hoor!) 
 

 

 

Mooie deal met het Ontmoetingshuis  

Het Ontmoetingshuis in Veenendaal oost heeft eveneens weer een mooi halfjaars 
programma voor jong en oud in elkaar gezet. Zeker het bekijken waard. 
Ook dit jaar krijgen “Wijs met je Wijk” deelnemers weer een mooie aantrekkelijke korting 
(10% !) op een flink deel van de activiteiten. Zie de onderstaande kortingsactiviteiten: 
 

Activiteit         Start               . 
 AED en reanimatie slachtoffer reanimeren    3 februari 2020  
 West Coast Swing een (opfris) cursus WCS dansen  5 februari 2020  
 Stijldansen beginners     5 februari 2020  
 Stijldansen gevorderden       5 februari 2020   
 Smartphone fotografie     5 maart 2020  
 Fitlessen        19 maart 2020  
 Lezing “Reis om de wereld in 80 minuten   16 april 2020  
 Concert “Cor Bakker en Fay Claassen” Songs of liberty 24 april 2020  
 Toneel “Toneelgroep PiT speelt ‘Wat jij niet ziet’  16 mei 2020  

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

Korting: 10% korting op de ticketprijs of het cursusgeld. Kortingscode: WIJS2020  

De actie geldt tot en met 6 februari 2020, korting geldt zolang de voorraad kaarten of 
cursusplaatsen strekt. 
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Wijs-Thuis Thema groepen    

Geweldig! De enquête heeft opgeleverd dat wij met een aantal Wijs-Thuis Themagroepen van 
start kunnen! Wat voor aanmeldingen zijn er geweest: 
 
9x klaverjassen, 3x gedichten bespreken, 2x schaken, 5x sjoelen of spelletjes, 8x   
handwerktechnieken, 2 tot 4x  oorlogsgeschiedenis, 8 tot 9x  koken en samen eten, 1 tot 2x   
kaarten of bullet journals maken, 4x  koffie drinken, 9x  filosofie, 1x  oldtimers, 3x bridgen. 
 
Daarnaast deed u ook de volgende suggesties: genealogie, meditatie, videofilms maken, 
onkruid als geneesmiddel, kunstgeschiedenis. Sommige enthousiastelingen doen alvast 
suggesties voor een volgend initiatief: Wijs-Buiten Themagroepen, zoals e-biken en filmhuis. 
 
Wilt u zich ook nog aanmelden voor een Wijs-Thuis Themagroep? Dat kan tot en met a.s. 
vrijdag 24 januari. Stuurt u dan een mailtje naar Agnes van Kempen, allvkempen@planet.nl   
 
Vanaf week 5 nemen wij per themagroep contact op met de aanmelders om een 
startbijeenkomst af te spreken. 
 

 

 

 

 

 

Terugblik Uitwijk 

Op onze spiksplinternieuwe en flitsende Website  
( www.wijsmetjewijk.nl\noordoost ) staan onder het 
kopje “Terugblik activiteiten” zoals gebruikelijk weer 
leuke verslagen van onze (zomer en winter) activiteiten.  
Kijk er gerust eens op ter inspiratie. 
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Onze actieve vrijwilligers  

Onze stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers, in alle soorten en smaken, die zich 
inzetten voor ons mooie initiatief. 

In ons korte bestaan hebben we er een traditie van gemaakt om hen eens per jaar bij elkaar 
te roepen om samen door te spreken hoe dingen gaan, welke input we zoal krijgen en wat 
voor plannen er gesmeed worden. 

Uiteraard kan de boog op zo’n middag niet altijd gespannen staan en daarom was er een 
korte workshop “line-dance” voor vrijwilligers georganiseerd.  

Opperste concentratie was nodig, maar onder deskundige leiding, werden er twee kleine 
line-dansjes ingestudeerd. 

De middag werd onder het genot van een drankje en een klein presentje afgesloten, op naar 
weer een vol activiteitenjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

En gewoon vragen als er iets is waar u mee geholpen wilt worden, ze doen het graag. 
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Het Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost “voorjaar” programma van 
2020: 

Onze activiteiten commissie heeft weer alles uit de kast gehaald om voor de periode februari 
tot en met april 2020 een gevarieerd programma samen te stellen. Wat zij voor u in petto 
hebben vindt u hieronder. 
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 340 weer uitgenodigd. 
 
Datum  Dag  Activiteit (alle activiteiten starten om 14.00 uur) 
07-02-2020 Vrijdag  Start bijeenkomst en Pubquiz 
14-02-2020 Vrijdag  Workshop: Sieraden maken 
20-02-2020 Donderdag ` Lezing: Bonbons 
28-02-2020 Vrijdag   Lezing: Computercriminaliteit, online privacy 
06-03-2020 Vrijdag  Lezing: Overwaarde en ontzorging  
13-03-2020 Vrijdag  Workshop: Insectenhotel maken 
19-03-2020 Donderdag  (Muziek) theater 
27-03-2020 Vrijdag  Workshop: Stenen beschilderen 
02-04-2020 Donderdag  Whiskey proeverij 
09-04-2020 Donderdag  Workshop: Paasdecoratie maken 
17-04-2020 Vrijdag  Lezing: Uitvaartbegeleiding  
23-04-2020 Donderdag  Tappa’s maken 
 
 
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. 
 

         
 

 

Zet het alvast in de agenda 
 
 
We zien u graag bij een van onze activiteiten. 
    


