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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-3           Juli 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost, 
 
Leuke dingen doen in het corona tijdperk     

Over voorzorgsmaatregelen en verstandig met de gezondheid omgaan hoeven we natuurlijk 
niets meer te vertellen. Wel willen we nog even zeggen dat we alle richtlijnen goed in de 
gaten houden en daar uiteraard met onze activiteiten rekening mee houden. Aanmelden 
voor activiteiten? Natuurlijk doen! Niet helemaal lekker? Gewoon even afmelden en lekker 
onder de wol. 
Voor onze komende activiteiten betekent dit dat we flink afstand houden, de 
contactmomenten beperken en veel dingen zelf meenemen en ook zelf afrekenen. 
Meerijden alleen met echte bekenden en alles met verstand.  Anders? Zeker. Minder leuk? 
Zeker niet.  
 
Zomerprogramma 

Zoals u wellicht weet, hebben we in de zomer van 2019 diverse buiten-uitjes georganiseerd. 
Topper daarin was het bezoek aan Van Ravenswaay groente en fruit, met borrel na. Maar 
ook de Boerengolf op Boerderij De Weistaar Maarsbergen, de bezoeken aan Kasteel 
Amerongen en het Pluimveemuseum Barneveld, om er maar een paar te noemen, waren 
successen. 

Dat gaan we weer doen deze zomer! 
 

Onze activiteitencommissie is zo creatief als wat, dus ideeën genoeg.  
 
We hebben zo veel mogelijk gezocht naar zo ruim mogelijke gelegenheden en zelfs als het 
even kan lekker in de buitenlucht.  
Wat dacht u van het onderstaande programma? De echte uitnodiging krijgt u ruim op tijd 
om te reageren. 
 
Datum   Dag   Activiteit  
31-07-2020  Vrijdag   Wandelen en Picknick Renkums Beekdal. 
20-08-2020  Donderdag  Passiflorahoeve, Harskamp 
11-09-2020  Vrijdag   Rosarium (midgetgolf), Doorn 
24-09-2020  Donderdag   Hugo’s Pannenkoeken + ommetje, Veenendaal 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Terugblik Uitwijk    

Op onze website kunt u allerlei informatie vinden over ons programma en de diverse 
activiteiten. 

Bij de Agenda vindt u alle komende activiteiten, in Wijs-Thuis alle thuisgroepen en zo verder. 
Op de pagina Terugblik activiteiten staan verslagen van de activiteiten met foto’s en 
eventueel gebruikte sheets in de diverse presentaties. Het kijken waard.   
 

 

 

Deelnemen aan activiteiten    

Aanmelden gaat heel simpel: reageer op de (bijna wekelijkse ) uitnodigingen en meldt u aan. 
(Belangrijk: komt u met uw partner, dan moet u zich allebei aanmelden, zodat u allebei op de 
lijst komt .) 

wijsmetjewijkoost@gmail.com    
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Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-Oost KOOKBOEK 

Na 13 maal de Wijkwijzer te hebben ontvangen, heeft u al een schat aan lekkere recepten 
(met bijbehorende smakelijke plaatjes) in bezit.  

Zou het niet leuk zijn om deze 13 recepten aan te vullen met uw eigen (familie) recepten? 

Als u nu uw recept (met hoeveelheden, bereidingstijd etc.) met eventueel een leuke foto 
daarvan aan ons mailt, dan maken wij daar een leuke internetpagina van. 

Gaan we later nadenken of we daar niet iets van een boekje of losbladig systeem etc. van 
kunnen maken.  

 

 

Jeu de Boules baan    

 
Momenteel zijn we bezig om te kijken 
of er een jeu de boules baan bij het 
Dierenpark Dragonder zou kunnen 
komen. Daar is uiteraard de gemeente 
met financiering en aanleg voor nodig. 
We hebben al even samen met de 
gemeente gekeken naar een geschikte 
plek en de vooruitzichten zijn goed!! 
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Wijs-Thuis: een succes   

Begin dit jaar hebben we met een enquête geïnventariseerd of er belangstelling is voor Wijs-
Thuis Themagroepen. En die belangstelling is er! Inmiddels zijn diverse groepjes van start 
gegaan. Ze gaan samen klaverjassen, koken, eten, filosoferen over levensthema’s, aan de 
slag met handwerktechnieken, sjoelen en spelletjes doen, koffie drinken of schaken.  

Wijs-Thuis groepen zijn kleine groepjes buurtbewoners die bij een van hen thuis komen. Ze 
vallen onder de paraplu van Wijs met je Wijk Noord-Oost, maar zijn zelfstandig en regelen 
hun bijeenkomsten zelf. Op de website vindt u alle informatie. 
 

Wijs-Thuis groepen 

Filosofie    Anja Sokolowski     anjaski@kpnmail.nl 
Franse conversatie   Marion Schilte   marionschilte@hotmail.com 
Handwerktechnieken  Ellen van Steenis      ellenvansteenis@live.nl 
Klaverjassen (evt opfrissen)  Roger Roelofsma  roger.roelofsma@gmail.com 
Koffie drinken   Elly van Donselaar      ejvandonselaar@gmail.com 
Leeskring    Aukjen van der Zwan aukjenvanderzwan@hotmail.com 
Samen koken en eten  Ellen van Steenis      ellenvansteenis@live.nl 
Schaken    Roger Roelofsma  roger.roelofsma@gmail.com 
Sjoelen en spelletjes    Minie Hamming       wj.hamming@solcon.nl 
 
Hebt u ook belangstelling of wilt u informatie? Stuurt u dan een mail naar de betreffende 
contactpersoon (zie hier boven ).  
Hebt u een ideetje voor een nieuwe Wijs-Thuis Themagroep? Neemt u dan contact op met 
het bestuur. 
 

Bent u al  “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk Noord-Oost 2020? 

Zo niet, dat kan nog hoor! Maak dan uw vriendenbetaling 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.  
 

 

 

Och ja, de zomer vriendenbijeenkomst is op 03-09-2020, een aparte uitnodiging volgt. 
 
(Kijk nog wel even of u ons al niet als vriend 2020 steunt, dubbele vrienden zijn welkom, 

maar hoeft niet  .) 
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Gemeente nieuws     

Wist u dat de gemeente u met allerlei adviezen en/of raad en daad kan bijstaan? 
Kijkt u  maar eens op de website www.duurzaamveenendaal.nl , met allerlei duurzame tips.  
Ook de blijvers lening, aangestipt bij de Lezing van Ditters over overwaarde en ontzorging is 
een interessant onderwerp. Ook hiervoor een link naar de website voor meer informatie: 
https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/blijverslening/ 

In ons najaar programma hebben we een plekje ingeruimd voor de wijkmanager, Janneke 
Penterman, met wellicht wat stoere hulp, om ons verder te informeren over het 
bovenstaande en de nieuwe opzet van het  Wijkteam. Wordt vervolgd. 

Hulp en themagroepen 

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

Dus als u hulp of een sturend handje nodig heeft, of als u 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 
Klushulp    Frans Schellevis     fransschellevis22@gmail.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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Nieuws van andere Veenendaals initiatieven. 

Dit vonden we in onze mailbox. 

'Eten Met Zin' in Veenendaal 
Eten met Zin is een nieuwe activiteit die zich richt op gesprekken rondom 
zingevingsthema’s. Een goed gesprek onder (avond)etenstijd! Regionaal 
is men bezig om dit op te zetten en Veenendaal wil ook mee gaan doen! 
Heb je interesse? Leuk! 
http://www.hetvensterveenendaal.nl/bezinning-en-bezieling/bijdragen/artikel/eten-met-
zin-in-veenendaal 

 
Oproep vanuit Veens 
Is er bij Wijs met je wijk misschien een vrijwilliger die een Somalische vrouw wil helpen met 
patronen leren naaien op de naaimachine? Mevrouw hoopt op die manier het naaien onder 
de knie te krijgen zodat ze er dan over een tijdje misschien inkomsten uit kan krijgen. Ook kan 
ze, tijdens deze ‘naailessen’ de Nederlandse taal wat leren.   
https://veensvrijwilligers.nl/openstaande-hulpvragen.html?id=25949 

 

Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-Oost: najaar programma van 2020: 

Onze activiteitencommissie haalt weer alles uit de kast om voor de periode oktober tot en met 
december 2020 een gevarieerd programma samen te stellen. Natuurlijk komen de toppers 
weer voorbij ( Workshops, Lezingen, High Tea, en de rest). Er wordt aan gewerkt dus. 
 
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 350 alvast weer uitgenodigd. 
 
Datum   Dag  Activiteit (alle activiteiten starten om 14.00 uur) 

 
 
 
 

Voor iedere bijeenkomst wordt steeds een uitnodiging verstuurd naar alle deelnemers die bij 
het bestuur bekend zijn. Daarna kunt u zich, bij voorkeur via wijsmetjewijkoost@gmail.com 
voor de activiteit opgeven. 

 
We zien u graag bij een van onze activiteiten. 

    
 


