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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-4           September 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost, 
 
Het organiseren van Activiteiten 

In deze bijzondere tijden is het geen sinecure om binnen activiteiten te willen en kunnen 
organiseren.  Waar we natuurlijk allemaal behoefte hebben aan contacten en leuke 
bezigheden, hebben we natuurlijk ook allemaal de zorg over de gezondheid. 

Als organisatie van onze club willen en gaan we geen enkel risico nemen en willen we zeker 
weten dat we ons met elkaar veilig voelen. Daarvoor hebben we stappen genomen om 
enerzijds te weten hoe we de veiligheidsprotocollen kunnen volgen en anderzijds om zeker 
te stellen dat de hygiëne- en ventilatie maatregelen op onze vaste stek in het Aller Erf in 
orde zijn. 

Inmiddels zijn Ruud Sokolowski en ikzelf (Louis van Overhagen) amateur experts op het 
gebied van normen, luchtverversing, ventilatievoud en kubieke meters frisse lucht. Voordat 
we daadwerkelijk weer gaan starten zullen we u op de hoogte brengen van wat we weten en 
hoe ons desinfectie protocol er uit gaat zien. 

Maar we zijn er nog niet en wachten nog rapportages etc. af. 

Wel hebben we een in potlood geschreven programma samengesteld. Hopen dat het door 
kan gaan.  Wordt vervolgd dus. 

 

Laatste Zomeractiviteit 

Datum   Dag   Activiteit  
24-09-2020  Donderdag   Hugo’s Pannenkoeken + ommetje, Veenendaal 

 
De echte uitnodiging heeft u al gehad. 
 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Buiten zomerprogramma 

Ook in deze zomer hebben we weer wat buiten uitjes op touw gezet. Er is er nog eentje te 
gaan, zie bovenstaand. 
 

Een volledig verslag van de 3 reeds gehouden activiteiten kunt u vinden op  
https://wijsmetjewijk-noordoost.nl/terugblik-activiteiten 

 
Toch geven we een kleine impressie:  
 
 

 Midgetgolf Doorn vrijdag 11 september 2020 

Met 19 man en vrouw sterk zijn we naar Parkhuys Rosarium in Doorn getogen om volgens 
alle regels van het edele Midgetgolf de krachten met elkaar te meten. 

Van alle deelnemers hadden er zelfs 9 het aangedurfd om op de fiets te gaan. Keurig op tijd 
sloten zij aan bij de andere deelnemers om eerst even wat te drinken ( en ja er was ook 
taart). Vervolgens moesten we er toch echt aan geloven. 

 

 

 

 

Marian had keurig bepaald dat er 3 deelnemers in een flight zaten en dat die allemaal op 
gepaste afstand van de andere deelnemers konden spelen. Of er echte talenten zijn ontdekt 
tijdens het spel is wat onduidelijk, wel is duidelijk geworden (door het volume en de 
gelaatsuitdrukkingen) dat er veel fanatisme onder onze deelnemers zat. 

De score werd door iedereen netjes en vooral eerlijk bijgehouden, er stond immers een prijs 
tegenover. 

 

 

 

 

 

Na afloop van het parkoers (18 holes met gekmakende moeilijkheidsgraad) werden de 
scores geteld en waren er winnaars en bijna winnaars. De scores liepen uiteen van 58 
slagen naar  88 slagen. De prijswinnaar staat op de foto. 

Moe maar voldaan weer op huis aan. 

Om nog meer foto's te bekijken  Klik hier 
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 Passiflorahoeve – Vlindertuin, Harskamp donderdag 20 augustus 2020 

Wat zijn er toch een mooie dingen te ontdekken op niet eens zo'n grote afstand van 
Veenendaal. Op 22 fietskilometers ligt in het plaatsje Harskamp de Passiflorahoeve.Dit is een 
overdekte vlindertuin met buitentuin met een totale oppervlakte van 16.000 m2. Het 
complex, dat bij een oude Veluwse boerderij is gesitueerd, bestaat uit 5 bijzondere en 
prachtige vlindertuinen. Daarnaast vindt u hier een grote collectie Passiflora’s, Fuchsia’s, 
Hibiscussen, Dahlia’s, Irissen, Lelies en diverse andere kuipplanten. Deze combinatie en 
omvang is bijzonder uniek. 

Een achttal stoere fietsers vonden het een goed plan om het bezoek op de fiets te gaan 
doen. Hulde. 

Tegen een uur of twee waren we met 21 
deelnemers klaar om de koffie en taart soldaat 
te maken, alvorens de tocht door de kassen en 
de tuin te gaan maken. Piet Moerman (de 
eigenaar) kwam eerst wat vertellen over hoe 
het zo gekomen is en waar het bedrijf inmiddels 
voor staat. Zoek op een regenachtige dag de 
passiflora hoeve op internet maar eens op. 

En toen werden we losgelaten op het terrein. 
Via de kassen met poppen en vlinders in alle 
soorten en maten, was ook de tuin te belopen 
met daarin heel veel vliegende beestjes 
vriendelijke struiken en planten. 

Na nog even een nazit met elkaar toch maar besloten om weer op huis aan te gaan. Maar we 
hebben de foto's nog!!  Voor extra foto's, klik hierop 

 Wandelen en Picknick Renkums Beekdal op vrijdag 31 juli 2020 
 
Op vrijdag 31 juli  gingen er maar liefst 32 man per fiets of per auto naar het 
informatiecentrum bij het Renkums Beekdal. Het was ons eerste uitje in lange tijd en we 

moesten wel de afstand bewaren, maar dat is ons 
aardig gelukt denk ik. De gids Sjaak Schouten vond 
de belangstelling enorm. Het was dan ook mooi 
weer (eigenlijk een beetje te mooi weer)  en de 
groep had er zin in. Welgemoed gingen we op pad 
naar de Beeldentuin van Quadenoord, waar we 
een picknick stop hielden, In de lommerrijke 
schaduw van de bomen werd er op de 
meegebrachte picknick kleedjes de maaltijd 
genuttigd. Waarna onze voorzitter Louis, namens 
de activiteitsponsor (de Rabobank) een ijsje 

aanbood aan de liefhebbers.  
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Voor de liefhebber is er hier een link naar 
nog wat foto's van deze middag. 
Aangeleverd door medewandelaars 
waarvoor onze hartelijke dank 

Link naar de Foto's  ===>  Klik hier 

 

 

 

Wandelen in Veenendaal 

Velen van u weten het al, velen van u doen het al, velen van u zouden het wel willen doen: 

 

 
 
Op iedere maandagochtend wordt er gewandeld in de vrije natuur. Zo’n 90 minuten wordt 
er stevig doorgewandeld door de doorgewinterde en fanatieke wandelaars. En zo’n 90 
minuten wordt er in een wat rustiger tempo gewandeld door niet minder fanatieke 
wandelaars. Bij gelegenheid gaan we ook op een wat verderop gelegen locatie van start 
(Planken Wambuis bijvoorbeeld, of Beekdal in Renkum.) 

Na afloop van de inspanning is er veelal een koffierondje (bij toerbeurt door de vaste 
wandelaars verzorgd). En dan is de week weer fris en energiek begonnen. 

Geef u gerust op bij Wandelen Veenendaal Noord Oost  

    wandelenvdaalnoordoost@gmail.com 

dan wordt u geïnformeerd waar de weekstart dit keer is. 

Oh ja, had ik al gezegd dat er tijdens het wandelen gepraat mag worden? Welnu dat gebeurt 
volop.  
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Vriendenbijeenkomst gecanceld 

De plannen waren gemaakt, de locatie geregeld, boodschappenlijst gemaakt, de speeches van 
de Voorzitter en de Directeur activiteiten geschreven. 

En toen kwam de herhaalde waarschuwing van de premier, blijven houden aan de regels en 
vooral de horacaregel handhaven. 

Dus weer met de neus op de feiten gedrukt. En ja hoe kunnen we een sociaal event met 
babbelen met iedereen, hapjes en drankjes uitdelen etc. organiseren waarbij we zeker weten 
dat iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft en ook nog op zijn stoel blijft zitten? En hoe leuk is 
dat? We gaan het op een later tijdstip en wellicht op een andere manier weer proberen. 

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. 
 
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. 
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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Met potlood geschreven 
 
Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-Oost: najaar programma van 2020: 

Hoewel we nog niet weten of alles door kan gaan en of we eventueel moeten uitwijken naar 
een andere locatie, heeft onze activiteitencommissie toch weer alles uit de kast gehaald 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).  
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. (maar wacht de definitieve uitnodigingen af) 
 
Datum   Dag  Activiteit (alle activiteiten starten om 14.00 uur) 
16-10-2020  Vrijdag  Verrassing (ook voor ons nog) 
23-10-2020  Vrijdag  Lezing uitvaartbegeleiding 
29-10-2020  Donderdag Stenen schilderen 
6-11-2020  Vrijdag  Theater Kirsten Benschop 
12-11-2020  Donderdag Wijnproeverij  
20-11-2020  Vrijdag  Workshop iets creatiefs 
26-11-2020  Donderdag 3D printen Cultuurfabriek 
4-12-2020  Vrijdag  Pubquiz / Bingo 
10-12-2020  Donderdag High Tea 
18-12-2020  Vrijdag  Workshop Kerstdecoratie 
 
 
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. 

Met potlood geschreven 
 

 
We zien u graag bij een van onze activiteiten. 

    
 


