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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-7           8 december 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost, 
 
Van het bestuur 

December, feestmaand, maar dan wel heel anders. Geen grote familie bijeenkomsten, niet 
even bij elkaar aanwippen voor een oliebol. We zijn allemaal goed voorzichtig. En toch is het 
een feestmaand.  
De kerst valt dit jaar op 25 en 26 december, da’s niet anders dan andere jaren. Maak plan-
nen om er mooie en waardevolle dagen van te maken binnen de mogelijkheden die er toch 
echt zijn. 
 
Vanuit Wijs met je Wijk proberen we altijd al verbinding met elkaar te zoeken. Ditmaal heb-
ben we dat anders dan anders geprobeerd, met een aardigheidje voor jezelf en ook voor een 
ander. Daar heb je wellicht al wat van gemerkt (en anders komt het nog). 
 
De jaarwisseling valt ook dit jaar weer op de geëigende datum. Hopelijk komen we er zonder 
veel geknal doorheen.  
 
Eet niet te veel oliebollen en anders lekkers. Op naar een nieuw jaar. 
 
Hij komt onze Jeu de Boules baan 

Zo stonden onze Wijs met je Wijkers in Petenbos erbij. Jaloers makend? Nee hoor, want ook 
voor de Wijs met je Wijkers in Noord-Oost en Centrum is er een boules baan in de maak. De 
gemeente heeft in haar jaarplan ruimte gemaakt, financieel en tijd technisch, om naast het 
Dierenpark Dragonder een dubbele Jeu de Boules baan aan te gaan leggen. 

Natuurlijk moeten er nog stappen worden ondernomen, buurt informeren, plek gereed ma-
ken etc., maar we staan in de planning voor (hopelijk) voorjaar 2021. 

Wij zijn er blij mee en naar we weten jullie ook. Dus meld je alvast aan voor deze nieuwe 
tak aan de Wijs met je Wijk boom (en geef die ook maar alvast een naam). 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Steun de wijkondernemer en maak het jezelf makkelijk 

De huiscateraar van Wijs met Wijk Noord-Oost, Bommm Smaakma-
kers, heeft het in deze tijden ook erg lastig. Toch hebben ze een 
leuke, makkelijke en smakelijke  kerst-actie verzonnen.  
Werp maar even een blik op de onderstaande website en verlekker 
je aan het aanbod.  
 

Reserveren - Kerstontbijt / brunch (bommmsmaakmakers.nl) 
 
Kerstvoorelkaar  

De gemeente Veenendaal heeft oog voor zijn inwoners en ziet ook dat er in deze feestdagen 
periode heel veel niet door kan gaan. Allerlei privé feestjes en andere georganiseerde activi-
teiten kunnen geen doorgang vinden en dat is heel jammer. 
Toch is er een mogelijkheid om de kerst een vrolijk tintje te geven.  Lees de bijlage, maar in 
het kort komt het hier op neer: 
 
Kerst voor Elkaar (https://www.kerstvoorelkaar.nl/) 
Kerst voor Elkaar is een muzikaal initiatief bedoeld om Veenendalers een hart onder de riem 
te steken in de kerstperiode en een muzikaal programma te bieden. Het project bestaat uit: 

• Een concert via livestream 
Ieder die zich aanmeldt krijgt een link, waarmee 
het concert tussen kerstavond 24 december en 
oudjaarsdag 31 december bekeken kan worden op 
zelfgekozen moment. 
 
• Een videoboodschap 
Het is mogelijk een videoboodschap in te sturen 
voor een naaste, familielid of vriend die aange-
meld is als luisteraar van het concert. 
Deze videoboodschap wordt verwerkt in de 
livestream van het concert. 

 
Voor het aanmelden van luisteraars gaat u naar de volgende website:  
https://kerstvoorelkaar.nl/index.php/individueel 
 
 
 
 
 

Aardigheidje voor in de boom  
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Kerstbomen competitie 

Na de Sint is het dan nu tijd om ons gereed te maken 
voor de kerst. Kerstverlichting ophangen, de kunst-
boom uit het vet halen en oh ja waar liggen de kerst-
ballen? 
 
De echte liefhebber koopt natuurlijk een echte kerst-
boom (goed voor de economie). Bij ons thuis altijd wel 
een dingetje. Hoe groot mag hij zijn, hoe duur en staat 
de vorm wel aan? 
 
 
 

 
En dan eerst nog even het gedoe van de boom optuigen en alle lampjes 
weer mooi over de boom verdelen. 
Maar dan is er daarna natuurlijk het resultaat, er staat wat!! 
 
Graag zouden we bij jullie allemaal even langskomen om te kijken hoe 
mooi de boom bij jullie staat. Maar dat doen we nu even niet. 
Daarom een kleine competitie: “ Wie heeft de mooiste boom? ” En als 
er durfallen zijn die zelf ook naast de boom op hun paasbest op de ge-
voelig plaat zijn vast gelegd? Kom maar op met die foto. De winnaar 
krijgt een prijs(je) en komt in de volgende nieuwsbrief.  
 

Doe maar mee en doe maar gek.  wijsmetjewijkoost@gmail.com 
  
Nog niet te laat voor een kerststukje 

Onze activiteiten kunnen we even niet samen 
doen, maar op internet hebben  we deze club 
gevonden die thuis pakketten verzorgd.  
 
 
 https://www.debruinemeren.nl/thuisworkshops/ 
 
Wellicht ook een leuk idee. Stuur de foto’s maar in. 
 
 

 

 


