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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-2           17 februari 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

En toen was er opeens kou, sneeuw en gladheid. Geeft net weer even wat andere prikkels in 
deze Corona tijd. We hopen dat jullie toch lekker naar buiten zijn gegaan en voorzichtig van 
de buitenlucht hebben genoten. Opvallend was wat mij betreft de hoeveelheid vogels die op 
zoek waren naar eten en drinken. Een klein ideetje voor wat extra hulp voor de gevederde 
vrienden iets verderop in deze nieuwsbrief. 

Maar wordt er niets gezamenlijks georganiseerd voor de deelnemers dan in deze barre tij-
den, zult u zich misschien  afvragen? Nee, is daar het antwoord op. Zolang we corona er niet 
onder hebben en we nog niet gevaccineerd zijn, is dat echt niet verantwoord. 

Vanaf mei/juni zou het mooi zijn om weer wat leuks buiten te organiseren, ideeën zijn er ge-
noeg. 

Tot die tijd blijft het bij zelf met of zonder de buren wat wandelen op gepaste afstand en el-
kaar een beetje in het oog houden. Wellicht kan er met een belletje of praatje wat hulp ge-
boden worden. Voor de wandel geïnteresseerden stuurt Ruud Sokolowski ieder week een 
route (nu nog even in de eigen wijk) uit, die op maandagochtend om 10.00 uur start vanuit 
veelal het eigen huis. Verbazingwekkend hoeveel buurtgenoten je zo toch tegenkomt voor 
een praatje of groet op afstand. 

Nu we weer even iets meer binnen zitten, komt het mooi uit dat de Jumbo een eigentijdse 
variant op de bekende voetbalplaatjes heeft opgestart. We gaan daar een kleine ruilbeurs op 
afstand voor organiseren. 

En oh ja, mocht het nu een echt lekker weekend wor-
den, pak die vitamine D even mee. Uit de wind in de 
zon, dat doet een mens goed.  

Veel leesplezier, blijf gezond en blijf actief. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Sneeuwpret en ijskoud goede ideeën 

Zomaar even een klus idee voor wat extra leven in de tuin of op 
het balkon. 

Alle ingrediënten staan op de foto, even voor gaan zitten en na ge-
dane arbeid nog even buiten ophangen. En dan maar kijken naar 
al het aanvliegend gevogelte. Stuur gerust een mooi plaatje in. 

 

Kerstbomen 

Van een actieve, maar niet de snelste, inzender kregen we deze foto reportage. Herkenbaar 
he? 
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1) Voorpret en uitvoering 
2) Realisatie en cadeaus 
3) Ja, de laatste uurtjes zijn de mooiste niet 

 

De PC als vriend 

Mocht je de puzzel, het boek of het gedichten schrijven zat zijn, hier nog wat digitale aanra-
ders: 

1) een mooi programma over Vincent van Gogh en meer. Leuk om even doorheen te kij-
ken:  
Rijksmuseum Amsterdam 

2)  vanuit de Hermitage. Maakt je misschien toch weer even blij!  
Hermitage Thuis | Filmpremière Juwelen! | Virtuele tour Romanovs & Ridders | Bouwwed-
strijd (mailchi.mp) 
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Veenendaal verzamel(t)d 

“Beleef de geschiedenis van Veenendaal in plaatjes” , zo valt te lezen in het speciale boek 
dat mede mogelijk gemaakt is door de vier Jumbo vestigingen in Veenendaal.  

De actie loopt nog enkele dagen en voor velen van ons wordt het nog een hele klus om alle 
plaatjes te verzamelen. Er zijn natuurlijk altijd buurtbewoners die het boek al vol hebben. 
Waarschijnlijk hebben zij veel boodschappen gedaan of al veel kunnen ruilen. 

Dat laatste kunnen wij met z’n allen natuurlijk ook in gang zetten. Met elkaar ruilen.  

 

Maar wie heeft wat? En hoe gaan we dit organiseren? Interessante vragen die onder nor-
male omstandigheden geen problemen hoeven op te leveren. Echter, we zitten in een crisis-
periode met allerlei beperkende maatregelen. 

Toch lijkt het ons leuk een soort ruilbeurs van plaatjes op te zetten. Allereerst is het van be-
lang om te weten wie plaatjes wil ruilen. Daarna kunnen we vaststellen waar de verzame-
laars wonen om vervolgens zgn “buurtgroepen” te maken. De mensen in zo’n buurtgroep 
brengen we met elkaar in contact, zodat ze onderling vraag en aanbod met elkaar kunnen 
delen.  

 

Lukt het binnen 1 a 2 weken toch niet om alle plaatjes te vergaren, dan kunnen we bijvoor-
beeld twee buurtgroepen met elkaar in contact brengen. Of twee vertegenwoordigers die 
namens de buurtgroep het ruilen willen regelen. 

Als laatste optie kunnen we in het voorjaar of vroege zomer, als we weer gezamenlijke acti-
viteiten mogen organiseren, de liefhebbers uitnodigen voor een echte ruilbeurs. Maken we 
er meteen een mooie middag van. 

Actie 

Welke actie moet u ondernemen als u wilt ruilen of gewoon plaatsjes beschikbaar wilt stel-
len? 

Aanmelden via de e-mail met naam een adres. Daarna hoort u van ons in welke buurtgroep 
u zit. Niet te lang mee wachten! 

Heel veel succes. 
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Het Ontmoetingshuis 

Zoals jullie wellicht weten, heeft het Ontmoetingshuis in Oost een speciaal plekje in onze uit-
gaansagenda. Zij hebben een bredere doelgroep dan de 60+ van Wijs met je Wijk, maar kun-
nen door het grote gebouw en een andere financiële structuur, net even wat andere dingen 
organiseren als wij.  

In het Ontmoetingshuis zijn na vele jaren weer de eerste danspasjes door onze deelnemers 
gezet (nee foto’s mogen vanwege privacy redenen niet worden getoond) bij de opfris cursus 
stijldansen. Ook zijn er deelnemers die getracht hebben het vakantie Spaans weer op te ha-
len. Een enkeling heeft ook daar de theatertalenten kunnen aanscherpen bij de workshop 
improvisatie. Zelfs lezingen over de Baltische staten als reisbestemmingen hebben ons  
warm gemaakt voor reisplannen. 

Natuurlijk is ook daar het programma on hold vanwege de bekende reden. Maar net als bij 
ons worden er plannen gesmeed en om input gevraagd. Dus als u een goed idee heeft wat 
om meer ruimte en/of financiële armslag vraagt: reageer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


