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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-3           18 maart 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Slechts één onderwerp deze keer. En dat is Pasen met een klein beetje versoepeling. 

We blijven proberen om verbinding met elkaar te leggen en leuke dingen met elkaar te de-
len. We denken dat we een beperkte activiteit hebben gevonden om elkaar kort en toch op 

afstand heel even te kunnen zien. Maar daar moet u wel wat voor doen!!! 

Met de komende paasdagen in aantocht hebben we verzonnen dat een verbindend bloeme-
tje precies is wat we nodig hebben. In een kleurrijk smaakvol klein tasje treft u een plantje 

aan, die we allemaal kennen (en bijna niet uit kunnen spreken) een Kalanchoë. 

 

Een makkelijke kamerplant, dat is de Kalanchoë. Een vetplant met zijn oorsprong in Oost-
Afrika, Madagaskar en Zuidoost-Azië. Zijn familie bestaat uit maar liefst 125 soorten, waar 
ook vele bloeiende soorten tot behoren. De plant is erg onderhoudsarm, en dus ook geschikt 
voor de plantenliefhebber zonder groene vingers.  

De symbolische betekenis volgens Wijs  met je Wijk van de Kalanchoë staat voor: volharding, 
verbinding en elkaar leren kennen. 

En laat dat nu net met Pasen mooi uitkomen. 

Hoe gaan we dat doen? 

Aangezien we bewegen en contact hoog in het vaandel hebben staan, gaan we u zelf even in 
beweging zetten. We gaan dit Claim & Collect noemen. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Per deelnemershuishouden hebben we één tasje met plantje voor u klaar staan. Op een 
tweetal adressen staan we klaar om u dit tasje te overhandigen tijdens een gereserveerd 
tijdsblok. 

 De deelnemers met een achternaam beginnend met de letter A tot en met G zijn 
welkom tussen 14.00 en 15.00 uur het tasje af te komen halen.  

 De deelnemers met een achternaam beginnend met de letter H tot en met O zijn 
welkom tussen 15.00 en 16.00 uur het tasje af te komen halen.  

 De deelnemers met een achternaam beginnend met de letter P tot en met Z zijn 
welkom tussen 16.00 en 17.00 uur het tasje af te komen halen. 

U moet wel even voor 27 maart een mailtje sturen naar wijsmetjewijkoost@gmail.com dat 
u een tasje komt halen en ook even aangeven op welk van de twee adressen u dat komt 
doen. 

Maak er gelijk een leuke wandeling van en kies niet persé  het dichtstbijzijnde adres uit, 
maar maak er een uitje van. 

De adressen zijn :      *  Kikstraat 23 3907 LC Veenendaal (ligt in Oost) 

                   ’t Voorhuis 31 3902 CA Veenendaal (ligt in Dragonder Noord)  

Dus kom gezellig even langs op donderdag 1 april op het gekozen adres en toepasselijke tijd-
stip. Maak er een praatje op gepaste afstand en fleur de woonkamer daarna op met ons ver-
bindende plantje extraordinaire. 

Wij staan buiten klaar om een praatje te houden en om uit te delen. 

Voor de stouterikken en heel lenigen van geest: dit is echt geen 1 april 
grap en de presentjes staan echt voor u klaar. 

 

Kunt u echt niet zelf komen, dan kan een wijkgenoot, tevens lid zijnde, gemachtigd worden het 
presentje mee te nemen. Lukt dat niet, zet het dan ook even op de mail, dan zoeken we een 
oplossing.  

 

Mogelijk gemaakt 

Deze actie is weer mogelijk gemaakt door de vaste sponsoren, vrienden van Wijs met je Wijk 
Veenendaal Noord-Oost en natuurlijk de activiteiten commissie van onze club. 

 


