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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-4           15 april 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Als de geruchten waar zijn, en waarom niet, zijn er al aardig wat deelnemers zeker voor een 
eerste keer gevaccineerd. Nu nog even doorzetten en doorprikken, dan heeft iedereen extra 
bescherming. En daarmee komt er toch echt hopelijk een einde in zicht voor alle ellende en 
lockdown maatregelen. Voorlopig wordt er niet echt versoepeld en dus zijn we aangewezen 
op zelf wat beweging zoeken en fit blijven. 

In het licht van het bovenstaande zijn we heel blij met het volgende onderwerp. 

 

 

Jeu de Boules baan naast het Dierenkamp Dragonder 

Op woensdag 31 maart zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de aanleg van de Jeu 
de Boules baan voor Wijs met wijk Centrum en Noord-oost.  

De werkzaamheden zijn voortvarend aange-
pakt en inmiddels helemaal afgerond.  

Het gaat hier om een baan die openbaar toe-
gankelijk is, maar stiekem vinden we toch dat 
hij speciaal voor Wijs met je Wijk is aangelegd. 

We gaan de baan dus “delen” met Centrum en ook samen het beheer etc. doen.  

 

 

 

 

 

Bij de start van Wijs met je Wijk hebben een stuk of 75 deelnemers aangegeven wel wat in 
Jeu de Boulen te zien. Nu is dan ook de tijd om u te melden als u min of meer regelmatig een 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Boule mee wilt gooien. Het idee is om een vast tijdstip in de week af te spreken om lekker 
samen te gaan gooien. Maakt niet uit of u een ervaren of minder ervaren gooier/ster bent. 
Het plezier blijft hetzelfde.  

Dus meldt u even aan, dan maken we er een mooi clubje van. wijsmetjewijkoost@gmail.com 

Zoek de vakantie Boules alvast bij elkaar en poets ze maar op voor een flitsende eerste 
worp. Met  in achtneming van de RIVM regels (maximaal 2 per baan en op afstand van el-
kaar) en uiteraard de normale regels voor netheid en omgang met elkaar, kan de baan ge-
bruikt worden. 

We gaan natuurlijk pas voor het echie van start zodra corona flink is weg gevaccineerd.  

De officiële opening zal naar het zich nu laat aanzien ergens in de zomer plaatsvinden. We 
houden u op de hoogte. 

Niet onvermeld mag blijven dat dit initiatief gerealiseerd is met medewerking en financiële onder-
steuning van de Gemeente Veenendaal in nauwe samenwerking met de wijken Centrum en Noord-
Oost van Wijs met je Wijk en Stichting Buitenzorg. 

Ga alvast eens kijken op de mooie locatie pal naast het Dierenkamp Dragonder. 

 

De plantjes en de paasbabbel 

We hebben Veenendaal flink in de wit/gele Kalanchoe gezet met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n 110 plantjes hebben een nieuwe plek gekregen in Wijs huishoudens en aanverwanten. 

Per ongeluk was het ook nog erg mooi weer, dus geen straf om even buiten te zijn en een 
plantje te scoren. En vooral, lekker om weer even een babbeltje te maken, over wat er maar 
ter sprake kwam.  

Op de ene locatie waren er paas eitjes toegevoegd voor de verhoogde feestvreugde, op de 
andere locatie kon een machtig interessant verband om een vinger worden bewonderd. 

Kortom, we hadden er allemaal goed zin in. Dank natuurlijk aan de activiteitencommissie  
voor de organisatie, inkoop en strikwerk.  
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Vogelgeluk in de achtertuin 

Gewoon even een stukje tekst over jong vogel geluk in de achtertuin, tenminste dat had het 
moeten worden. 

Eindelijk, na 4 jaar smachten hebben we een vogel echtpaar (stel knappe 
merels) kunnen verleiden om onze tuin uit te zoeken om een nestje te 
bouwen. In de hederahaag, pal tegenover ons plekje in huis voor de koffie. 
We zaten dus eerste rang. 

Heel veel heen en weer vliegen, takjes erin, takjes eruit, een beetje mod-
der (of poep) om de boel aan elkaar te plakken. Wat een activiteit. 

En toen werd er uitgebreid proef gezeten, wat heen en weer gedraaid en het gat in de haag 
zo groot gemaakt dat het aanvliegen soepel ging. Met blosje op de wangen keken we naar 
dat komende vogel geluk. We vonden wel dat ze veel van huis was, maar dat kan gewoon 
merelgedrag zijn. 

Tot dat er hagel viel  en er kou was. En als klap op de vuurpijl kwam daar een ekster eerst kij-
ken en later ook nog eens de hele boel overhoop halen. Weg mooi rond nestje, weg belang-
stelling van Ma Merel. De natuur is hard, we hopen maar dat ze het nog een keer probeert 
op een iets minder toegankelijke plek. Zet hem op Merel!!  

 

 


