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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-5           14 mei 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Heel voorzichtig wordt er versoepeld in Nederland. Gevoegd bij een steeds hogere vaccina-
tiegraad en natuurlijk nog heel voorzichtig doen en de richtlijnen volgen, geeft dat weer 
hoop. 

Hoop voor iedereen, maar zeker ook hoop voor ons om weer wat te mogen gaan organise-
ren.  

Vanaf eind mei gaan we misschien weer lekker, samen maar op afstand, op de maandagoch-
tenden wandelen in de bossen. En we denken zelfs weer aan samen een stukje fietsen met 
een versnapering op een terrasje. Kortom houdt de mail eind mei in de gaten. 

Voor nu, hou vol en wees voorzichtig. 

 

De zon in aantocht, de lente kriebels voorbij 

Wellicht al op een terrasje gezeten? Lekker he? Dat terras vergroot gelijk weer de actieradius 
van buitenactiviteiten. Want als je immers een stuk gewandeld of gefietst hebt, is het goed 
toeven op een mooi terras. Even een drankje doen, of hapje eten, plasje doen en weer ver-
der. 

Nu zijn wij van Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-Oost de beroerdste niet en helpen jullie 
graag op weg bij een eigen buitenactiviteit. Daarom is op de site wijsmetjewijk-noordoost.nl 
een aparte pagina aan de zijkant gemaakt waarop we regelmatig wat nieuwe, leuke, verras-
sende en uitdagende wandelroutes, fietsroutes en andere interessante activiteiten om zelf 
te doen zullen plaatsen. Eigen Buiten activiteiten (wijsmetjewijk-noordoost.nl) 

Uiteraard vragen we u ook om zelf leuke dingen daarvoor aan te leveren. 
Het mag en moet in uw eigen woorden, kijk maar even naar de voorbeel-
den van Sjaak Schouten op onze site. 

 

We zullen zorgen dat ze goed leesbaar en printbaar zijn. Stuur maar in. Kleine moeite, groot 
plezier. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Jeu de Boules baan  

Het hekje laat nog even op zich wachten, maar dat schijnt de 
Boulers niet te deren. Op diverse momenten worden er, jong en 
oud, sportievelingen gespot. Want laten we eerlijk zijn, een buur 
is zo gevonden en iedereen heeft wel ergens die ronde dingen 
liggen, dus er kan zo even bewogen worden. 

Uit eigen waarneming kan ik meedelen dat er flink wat inspan-
ning geleverd wordt. De spelregels worden soms ter plekke verzonnen of aangepast, maar 
dat schijnt de spelers niet te deren. Over een eventuele leercurve van de diverse Boulers valt 
nog weinig te zeggen, de verwachtingen zijn hooggespannen.   

 

Ga gerust eens kijken ( met een “maatje” en ballen)  op de mooie locatie pal naast het Die-
renkamp Dragonder en gooi eens wat. 

Natuurlijk met in achtneming van de RIVM regels (maximaal 2 per baan en op afstand van 
elkaar) en uiteraard de normale regels voor netheid en omgang met elkaar, kan de baan ge-
bruikt worden. 

Aanmelden voor de Boule club kan altijd, samen maken we er na 
verdere versoepelingen een mooi clubje van. 

Even mailen naar: wijsmetjewijkoost@gmail.com 

 

In het kader van duurzaam. 

Wie heeft er nog een ijzeren grashark, en gewone ijzeren hark en een bezem over en/of niet 
meer in gebruik? Om de Jeu de Boules baan een beetje netjes, schoon en glad te houden 
hebben we wat “gereedschap” nodig. En voor we nu geld gaan uitgeven, dus even aan u de 
vraag of u deze spullen wellicht ongebruikt en ongewenst in de berging heeft staan? 

 

             

Hoeft niet van Gardena te zijn hoor, als het nog maar goed zijn werk kan doen. Heeft u wat 
beschikbaar, stuur dan even een mailtje. 

(eens gegeven blijft gegeven, maar we zijn er blij mee.) 
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Een hulp vraag van onze buurman 

Wat is er leuker dan leuke dingen doen in en voor de eigen wijk. Zet het in de agenda en 
kom helpen.  

Aanmelden i.v.m. koffie/thee en lunch, bij Martine Brugman, de vrijwilligerscoördinator. 
Haar mailadres is;  Martine@stichtingbuitenzorg.nl 

We maken er altijd een gezellig evenement van! 😊 
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Corona Weetje datjes 

Heb je dat nu ook? 

 Dat je boodschappen doen op een gegeven moment zelfs als uitje ging zien? Moet 
niet gekker worden. 

 Die mondkapjes steeds meer clashen met de rest van je outfit? 
 De “in de stad wandelrondjes” inmiddels wel bekend terrein zijn? En dus maar snel 

weer de bossen en velden in.  
 Het concept buiten de deur eten steeds meer iets van vroeger voelt? 
 We Jos Schilte wel erg weinig in de krant zien deze periode, is er geen cultureel boeg-

beeld nodig in deze barre tijden? 
 Dat je vergeet dat we al twee maanden geleden naar de stembus zijn geweest? 
 De prik best zeer deed, en je er toch blij mee was? 
 Het Ontmoetingshuis flink zijn best doet om corona-proof danslessen en taalcursus-

sen etc. te organiseren? 
 Dat je bijna niet kunt wachten om weer samen leuke dingen te doen? 
 Had ik al het open terras van onder andere Bomm Smaakmakers genoemd? 

 

 

 

 


