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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-6           21 juni 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Begint het alweer te kriebelen? Zeker met het mooie weer moet er al even op een terrasje 
gezeten zijn en is er eventueel ook al buiten gegeten. 

Met de komende versoepelingen (en de mooi stijgende vaccinatiegraad) wordt er steeds wat 
meer mogelijk.  

Dat laten we ons geen twee keer zeggen. Voor de zomer hebben we wat mooie buiten activi-
teiten op stapel staan, alles op 1,5 meter afstand van elkaar, maar zeker weer leuk om aan 
mee te doen.  

We hebben er 4 voor u gepland, maar wees niet verbaasd als daar tussenin nog ergens een 
keertje pannenkoeken eten bij komt. 

Inmiddels begint ook het programma voor de winterperiode langzaam vorm te krijgen, waar-
bij toppers als workshops, lezingen, een bingo etc. niet vergeten worden. 

Deelnemers zijn belangrijk, dus als u 60-plus wijkgenoten kent die nog niet van ons gehoord 
hebben, neem ze een keer mee. Contacten in de eigen wijk zijn belangrijk. 

 

Wandelen 

Er wordt alweer flink gewandeld op de maandag ochtend. De vaste wande-
laars krijgen ieder weekend een uitnodiging met daarin de startlocatie van 
die week.  

We bouwen het weer rustig op, al te veel heuvels worden nog vermeden. 
Dus iedereen die wil en kan mag mee. 

Ook interesse? Geef je op bij ons mailadres wandelenvdaalnoordoost@gmail.com 

Wijs Thuis activiteiten 

Met de versoepelingen wordt er ook weer nagedacht over het opstarten van de Wijs Thuis 
activiteiten ( Koffie drinken, handwerktechnieken, samen koken en eten, filosofie, leeskring 
en Franse conversatie). Laten we maar kijken of dat gaat lukken binnen de regels. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Vrienden 2020 worden toch ook weer Vrienden 2021?    

Ook het vriendencircuit heeft onder Corona geleden, weg was het gezellig samenzijn, weg was 
de feedback over de activiteiten.  

Maar niet weg was de aandacht voor elkaar met zelfs wat bonbons en een speculaas pop rond 
de Sinterklaas. Een enkele coronakilo was dus onze schuld.  

Dit jaar gaan we weer een aparte vriendenbijeenkomst organiseren, waarin we het reilen en 
zeilen van onze club nader toelichten en zeker ook gaan proosten op het komende seizoen.  

Vanaf nu gaan we weer opnieuw starten met de vrienden werving voor 2021, want zonder 
vrienden en hun (financiële en morele ) ondersteuning kunnen we onze club niet draaiende 
houden.  
 
Is “Vriend” van de Stichting Wijs met je Wijk iets voor U? 
Maak dan uw betaling, van minimaal €10,= per persoon over op bankrekening  NL97 
RABO  0331 6497 48 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk onder vermelding van “donatie 2021”. 
Dus als u ons initiatief een warm hart toedraagt is dit de kans om uw betrokkenheid vorm te 
geven.  
U wordt verzocht de donatie vóór 1 augustus 2021 te betalen! (maar u kunt het ook gelijk doen 
hoor!) 
 

 

Het Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost “Zomer” programma van 2021: 

In deze zomer gaan we voorzichtig weer wat buiten activiteiten organiseren. We realiseren 
ons dat iedereen volop snakt naar vakantie en er weer even op uit gaan. Maar hebt u zin en 
bent u in de gelegenheid, doe dan gezellig mee. 
 
Wat hebben we bedacht: 
 
Datum  Dag Activiteit  
08-07-2021 Donderdag Groene grensexcursie met IVN gids Carlo van de Weerd 
29-07-2021 Donderdag Fietstocht en picknick Quadenoord 
12-08-2021 Donderdag Wandeling Grebbelinie met gids en drankje Grebbelounge 
27-08-2021 Vrijdag  Officiële opening Jeu de Boulesbaan  
Medio september  Vriendenborrel 
 
Voor iedere activiteit worden steeds aparte uitnodigingen verstuurd naar alle deelnemers die 
bij het bestuur bekend zijn. Daarna kunt u zich,  via wijsmetjewijkoost@gmail.com voor de 
activiteit opgeven. 

Zet het alvast in de agenda 
 

 
We zien u graag bij een van onze activiteiten. 
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Jeu de Boules 

Inmiddels wordt er zeer regelmatig op de woensdagochtend ge-Jeu de Bouled. Leuk om te 
doen en ongemerkt ook nog lekker actief bezig. Kom gerust eens kijken tegen 10.00 uur en 
gooi een balletje mee. 

 

NL doet in dierenkamp Dragonder 

Dat was weer even leuk, samen wat nuttigs doen voor de gemeenschap. 
Flink wat Wijs met je Wijkers staken de handen uit de mouwen om het 
Dierenkamp weer spic en span te maken voor de aanstaande opening. 
Gestart met koffie en de taken verdeeld, werd er gesnoeid, voegen ge-
krabd,  goten schoongemaakt, gebezemd en vooral veel gezelligheid ge-
creëerd.  
 
Moe en voldaan werden we na een kop soep, broodjes kroket en een welgemeend bedankje, 
weer richting huis gestuurd om even bij te komen. Top ochtend! 
 

Hulp en themagroepen 

U kent het motto van Wijs met je Wijk: Voor de Wijk, door de Wijk.  

Dus als u hulp, een sturend handje nodig heeft  of ergens aan wilt deelnemen, er staat een 
buurtgenoot voor u klaar:  

Computerondersteuning  Jos Tiddens   computerhulp.wmjw.oost@gmail.com 
Stamboomonderzoek  Klaas Pera   familiepera@gmail.com 
Franse conversatie   Marion Schilte   marionschilte@hotmail.com 
Klushulp    Jan Kerkhoven  jacokerkhoven@gmail.com 
Klaverjas (evt opfrissen)  Roger Roelofsma  roger.roelofsma@gmail.com 
Leeskring    Aukjen van der Zwan aukjenvanderzwan@hotmail.com 
Wandelen    Ruud Sokolowski wandelenvdaalnoordoost@gmail.com 
 

En gewoon vragen als er iets is waar u mee geholpen wilt worden, ze doen het graag. 
 
 

 
 

 

 


