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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-7           1 augustus juli 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

De eerste uitjes zijn inmiddels weer met veel plezier georganiseerd en uitgevoerd. Verderop 
een verslag van de Groene grens wandeling. Zeker voor herhaling vatbaar. 

De schoolvakanties zijn aangebroken, dus er is veel leven op straat en in de buurt. En er 
wordt natuurlijk flink op vakantie gegaan. De thuisblijvers kunnen nog lekker meedoen met 
de resterende uitgestippelde uitjes. Kijk maar even op de agenda. En natuurlijk voor de 
smeuïge verhalen op: Terugblik activiteiten (wijsmetjewijk-noordoost.nl) 

Het programma voor de winterperiode staat in de stijgers. Corona zorgt voor wat extra richt-
lijnen qua groepsgrootte en binnenklimaat. Daar wordt door de zaalverhuurder hard aan ge-
werkt (en gedacht). Hopelijk komt dat op tijd. Voorzichtigheidshalve ontwikkelen we toch 
ook wat winter buiten ideeën. Je weet maar nooit. 

Als Wijs met je Wijk zijn we een dynamische club met een groot netwerk van deelnemers en 
vrijwilligers. Uit die vrijwilligers is het bestuur samengesteld. Vanwege andere bezigheden en 
aandachtsgebieden hebben we te maken met mutaties. Met ingang van augustus hebben 
we Peter Huybregts mogen verwelkomen als penningmeester. Naar een secretaris zijn we 
nog op zoek. 

We bedanken Ineke Schrader en Agnes van Kempen voor hun inzet en inbreng voor ons initi-
atief. 

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. Onderstaand de 
“hele familie”.  

  

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Groene Grens excursie wandeling van 08 juli 2021 

Dit stukje is een bijdrage van Els en Peter Huijbregts 

 

 

 

 

Bij stralend weer en onder bezielende begeleiding van natuurgids  Carlo van de Weerd konden 
de deelnemers volop genieten en kennis nemen van de flora en fauna in dit voor eenieder vrij 
toegankelijk, interessant gebied. Overal staan natuurgebieden onder druk van oprukkende 
bebouwing. Hier vindt u nog met heel veel moeite in stand gehouden resten van enige hecta-
ren z.g. "Blauwgrasgronden". Dit zijn specifieke gebieden waar niet door regen, maar door 
kwelwater in laag gelegen gebieden een heel specifieke vegetatie ontstaat. Niet alleen blauw-
achtige grassen, maar een keur aan vele prachtige planten zijn er te zien, soms zelfs zeer zeld-
zame. Dat kwelwater, water dat na regen in hogere gebieden tot grotere diepte in de grond 
dringt en zich langzaam verplaatst naar de oppervlakte in lagere gebieden en soms wel hon-
derden jaren onderweg is en allerlei mineralen van onderweg met zich meedraagt. Blauwgras-
gronden zijn schrale gronden met veel moeras. 

 

We zagen het summiere verschil tussen de veel voorkomende kleine ratelaar en de zeldzame 
harige ratelaar. Hier zijn wel dertig wilde orchideeën te bewonderen, zoals de bos orchidee, 
de gevlekte variant en de moeras wespenorchus. Ook werd gewezen op de in bloei staande 
marjolein, op muskuskaarsjeskruid en wilde peen (peenkruid). Verder zagen we St. Jacobs-
kruid, wilde rogge, hopklaver, moeras spirea, enige moerasdieren, vlinders en nog heel veel 
meer. 

 

 

Tijdens een ingelaste pauze konden we genieten van diverse koeken op een schaduwrijke 
plek.  

We hoorden van een bijzondere samenspel van plant, vlinder en mier om de soort te doen 
voortbestaan en kijken met nog meer eerbied naar de vele wondertjes in onze zo nabije na-
tuur. 

Dank aan de organisatie voor deze bijzonder fijne belevenis.  
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Voor de vrienden die het misschien is ontschoten 

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 15 augustus 2021 te betalen! (maar u kunt het ook gelijk 
doen hoor!) 
 

 

Nieuwe (extra) leeskring 

Ons bereiken signalen dat er meer lezers zijn dan plekken in de huidige 2 leeskringen. En dat 
is mooi, want een leeskring kan er altijd bij. 

Zijn er lezers die nog geen plekje in de kring hebben, maar dat wel willen? Meld u dan (wel-
licht nogmaals) even op ons bekende emailadres; 
wijsmetjewijkoost@gmail.com    

Dan gaan we proberen om u bij elkaar te brengen  zodat er 
weer een mooi groepje gevormd kan worden.  

U wordt op weg geholpen bij de opstart en daarna gaat de 
groep zelfstandig van start. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
 
 

 


