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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-8           16 september 2021 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Wat een leuke zomeruitjes hebben we gehad. En wat een leuke opening van de Jeu de Bou-
les baan. 

Op onze website wijsmetjewijk-noordoost.nl en in de nieuwe Veense krant:               
inenomveenendaal.nl  staat een mooi verslag van de middag met de nodige 
foto’s.  

Helemaal zorgenvrij zijn we nog niet als organisatoren van leuke dingen. Onze vaste “speel” 
ruimte is nog niet goedgekeurd voor het houden van bijeenkomsten van (grotere) groepen. 
De noodzakelijke aanpassingen laten helaas nog op zich wachten, we roepen dan ook het 
bestuur van het Aller Erf Zalencentrum dringend op om actie te ondernemen. 

Zoals het er nu uitziet kunnen we wel kleine ( 20 personen) workshops etc. in de kleine ruim-
tes gaan organiseren. Dat deel van het gebouw is al wel “Coronaproof”.  

Natuurlijk gaan en zijn we op zoek naar alternatieven in de wijk. We houden u op de hoogte. 

 

Jeu de Boules 

Op de woensdagochtend zijn er flink wat enthousiastelingen te vinden die met elkaar en de 
boules de strijd aangaan. Alles in goede harmonie en goedgemutst. We wachten nog even 
op de openstelling van de Theeschenkerij om de ochtend samen af te sluiten met een koffie 
of thee. (kwestie van een flink vertraagde vergunning). 

Bij die gezelligheid kunnen er best nog wel wat extra deelnemers bij. Dus loop eens langs en 
doe een potje mee. De tijd is Woensdagochtend 10.00 uur! 

 

Mooie naam van die baan he:  (binnenkort te bewonde-
ren op het lage hekje.) 

 

 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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We  staan er klaar voor 

Het is misschien niet algemeen bekend, maar alle activiteiten die bij Wijs met je Wijk Vee-
nendaal Noord-Oost worden gedaan, worden georganiseerd door vrijwilligers uit de eigen 
wijk. 

Daar is het bestuur (ook allemaal vrijwilligers) heel blij mee. Jaarlijks organiseren we daarom 
een “actievenmiddag”. Dan spreken we door wat de plannen zijn, wat we zoal meegemaakt 
hebben en maken we ook als het meezit nog wat lol met elkaar. (zo hebben we ooit eens 
een sjoel middag gehad, en zelfs een workshop Line dance was als verrassing ingezet). 

Dit jaar is dat niet anders, ook nu was er een programma voor de middag bedacht met als 
hoogtepunt een rondleiding door de Molen De vriendschap en als “dieptepunt” de Veense 
Toal Test. Naast deze gekkigheid hebben we ook het komende programma doorgesproken 
en de hobbels op de weg die we nog te overwinnen hebben. Na een drankje en wat snacks 
was het toch echt om 17:00 uur tijd om op te breken. 

Kortom iedereen is er weer klaar voor. Laat dat winterseizoen maar komen. 

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

Na deze zomer is het weer hoog tijd om binnen activiteiten te organiseren. Natuurlijk kan dat 
alleen als alle RIVM richtlijnen opgevolgd kunnen worden en we het zelf ook veilig vinden. De 
grote zaal perikelen hebben we al uitgelegd, en die zorgen ervoor dat we wel een vol pro-
gramma hebben, maar nog even de slag om de arm houden waar en wanneer we welke acti-
viteit doen. Natuurlijk hebben we weer workshops, een bingo, wat mooie lezingen, een wijn-
proeverij en natuurlijk worden er weer kerststukjes gemaakt. Ook hebben we weer eens iets 
heel anders voor uw in petto (maar meer daarover later). 
Dus zet toch alvast de onderstaande dagen in uw agenda, want op die dagen gaan we wat 
organiseren. 
 
Welke middagen moet u vrijhouden: 
 

Datum   Dag    Datum  Dag 
14-10-2021   Donderdag   22-10-2021     Vrijdag   
  
28-10-2021   Donderdag    05-11-2021     Vrijdag 
  
11-11-2021   Donderdag   19-11-2021   Vrijdag 
  
25-11-2021   Donderdag   03-12-2021    Vrijdag 
   
09-12-2021    Donderdag   17-12-2021    Vrijdag 
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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. 

 

Start derde 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    

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

Het is de bedoeling om midden oktober met deze 
leeskring te starten. 

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. 
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