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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2022-1            2 februari 2022 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Beste deelnemer(ster), hopelijk bent u de afgelopen periode goed doorgekomen en leest u 
dit in goede gezondheid. Mocht u onverhoopt toch niet helemaal wel zijn, dan wensen we u 
veel sterkte en een spoedig herstel. 

We beginnen 2022 met een goed bericht. De door ons gebruikte ruimtes in het Allererf zijn 
spic en span aangepast qua luchtverversing en weer prima geschikt voor gebruik. 

Natuurlijk zijn er nog extra Corona maatregelen waar we ons aan te houden hebben, maar 
dat zit inmiddels in ieders systeem. Met goed opletten op elkaar en het opvolgen daarvan 
kunnen we weet wat. 

En omdat we met onze tijd meegaan, introduceren we contactloos betalen voor deelname 
aan onze activiteiten. Zie verderop meer uitleg daarover. 

We gaan voorzichtig van start met (binnen) activiteiten, en direct daarna gevolgd door een 
verlengd buiten programma. We hopen u daar weer enthousiast te mogen verwelkomen. 

Dit keer ook wat nieuws uit een andere Wijs wijk en van Veens Welzijn in onze nieuwsbrief, 
doe er u voordeel mee. 

Onze plannen voor de komende periode vindt u terug in het blauwe kader, zet het maar vast 
in de agenda. 

 

Derde leeskring van start 

Met veel plezier kunnen we melden dat de derde leeskring in-
middels is opgestart. Er is nog plaats voor een enkele lees fa-
naat.  

Even melden op ons mailadres wijsmetjewijkoost@gmail.com 
en dan brengen we je in contact met Marion Schilte. 

 

  

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Contactloos betalen bij Wijs met je Wijk Noord-Oost 

Als we binnenkort weer activiteiten en uitjes mogen en kunnen organiseren, dan zijn wij er 
technologisch helemaal klaar voor. Contactloos betalen van de deelnemers bijdrage per acti-
viteit is dan een mooi alternatief voor het opzoek moeten naar muntgeld. Natuurlijk mag 
contant ook nog, maar we zijn inmiddels allemaal zo gewend om de pinpas te trekken, dat zo 
betalen de voorkeur heeft. 

 

Op de foto staan twee handen, maar zo gaan wij het niet 
doen. Ons apparaatje ligt mooi op tafel en daar hoeft al-
leen de pas nog even tegenaan gehouden te worden. 
Mooi voorbeeld van dichtbij, en toch op afstand. 

 

 

 

Het Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost “Voorjaar” programma van 2022 

Met de versoepelingen die ons om de oren vliegen is het weer mogelijk om wat leuke dingen 
te organiseren. Natuurlijk doen we dat weer in het Allererf (achter Bommm) 

We beginnen voorzichtig met een drietal binnen activiteiten op beperkte schaal. 

Vrijdag  18 maart 2022      High Tea en Kick-off praatje door het Wijs Team 

Donderdag   31 maart 2022      Workshop Portret tekenen door Mieke Segers 

Donderdag   14 april 2022         Workshop Paasstukje/ornament door het Wijs Team 

 

Het Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost “Buiten” 

Voor de periode daarna hebben we de focus op buitendingen gezet. We denken dan bijvoor-
beeld aan een bezoek aan het Depot in Wageningen, de Zandsculpturen in Barneveld, Het 
Bijenhuis, een competitief rondje midgetgolf, een mooie wandeling met Gids en uiteraard 
mag een pannenkoek activiteit ook niet ontbreken. 

 

 

En wie is er weer open? 

Gelukkig mag onze “stamkroeg” weer open en daarmee hebben we weer 
een plek om even gezellig wat te gaan drinken en eten. Dat hebben we flink 
gemist met z’n allen. 

Laat deze buitenkans om weer wat contacten op te doen niet aan u voor-
bijgaan, en geef zo gelijk onze middenstand een steuntje in de rug. 
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Eervolle nominatie vrijwilligersprijs De Lampion 
2021 

Wijkwethouder Dylan Lochtenberg maakte donder-
dag 18 november bekend dat het bestuur van Wijs 
met je Wijk Noord-Oost is genomineerd voor de vrij-
willigersprijs De Lampion 2021. 

De prijsuitreiking vond digitaal plaats op 14 januari. 

Helaas hebben we naast de Lampion 2021 gegrepen. Maar de competitie was dan ook  hef-
tig. Speeltuin ’t Hoorntje was dit jaar de gelukkige, proficiat. 

Toch zijn  we erg blij met deze nominatie, omdat we hiermee weer goed in de publiciteit zijn 
gekomen en we hopelijk extra 60 plussers warm hebben gemaakt voor ons initiatief. 

 

Lijndansen bij de buren 

Wijs met je Wijk West gaat een nieuwe groep start om te gaan lijndansen. Er zal wekelijks  op 
woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur worden gedanst in Wijkcentrum De Eglantier,  Re-
derijkers 1, Veenendaal. De start is gepland op woensdag 2 maart 2022. 

De kosten bedragen € 4,- per keer, inclusief koffie/thee.  

Lijndansen is een zeer gewaardeerde activiteit. Het is gezellig, je bent lekker 
op muziek wekelijks in beweging en je hebt geen partner nodig. Ook geen 
cowboy-hoed of -laarzen. 

Aanmelden kan bij Frits Schweinsberg, email: f.schweinsberg@hotmail.com 

    Nieuws van Veens Welzijn 

Senioren Computerhelpdesk 

Om mee te blijven doen in de maatschappij wordt het vandaag de dag steeds meer nood-
zaak om met computer, smartphone, tablet etc. om te kunnen gaan. Bij Senioren computer-
hulp is het de bedoeling om senioren op een leuke en ongedwongen manier meer wegwijs 
te maken en te ondersteunen bij het gebruik hiervan. We zijn geen computerspecialisten, 
maar kunnen u leren en helpen een computer, laptop, tablet, smartphone of internet te ge-
bruiken, in een tempo en op een niveau dat u past. Komt u eens langs om te bespreken wat 
uw vraag is en wat wij voor u kunnen doen. 

U hoeft daarvoor geen afspraak te maken, maar we raden wel aan voor een eventueel ver-
volg een afspraak te maken zodat we tijd voor u kunnen reserveren. Het is handig als u uw 
eigen apparaat kunt meenemen, maar eventueel beschikken we ter plaatse ook over een 
paar laptops om mee te oefenen en uitleg te geven. Wij zijn lid van SeniorWeb. De senioren 
computerhelpdesk is iedere donderdagmiddag van 13.30-1600 uur in wijkcentrum De Kleine 
Beer, Poolster 162, en wordt georganiseerd door Veens Welzijn. Je kunt vrij binnenlopen. 
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Verkeersregelaars scootmobiel-toertochten gezocht! 

ScootmobielClub Veenendaal is op zoek naar verkeersregelaars die het bestaande team wil-
len versterken om scootmobielrijders tijdens de toertochten veilig de kruispunten te laten 
passeren. 

De toertochten vinden plaats in de maanden april tot oktober, volgens de agenda op don-
derdagen: om de twee à drie weken vanaf 13:00 uur. 

Wie zoeken wij: M/V > 16 jaar 

Wat ga je doen: als evenementenverkeersregelaar begeleidt je op de fiets de scootmobiel-
toertochten om het verkeer te regelen 

Waar doe je dit: In Veenendaal en omgeving 

Voor deze verantwoordelijke taak is het vereist dat je beschikt over het:  E-examen van 
Stichting Verkeersregelaars Nederland 

ScootmobielClub Veenendaal biedt jou: tijdens de toertochten draag je een verkeersrege-
laarshes. Daarnaast een boel gezelligheid en aan het eind van het seizoen is er een vrijwil-
ligersetentje. 

Spreekt deze vacature je aan? Mail naar:  SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl 

De ScootmobielClub Veenendaal is opgericht met het doel de sociale contacten tussen de 
diverse gebruikers van de scootmobielen te bevorderen en zo de mensen uit hun isolement 
te halen. Dit zal worden gedaan door het organiseren van tochten en gezellige en/of infor-
matieve bijeenkomsten. Verder wil de ScootmobielClub Veenendaal het veilige gebruik van 
de Scootmobiel bevorderen door het geven van theorie- en praktijklessen. 
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Mocht u nu op de veldweg moeten zijn…. 

Dan kunt u daar gelijk een mooi initiatief mee ondersteunen. (nu niet allemaal in 
file door de straat heen en weer rijden, maar een enkele keer mag best)  

Stuk gepubliceerd in de Gelderlander 
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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. 
 

 


