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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2022-2            28 februari 2022 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Beste deelnemer(ster), er zijn heel veel corona-maatregelen en -richtlijnen versoepeld. Er 
kan weer genoten worden van het goede leven, met lekker weer eens buiten de deur eten, 
samen naar het theater en wat al niet meer. Bijvoorbeeld even met of zonder de kleinkin-
deren naar het Dierenkampje, of daar even de handen uit de mouwen steken. 

Wij beginnen halverwege maart met een feestelijke High Tea, waarbij u alle in coronatijd op-
gedane kook- en bak-kennis aan de buurtgenoten kunt laten zien. Zet de datum 18 maart 
2022 dus in de agenda. De echte uitnodiging volgt nog. 

Ook hebben we weer een mooie deal voor culturele activiteiten in het Ontmoetingshuis in 
Oost gekregen. Of u nu houdt van een mooie lezing of mooi toneelstuk, of dat u iets wilt le-
ren of flink wilt bewegen, het zit allemaal in het aanbod. 

 

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 binnenactiviteiten 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. 

 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Het Jeu de Boulen neemt een enorme vlucht 

Op nagenoeg iedere woensdagochtend, rond een uur of 10:00, wordt er “strijd” geleverd op 
onze Jeu de Boules baan. Die strijd moet wel in perspectief gezien worden. Geregeld is het 
spel ondergeschikt aan de gesprekken langs de baan, of moet diep worden nagedacht over 
wie er ook weer bij wie in het “Team” zit. De uitkomst is altijd dat er goed gegooid is en dat 
het echt nodig is om te evalueren met een kopje koffie of thee in de Theeschenkerij. 

En dan hebben we het over de 
woensdag, er is dus nog veel ruimte 
om op een andere moment de 
krachten met elkaar te meten. Dus 
als er gegadigden zijn voor een an-
der moment, laat het even weten, 
dan gaan we kijken of er meer gelijk-
gestemden zijn om een aantrekke-
lijke groep te maken. 

En heb ik het langverwachte bankje 
al gemeld? Zie de foto. 

Kom gerust eens kijken (en mee-
doen). 

 

 

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 
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Een goede buur is …….. 

Dit spreekwoord kennen we allemaal! En het past prima bij het motto van Wijs met je Wijk: 
Voor de Wijk, door de Wijk.  

Dus als onze buurman een handje extra nodig heeft, dan brengen we dat graag even onder de 
aandacht. Goed voor de buurt en we weten dat ze er altijd een feestje van maken voor de 
hulptroepen, dus meldt u aan bij: martine@stichtingbuitenzorg.nl  
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En weer een mooie deal met het Ontmoetingshuis  

Zoals jullie wellicht weten, heeft het Ontmoetingshuis in Oost een speciaal plekje in onze uit-
gaansagenda. Zij hebben een bredere doelgroep dan de 60+ van Wijs met je Wijk, maar kun-
nen door het grote gebouw en een andere financiële structuur, net even wat andere dingen 
organiseren als wij.  
 
Ook dit voorjaar is er weer een mooi halfjaars programma voor jong en oud in elkaar gezet. 
Zeker het bekijken waard. (Vis de folder van afgelopen week maar even uit de papierbak) 
 
Voor alle Wijs met je Wijkers geldt een korting van 20% op de volgende activiteiten: 
 
Bij het boeken is deze kortingscode nodig: WIJSomh 
 
Mind your money show – Geldgasten   - 19 maart 2022 
In deze Financieel-Gezond-Show transformeren onafhan-
kelijk financieel adviseur Roelof de Pater en afhankelijk be-
drijfscabaretier Marcel Harmsen complexe financiële 
vraagstukken in begrijpelijke taal. Zing mee, lach en geniet! 
Info + bestellink:  
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/mind-your-money-de-geldgasten-financieel-ge-
zond-show/ 
Normaal 15,00 pp; met korting 12,00 pp! 
 
Toneelgroep PiT – Ik zie wat jij niet ziet      - 9 april 2022 

 
Een blijspel dat zich afspeelt tussen docenten op een middelbare 
school. Een avond toneelplezier van de bovenste plank! 
Info + bestellink:  
 

https://ontmoetingshuis.nl/events/event/blijspel-wat-jij-niet-ziet-toneelgroep-pit/ 
Normaal: 10,00 pp; met korting 8,00 pp! 
 
Helderman            14 mei 2022 
Theater over vergeten, dementie, ontreddering en gelukkig zijn! 
Theatermaker Thomas Borggrefe kruipt in de huid van een musi-
cus met beginnende dementie. 
Info+bestellink:  
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/helderman-theatersolo-door-thomas-borggrefe/ 
Normaal 12,50; met korting 10,00! 
 
Argentijnse Tango     (8 lessen)        - start 3 maart 2022! 
Verrassend veelzijdig, verleidelijk, pittig, nostalgisch, sierlijk, sensueel en stoer, dat is de Ar-
gentijnse Tango! Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/argentijnse-tango/ 
Normaal: 95,00 pp; met korting: 76,00! 
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Improviseren in de praktijk (2 lessen)   - start 8 maart 2022! 
Oefen hier d.m.v. rollenspellen waar je in de praktijk wel wat handiger of beter in zou willen 
worden. 
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/improviseren-in-de-praktijk/ 
Normaal: 18,50 pp; met korting: 14,80! 
 
Stijldansen beginners / gevorderden – start 11 mei 2022 
Leer de basis van de quickstep, tango, cha cha cha en ruma in de beginnerscursus: https://ont-
moetingshuis.nl/events/event/stijldansen-voor-beginners/ 
Of ga een paar stappen verder in de gevorderdencursus: https://ontmoetings-
huis.nl/events/event/stijldansen-voor-gevorderden/  
Normaal: 73,00 pp; met korting: 58,40! 
 
Fitlessen – start 7 april 2022  
Werk in 4 lessen aan je conditie en aan je figuur!  
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/fitlessen/ 
Normaal: 26,00 pp; met korting: 20,80! 
 
Accordeon voor beginners – start 10 mei 2022  
Maak kennis met dit veelzijdige instrument en leer eenvoudige melodieën spelen! 
https://ontmoetingshuis.nl/events/event/accordeon-voor-beginners/ 
Normaal: 45,00; met korting: 36,00 
 
 
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. 
 

 


