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 Stichting 

Sinds 2013 

voor de buurt, door de buurt! 

www.wijsmetjewijk.nl   

 

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west, 
 
Hierbij ontvangt u 

Nieuwsbrief 2020-06 

(juli 2020) 
 

 

Hallo, daar zijn we weer!! 

 
Hoe is het met u? Hebt u de coronavirus goed weerstaan of doorstaan? Natuurlijk hebt u zich al die weken 

goed aan de richtlijnen gehouden! Maar je wordt daar af en toe wel een beetje “moe” van, toch? Toch moeten 

we nog (even) volhouden, het kan zo weer mis gaan, zie Spanje, Portugal, Servië, enzovoort! 

 
Bijna alles bij onze “club” heeft een tijd stil gelegen, net zoals bij vele andere organisaties, clubs, (sport-) ver-
enigingen, horecagelegenheden, musea, entertainment, bedrijven etc. 
Wel hebben de meesten van U in de afgelopen coronaperiode een twaalftal extra nieuwsbrieven ontvangen, 
die wekelijks via de email verspreid werden. Hopelijk hebt u onze extra nieuwsbrieven kunnen waarderen. 
 
Ook zijn de meesten van u verrast met het zogenaamde RABO-pakketje. De RABO-bank heeft daarvoor geld ter 
beschikking gesteld en wij hebben daarvoor een envelop met een aantal leuke artikelen samengesteld en be-
zorgd bij deelnemers, waarvan we de adressen hadden. Gezien de vele reacties van u krijgen we de indruk dat 
het wel gewaardeerd werd. Met dank aan de RABO-bank! 
 
Maar nu wordt het dan weer tijd voor een “echte” nieuwsbrief, zoals die vóór de coronatijd gemaakt werd, en 
waarin u op de hoogte werd gehouden van de activiteiten van onze organisatie.  
We zetten voor u in deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken op een rijtje en geven een vooruitblik op ons 
geplande najaarsprogramma (1 oktober -31 december), waarbij we hopen dat de coronavirus geen rare ca-
priolen uithaalt, zoals een tweede golf. 
 
Het is fijn te kunnen melden dat we de Activiteitencommissie weer op sterkte hebben kunnen krijgen. De he-
ren Gerrit Fijma en Jan van Leeuwen hebben zich beschikbaar gesteld en de draad opgepakt en de eerste re-
sultaten komt u in deze brief al tegen. 
 
 

ALGEMENE ACTIVITEITEN ZOMERPROGRAMMA 2020 

 
We hebben voor deze zomer toch nog enkele activiteiten ingepland.  

• Wie gaat er mee naar Het Fort aan de Buurtsteeg? 
Woensdag 29 juli of 5 augustus om 14.00 uur.  
Het Fort aan de Buurtsteeg is één van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbe-
linie. Het werd in 1786 aangelegd op de plaats waar de Buurtsteeg en de Slaperdijk elkaar kruisten. 
Vanwege de omvang van het fort konden er enige honderden militairen bivakkeren binnen de vesting-
wallen. 
We verzamelen ter plekke en zorgen voor een rondleiding op het noordelijke deel van het fort. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/


2 

Per gids kunnen maximaal 8 mensen mee. Bij meer belangstelling dan 8 mensen kan er een tweede 
gids worden gevraagd. 
De kosten bedragen € 5,- per persoon. Na afloop krijgen we een “koffie ter velde”. Dat past goed bij het 
thema. 
De bedoeling is dat u op eigen gelegenheid naar het Fort toe komt. Wanneer u graag mee wilt en geen 
vervoer hebt neem dan contact met ons op. We proberen dan een oplossing voor u te vinden. 
Geef uw belangstelling door aan: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of Henk Klomp, tel. 0318-51 38 66. 
 

• Wie gaat er gezellig mee pannenkoeken eten bij HUGO? 
Woensdag 19 augustus om 12:00 uur (lunch). 
De anderhalve meter in Hugo kan prima worden aangehouden. Met mooi weer kunnen we buiten zit-
ten. 
De kosten voor de pannenkoek en consumptie bepaalt u zelf aan de hand van de menukaart en zijn 
voor u zelf. 
We verzamelen ter plekke. Wanneer u graag mee wilt doen en geen vervoer hebt neem dan contact 
met ons op. We proberen dan een oplossing voor u te vinden. 
Geef uw belangstelling door aan wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of Henk Klomp, tel. 0318-51 38 66. 
 

• Ergens in september: “Koffieklets”, ergens op een terras in het centrum van Veenendaal. 
Nader bericht volgt nog. 
 
 

STAND VAN ZAKEN BIJ DE DIVERSE GROEPEN 

 
Het gebruik van de Speelotheek 
Momenteel vinden er geen activiteiten in de Speelotheek plaats. Dit in verband met de beschikbare ruimte, 
die te klein is zolang we de 1,5 meter in acht moeten nemen. Alle activiteiten gaan daarom plaats vinden in 
Onder Ons, totdat de coronamaatregelen zodanig versoepeld zijn dat het in de Speelotheek weer mogelijk is.  
 
Wijs fotograferen, 
Als hobby, gezamenlijk. Gezellig en leuk. Hoe deze hobby te verdiepen? Door aan te sluiten en van elkaar te 

leren. Hoe deed je dat? Wat zag je? Wat wil je vertellen? Hoe staan de (klein) kinderen leuk(er) op de foto. 

Afwisselend gaan we naar buiten en hebben binnen wat ‘les’. 

Op dinsdagmiddag 14 uur verzamelen we in de cultuurfabriek aan het Kees Stipplein en gaan de stad in om te 

knippen. De datum is 21 juli, maar is niet vaststaand; d.w.z. in overleg kan het ook op een andere dag!! 

Informatie/opgave bij Jan van de Pavert, tel. 06 42 93 65 60, email: morgenster1955@gmail.com. 
 
De  schildersgroep  

 
Wat is het weer heerlijk om het schilderen op te pakken! 
We inspireren en stimuleren elkaar. Elke 2 weken 
(oneven weken) komen we nu bij elkaar in Onder Ons. 
De eerste maandag hebben we in de kleine ruimte 
gezeten, dat was wat benauwend. We zaten voor het 
gevoel wat dicht op elkaar. al was dat niet echt zo. Toch 
zijn we nu in de grote ruimte gaan zitten, waarbij we de 
1,5 meter afstand beter en makkelijker in acht kunnen 
nemen, zodat iedereen zich veilig kan voelen. Elke keer 
maken we weer wat anders, met verschillende 
onderwerpen. We helpen elkaar zo nodig en we hebben 
leuke gesprekken. De zomervakantie gaan we, als er 
voldoende schilders zijn, gewoon door, dus als je zin hebt 

om mee te schilderen, doe mij even een appje, dan weet je zeker dat wij er zijn......Je bent van harte welkom. 
Marga Scherpenzeel, namens de “schildersezels”. 
Vragen? U kunt altijd bellen met of appen naar Marga Scherpenzeel 06-32 01 24 46 of e-mail: 
margascherpenzeel@gmail.com. 
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Het handwerkcafé  
We zijn inmiddels begonnen in Onder Ons. Helaas is er in verband met de 1,5 meter voorlopig geen ruimte 
voor nieuwe deelnemers. 
Voor vragen kunt u bellen met Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of email gerrie@texdata.nl. 
  

De kaartgroep 
Fijn dat een aantal activiteiten weer kunnen starten. Voor het jokeren en klaverjassen zien Andrea en Wim 
Nagel nog geen mogelijkheden, omdat we op geen enkele wijze de 1,5 meter regel kunnen hanteren.  
Helaas maar het is niet anders, wij zullen echt moeten wachten tot de 1,5 meter regel vervalt en/of er een 
vaccin is. Wij denken ook dat de deelnemers geen enkel risico willen nemen. 
Wim en Andrea Nagel tel.: 06-30 53 13 20 of per mail wim.nagel@hetnet.nl. 
 
De line dance groep. 
Zoals jullie zelf natuurlijk ook wel vernomen zullen hebben zijn allerlei activiteiten vanaf 1 juli weer toegestaan. 
Ook line dance, maar…. voorlopig moeten we nog wel afstand houden. Zeker met de grote groep die we begin 
maart hadden zal dat niet lukken in De Kleine Beer, of waar dan ook in Veenendaal. Aangezien het nu 
vakantietijd is tot september, vormt dat nu nog geen probleem. We gaan afwachten of er per 1 september iets 
meer mogelijk zal zijn. 
Vanaf begin september kunt u weer contact opnemen met Jan Wobbes, per email deejay@jukeboxjunkie.nl 
of per tel. 06-53 38 03 86. 
 
De Engelse conversatiegroep 
Voorlopig zullen we nog niet beginnen. De woonkamer, waarin de conversatie gehouden wordt, is te klein om 
de 1,50 meter in stand te houden. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sioe Lan via e-mail: graces70@gmail.com of telefoon: 
06-52 45 12 01 (eventueel voicemail inspreken). 
 
De Franse conversatiegroep 
De Franse conversatiegroep zit momenteel vol. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Zodra er weer 
ruimte is voor nieuwe cursisten zal dat in de nieuwsbrief vermeld worden. 

 
Computerhulp aan huis. 
Na een rustige (Corona-) periode met een enkele hulpvraag is de werkgroep 
computerhulp weer klaar voor de zomer en het najaar. 
We komen bij u thuis en de hulp is gratis. Onder het genot van een kopje koffie 
kijken we naar uw probleem en proberen dat ter plekke op te lossen. 
Dat kunnen problemen zijn met het opstarten van een computer, laptop of tablet. 
Ook een niet werkende printer proberen we op te lossen. 
Maar ook het instellen van TV en Audio lossen we graag voor u op. 
We hebben de rollen met ingang van 1 juli iets anders verdeeld. Zie ook de website. 
Geraldine Floor is nu het eerste aanspreekpunt. U kunt Geraldine mailen: gcwfloor@gmail.com of bellen: 0318-
30 74 06 met uw vragen. 
 

DIVERSEN 

 
Jeu de boulesbaan 
Vorige week is met de gemeente en WmjW Oost gesproken over een jeu de boulesbaan in het Dragonderpark, 
waar Wijs met je Wijk, zowel afdeling Centrum als afdeling Noord-oost gebruik van kan maken. Het ziet er 
goed uit: de gemeente gaat dit oppakken! 
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Op de foto ziet u rechts dierenkampje Dragonder en links (optie 1), waar de jeu de boulesbaan zou kunnen 
komen. 
We willen ons graag voorbereiden op de komende mogelijkheid om met dit leuke spel aan de gang te gaan. 
Bij een eerdere inventarisatie bleken er wel zo’n 50 mensen bij Wijs met je Wijk Centrum interesse te hebben. 
Wie wil helpen om dit op een leuke manier op gang te brengen: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
 

Facebook 
Wordt ook lid van de eigen Facebookgroep van Wijs met je Wijk Centrum! Het is een privégroep, dus speciaal 
voor leden van Wijs met je Wijk Centrum, maar ook uw kinderen of andere familieleden, buren, vrienden of 
vriendinnen kunnen zich aanmelden. 
Meldt u aan bij: Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal (losse woorden, geen verbindingsstreepjes, niet hoofd-
letter gevoelig). Vivian Haanstra beheert het met veel enthousiasme en zorgt er voor dat de laatste nieuwtjes 
en foto’s er op komen te staan, en dat oud nieuws er weer van verwijderd wordt. Maar u mag er zelf ook wat 
opzetten en u kunt ook reageren op mededelingen en foto’s! 
Probeer het ook, Vivian maakt u graag lid! 
 
Uitbreiding van onze wijk 
Eén van de delen van Veenendaal waar Wijs met je Wijk nog niet bestaat, is het gedeelte dat aansluit aan het 
Centrum, van de Grift tot de spoorlijn (Parallelweg), ruwweg de wijken Engelenburg en Het Ambacht. Omdat 
dat gedeelte eigenlijk te klein is om een eigen Wijs met je Wijk te hebben is besloten om dat bij onze Wijs met 
je Wijk Centrum te voegen. 
Hoe we de mensen in dat gedeelte willen benaderen is nog een punt van overleg met de gemeente. Vooruitlo-
pend daarop is er wel een mogelijkheid om bewoners uit dat gebied bij onze “club” te krijgen: U!   
Als u een vriend/vriendin, familie of kennissen boven de 60 jaar in dat gebied kent: probeer hem/haar/hun bij 
onze Wijs met je Wijk Centrum te krijgen! 
Ze kunnen zich aanmelden of informatie krijgen via wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk Klomp, tel. 
(0318) 51 38 66. 
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VERWACHT PROGRAMMA ALGEMENE ACTIVITEITEN NAJAAR 2020 IN ONDER ONS 

 
Het programma ligt nog niet honderd procent vast, er kunnen nog enkele kleine aanpassingen plaats vinden. 
Aanvang is steeds 14.00 uur 
(vr. = vrijdag, wo. = woensdag) 

02-10 (vr.): Startbijeenkomst met quiz over onze wijk Piet Segers/Gerrit Fijma 

07-10 (wo.): Workshop Creatief met pompoenen  Mieke Segers 

16-10 (vr.): Lezing Oud Veenendaal of De Hoofdstraat Jaap Pilon 

21-10 (wo.): Lezing Oranjehuis/Flipje Tiel   Jan van Leeuwen 

30-10 (vr): Pub Quiz     Corrie van Rixoort 

04-11 (wo.): Lezing Voeding en Bewegen   Marjan Enkelaar 

13-11 (vr.): Wijnproeverij      Bert Keemink 

18-11 (wo.): Workshop Chocolade    Piet Tamminga 

27-11 (vr.): Lezing Nieuw Guinea    Henk van de Burg 

02-12 (wo.): St. Nicolaas Bingo    Piet Segers 

11-12 (vr.): Workshop Kerststukjes maken   Mieke Segers 

16-12 (wo.): High Tea     Allen 

Voor alle activiteiten ontvangen de ingeschreven deelnemers per email of per post een afzonderlijke 
uitnodiging. U kunt zich opgeven voor deelname aan een activiteit na ontvangst van de betreffende uitnodiging. 
Maar misschien is het wel verstandig om nu al vast de voor u interessante onderwerpen in uw agenda te zetten! 
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