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De tunnel wordt steeds langer, maar toch naderen we het einde ervan 
Soms lijken we te leven van persconferentie naar persconferentie en elke keer valt het niet mee. Wat overblijft 
is een enorm respect voor al die mensen in de zorg, bij de politie en toch ook bestuurders die ons door deze 
moeilijke periode loodsen. Dus is onze teleurstelling relatief. Dat neemt niet we dat we het jammer vinden dat 
we nog geen activiteiten in de maand mei kunnen organiseren. Voorlopig gaan we er nu van uit dat we in juni 
of juli weer wat kunnen organiseren. Als we allemaal eerst maar eens één of tweemaal “geprikt” zijn! 
Het blijft even bij onze plantjes actie vlak voor Pasen. Hopelijk heeft het hier en daar een gezellig bloemetje in 
huis gebracht terwijl het buiten sneeuwde! 
Blijf gezond, de tunnel is langer dan we dachten en hoopten. Maar we blijven onveranderd optimistisch dat we 
ergens deze zomer toch weer kunnen beginnen met alle mooie programma's. Tot die tijd gaan we als uw 
bestuur gewoon door met voorbereidingen. In dit bericht vindt u er wat over. Een prachtige nieuwe Jeu de 
Boulesbaan wacht op ons, voor de Engelse conversatie is een oplossing, met Onder Ons zijn afspraken gemaakt 
over het gebruik zodra het weer kan en mag. 
Reageert u maar, dat stellen we wel heel erg op prijs. 
 

Paasactie 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u een paascadeautje aangeboden. Wij wilden 
daarmee vieren dat vanaf Pasen weer meer mogelijk zou zijn. We schreven: 
“Optimistisch als we zijn , willen we dat toch met u vieren”. 
Helaas (boven staat het al):  de tunnel is langer dan we dachten en hoopten. 
 
De “Paasactie” is een succes geworden: er waren 52 aanmeldingen. U begrijpt dat 

het bij de familie Segers op woensdagmiddag 31 
maart een (Coronaproof) komen en gaan was om de 
cadeautjes op te halen. 
Ook hebben we cadeautjes gebracht bij een aantal 
deelnemers die niet in staat waren om zelf te komen. 
Voor één deelnemer, die zeer slecht ziet (hij noemt 
zichzelf “blinde vink”, dan weten enkelen van u wel 
wie dat is), is een plantje niet zo geschikt, die heeft 
meestal (doordat hij het niet kan zien) gebrek aan 
water, waardoor dat plantje al gauw het loodje legt. 
Daarom ontving deze deelnemer een enigzins aangepast cadeautje. 
 
Na een aantal dagen kwamen de hyacinten in volle bloei. Wat een leuk gezicht 
was dat! En als je de huiskamer binnenkwam, kwam de bekende hyacintengeur 
je tegemoet! 

De meeste ontvangers waren heel enthousiast, we hebben veel positieve reacties ontvangen! 



2 

Wie wordt onze nieuwe Jeu de Boules trekker? 
In het verleden hebben we een enquête gehouden of er belangstelling zou zijn voor Jeu de Boules. Er hebben 
toen  ca. 40 mensen positief gereageerd.  
En het is ons gelukt: op initiatief van Wijs met je Wijk, de 
wijken Centrum en Noord-Oost, is een nieuwe Jeu de boules 
baan gerealiseerd in het Dragonderpark, vlakbij het 
dierenkampje. Dat is in samenwerking met Stichting Buitenzorg 
en de gemeente gebeurd.   
Het terrein rondom de baan (zie foto) moet nog afgewerkt 
worden en er komt een hekje om heen. 
Een mooie plek en ook vlakbij een plek voor koffie en thee. 
 
Voorlopig is de baan voor Wijs met je Wijk Centrum vastgelegd 
voor: 

- de dinsdagochtend; 
- de donderdagmiddag. 

We denken dat we hiermee zoveel mogelijk van onze leden kunnen plezieren. 
 
Wanneer we precies kunnen beginnen met spelen hangt af van de ontwikkeling van de Coronavoorschriften. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand (een “trekker”), die  

- een “Jeu de Boulesclub” wil opzetten voor Wijs met je wijk Centrum; 
- op basis van bovenstaande gegevens een opzet wil maken hoe we dat het beste kunnen aanpakken; 
- misschien ook een introductie van spelregels en een demonstratie voor beginnelingen kan verzorgen. 

 
Hebt u enige ervaring met Jeu de Boules en lijkt het u wel leuk om iets te 
betekenen voor onze vereniging, aarzel dan niet en neem contact op met 
Piet Segers, tel. 06-53 29 24 22, email pietsegers@historizon.nl.  
Natuurlijk krijgt u bij deze werkzaamheden zoveel mogelijk ondersteuning 
van onze bestuurs- en commissieleden! 
 
Kortom, met u als trekker kunnen we er met elkaar iets heel moois en 
gezelligs van maken!! 
 

 
Onlinefraude (ingezonden door Henk van der Burg) 

Door de Corona en de daarbij gepaard gaande Lock down is het toch mooi dat we zoveel extra mogelijkheden 
gekregen hebben: Velen onder ons hebben met beeldbellen toch contact kunnen onderhouden met kinderen 
en kleinkinderen. Zo kunnen we online musea bezoeken, met Google Maps steden bekijken, online winkelen en 
nog veel meer.     
 
Helaas zijn ook oplichters vindingrijk en ontdekken nieuwe methodes om ons op een of andere manier geld 
afhandig te maken. Hun doelgroep is de meest kwetsbare onder ons, mensen die weinig ervaring hebben met 
elektronische hulpmiddelen zoals e-mail/sms/WhatsApp/en Facebook.  
 

 
Ik wil met dit artikel ervoor zorgen dat we met elkaar alert blijven. 
Want zeker net zoals u uw portemonnee goed opbergt tijdens het 
winkelen omdat er toch altijd en overal mensen zijn die niet eerlijk 
zijn, zo moet u hier ook op een paar zaken letten.  
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Een methode die criminelen online gebruiken heet “Phishing”. 
 
Het woord komt van het Engelse fishing, ofwel ‘hengelen’. Criminelen 
proberen via nep-mails te hengelen naar uw gegevens. Zij sturen een bericht 
namens een bank, de overheid of een webwinkel met een bijlage. Meestal 
gaat het om een dringend verzoek. U moet zogenaamd snel betalen of een 
prijs in ontvangst nemen. Trap hier niet in en open de bijlage niet als u het niet 
vertrouwd!! 

Wat kunt u doen om Phishing te voorkomen? 

1. Wees selectief met waar u uw e-mailadres deelt. Zet het zeker nooit 
zomaar op Facebook of WhatsApp. 

2. Maak gebruik van een internetprovider met een goedwerkende spam-
filter. In Gmail en Outlook wordt een groot deel van de phishingmails automatisch herkend en uit het 
postvak gefilterd.  

3. Geef niemand uw inloggegevens. Instanties vragen hier nooit om.  
4. Stuur nooit een bankpas op. Geef nooit uw pincode door. De bank vraagt dit nooit van u. 
5. Stuur nooit uw inloggegevens op als hierom gevraagd wordt.  
6. Berichten waarin gemeld wordt dat uw rekening tijdelijk wordt geblokkeerd als u niet direct reageert 

moet u verwijderen, geen enkele instantie vraagt dit van u.  
7. Berichten van een onbekende webwinkel of instantie met een bijlage, open dan niet de bijlage maar 

verwijder deze mail direct.  
 

Blijf gezond en blijf alert.  
Zijn er toch nog vragen of wilt u meer weten over online fraude? Lees dan het volledige artikel op onze 
website. Deze is in samenwerking met Senior Web tot stand gekomen.  

 

Groep Engelse conversatie 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven gaat mevrouw Sioe Lan Teng, door verhuizing naar buiten 
Veenendaal, stoppen als groepsleidster Engelse Conversatie. 
We hebben toen een oproep gedaan voor een nieuwe groepsleider/-leidster. Gelukkig heeft iemand zich 
daarvoor beschikbaar gesteld: Geraldine Floor. Daar zijn we heel blij mee, Geraldine is al heel actief binnen 
onze club! 
Natuurlijk kunnen de bijeenkomsten op dit moment nog niet plaats vinden, maar de “oude tijd” komt 
gegarandeerd over enige tijd weer terug! Deze bijeenkomsten zullen dan plaats vinden op de donderdagen in 
de oneven weken, van 14.00 tot 15.30 uur bij Geraldine thuis (P.W.A.-Park), tenzij wordt afgesproken dit bij één 
van de andere leden te doen. 
Ter herinnering nog even wat in de vorige nieuwsbrief over werkwijze/doel van de bijeenkomsten stond: 
In deze groep gaat het niet om goed of fout (grammaticaal), maar om 
zoveel mogelijk te converseren in het Engels in de door de 
groepsleden zelf gekozen situaties. Denk bijvoorbeeld aan: 
• op vakantie: hotel inchecken, 

restaurants/taxi/bezienswaardigheden, info e.d.; 
• ontmoetingen met vrienden (rollenspelen). 
Cursisten worden gestimuleerd om zo veel/vaak mogelijk naar hun 
favoriete buitenlandse zenders (BBC, Animal Planet, National 
Geographic etc.) te kijken, zodat ze vertrouwd raken aan de 
woorden/zinnen/ uitdrukkingen die daar worden gebruikt. 
De groep bestaat maximaal uit 5 personen. Uiteraard krijgen de 
deelnemers een kopje engelse thee! 
Hebt u ook interesse? Neem dan voor informatie/aanmelding contact op met Geraldine Floor, tel. 307406, 
email gcwfloor@gmail.com. 
 

 

mailto:gcwfloor@gmail.com
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Kinderworkshop Museum Veenendaal 
Hierbij weer een kleine bloemlezing uit het ingezonden stuk van Janny Visser. We laten in deze nieuwsbrief 

weer een paar ervaringen van Janny zien. Ervaringen met kinderen tijdens haar 10 jaar vrijwilligerswerk bij 

Museum Veenendaal. 

 

Emily van bijna 4 komt trots bij mij en zegt dat ze een bank heeft geverfd. Linksboven een geel rondje (dus ik 

dacht zon) en zeg “goed zo Emily! Dan kunnen mensen op jouw bank zitten in het zonnetje”. Ze begint te gie-

chelen en zegt: “ neeeee juf, dit is toch een bank voor CENTJES!!” Oh ja, nu zie ik het…..!! 

 

Ik zit enthousiast te vertellen over sigaren en kinderarbeid en een kleintje kijkt zéér glazig naar mij. Na afloop 

vraagt ze verlegen “juf wat IS dat een eh eh zegaar?? Gelukkig kon ik dat aanwijzen. 

 

En een klein ventje even daarna: maar wat IS een fabriek dan juf??? En ik maar denken dat ik iets simpel kan 

vertellen aan kinderen …….. 

 
Sanne is een trouw klantje van onze workshop en viert haar verjaardag natuurlijk in ons museum. Na afloop 
hoor ik haar toevallig dol enthousiast tegen haar moeder zeggen: “ik heb nog NOOIT in mijn HELE leven zo’n 
fijne verjaardag gehad mamma”! Ze werd die dag dan ook “al” 6 jaar ….. maar ik kreeg er wel een ontzettend 
voldaan en warm gevoel van. 
 
 
Zo, we zijn weer een beetje bijgepraat. 
We hopen dat u het met plezier gelezen hebt, enne...reageren mag altijd, graag zelfs! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


