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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 2021-04 
(juni 2021) 

 

Nederland komt weer in beweging! 
Het ziet er weer zonnig uit! Zonnig wat het weer betreft (op het moment van dit schrijven ca. 30 graden, dit 
kan als u dit leest al wel weer veranderd zijn), zonnig voor wat betreft het verloop van de corona-crisis met al 
zijn gevolgen (ook op het moment van dit schrijven, maar hopelijk voorgoed) en zelfs zonnig voor wat betreft 
de economische vooruitzichten in Nederland.  

 
Maar ook zonnig voor wat betreft Wijs met je Wijk Centrum: we barsten weer 
van het enthousiasme en de energie!! Zoals u hieronder zult zien hebben we 
weer een heel programma voor u in petto! 
 
In een van de voorgaande nieuwsbrieven hadden we het over het 
halfvolle glas (dat was toen al heel wat!), maar nu kunnen we het zo 
langzamerhand over het geheel gevulde glas hebben!! 
 
 

We wensen u weer veel leesplezier en hopen u spoedig hier of daar weer te ontmoeten! 

 
 

A. WAT IS OF IS GEWEEST 
 

Koningsdag wijk De Pol mede dankzij Wijs met je Wijk een groot succes 
Maar eerst nog even iets wat al weer een tijd geleden geweest is. Wij willen u nog graag even iets van onze 
deelname aan het succes van Koningsdag in wijk De Pol laten zien. 
Nu eens niet in de rij bij de bakker voor de Koningsdag tompouce, 
maar zelf de ingrediënten verzamelen, een beetje kokkerellen en 
smullen maar. 
Het initiatief begon in huiskamers in de Mulderslaan. Wat leuks voor 
de kinderen op Koningsdag. Wel coronaproof en voor iedereen, dus 
geen deelname kosten. 
Wat een prachtige wijk is De Pol. Netwerk voor Jou verzorgde de 
inschrijvingen, keurig verdeeld over de dag, geen opstoppingen. Wijs 
met je Wijk Centrum deelnemers en andere wijkbewoners wilden wel 
de 50 puzzelstukjes voor het raam hangen.  
 
De Rehobothschool leende spelletjes uit. Op 6 plekken wat doen en een tompouce ingrediënt verdienen. Aan 
het eind waren broodjes knakworst of een waterijsje te verkrijgen. 
Het was zo leuk! In totaal 538!!! kinderen en ouders kwamen zo vrolijk en blij de verhalen vertellen. 
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Wijkbewoners genoten van de vrolijk langstrekkende kinderen. De kinderen genoten van de spelletjes en de 
ouders streden om de eer bij het zaklopen en blikjes 
omgooien. 
  
Zo veel leuke reacties: “Het was geweldig! De kids hebben 
genoten en wij ook!” en “superleuk en heel goed 
georganiseerd” en “weer het Koningsdag gevoel beleefd!” 
En dat dan in veelvoud! 

Een van de 
reacties van de 
organisatoren: 
Een aantal 
spelletjes werd 
begeleidt door 
ouderen die lid zijn 

van Wijs met je Wijk. Bij het uitzetten van de speurtocht kwamen soms 
mensen naar buiten (die ons herkenden van een vorige keer) om te 
vragen of er een kroontje achter hún raam mocht. We kregen veel 
reacties van ouderen dat zij zo genoten hebben van alle gezinnen die 
vrolijk langs hun huis trokken. “Gezinnen die moeite deden om met  zijn 
allen op één foto te gaan. Het was net een levende TV.” of: “Ik heb lange tijd niet zoveel blije gezichten gezien, 
dit was corona-veilig; Leuk hoe oud en jong zo samen optrok”. 
 

 

Gevonden zwervers (van Jan van de Pavert) 
Heeft u ze al gezien, misschien al gevonden of weer ‘verloren’ op een ander plekje? 
 Abracadabra? 

Op dit moment (en dat moment duurt al diverse weken) worden er 

steentjes gevonden in bos, strand, stad en overal. Door ons dorp, maar 

zelfs door het hele land. Steentjes, mooi geverfd; als diertje , met een 

gezellig kleurtje, omgetoverd tot een vrucht of een…….. Veel 

creatievelingen hebben een steentje mooier gemaakt. Vervolgens 

worden ze expres vergeten of bewust ergens achter gelaten om 

gevonden te worden. 
Het tovert vaak een glimlach om de mond. Je bent verrast. Een teken van 

een mens in coronatijd. Je neemt ‘m mee naar huis of, wat nog leuker is, 

je laat hem weer ergens liggen. Zodat de volgende  wandelaar een 

glimlach krijgt. 
Wij zijn benieuwd of u een steentje hebt gevonden. Wat riep dat bij u 

op? Wat heeft u vervolgens met het steentje gedaan? Of heeft u ze zelf 

ook gemaakt? We horen graag uw verhaal!  
 

Foto is van internet. 

 
 

 
B. WAT KOMT: ALGEMENE ACTIVITEITEN 

 

Jeu de boules 
Op donderdagmiddag 3 juni hebben wij voor het eerst jeu de boules gespeeld op onze nieuwe, door de 
gemeente aangelegde, jeu de boules baan in het Dragonderpark nabij de ingang van het dierenkampje.  Er 
waren 16 deelnemers aanwezig. Het was een groot succes, de deelnemers vonden het erg leuk en zeker voor 
herhaling vatbaar.  
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De donderdag daarop, 10 juni, hebben we weer gespeeld. Ook dit 
was weer een hele leuke middag. We speelden nu met 8 mensen 
en iedereen kon de hele tijd meespelen. Ondanks dat het geen 
echte wedstrijden waren werd er toch serieus gespeeld. We 
hebben ruim 2 uur gespeeld. 
De bedoeling is om iedere donderdagmiddag (ijs en weder 
dienende) te spelen. Ook Wijs met je Wijk Noord-oost speelt op 
die banen, zij doen het iedere dinsdagmiddag. 
Wij sturen hiervoor geen uitnodigingen rond, u bent altijd van 
harte welkom. We beginnen om 13.30 uur en gaan door tot ca. 
16.00 uur. 
U kunt één en ander terug zien op www.wijsmetjewijk-centrum.nl, 
bij “Terugblik Uitwijk Centrum” of op Facebook: Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal. 
 
Op het dierenkampje is sinds 2 juni het restaurant met terras open; eventueel kunt u daar koffie, thee of een 
drankje kopen. 
Ook al hebt u het nog nooit gespeeld: u hebt het zo onder de knie! 
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-4442 6663 of 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 

 

Koffieklets (van Jan van de Pavert) 
Het mag weer, dus we gaan er voor!! Samen koffie of thee drinken, bijkletsen, nieuwe mensen ontmoeten. 
Voor de Corona hebben we al ervaring opgedaan en dat is ons heel goed bevallen! Wat zullen we elkaar na zo’n 

lange tijd weer een hoop te vertellen hebben!! 
Op een terrasje, dus buiten, genieten van koffie, thee of misschien een ijsje?? 
Vanaf 1 juli a.s. gaan we er voor: 
• Vrijdag 2 juli, bij BITE, hoek Kees Stipplein/Brouwersgracht;    
• Donderdag 8 juli, Dierenkamp Dragonderpark; 
• Dinsdag 20 juli, ‘het Zwarte Schaap’, hoek Sandbrinkstraat/Tuinstraat; 
• Maandag 26 juli, ZAZU (voorheen Daisy), Thoomesplein (IJSJE?!); 
• Donderdag 5 augustus, Dierenkamp Dragonder; 
• Woensdag 11 augustus, LEF, onder aan de markt; 
• Dinsdag 17 augustus, BITE, hoek Kees Stipplein/Brouwersgracht; 
• Dinsdag 31 augustus, DOWN TOWN (voormalige Pnielkerk), Thoomesplein. 
 
Bij elke horecagelegenheid starten we om 14.00 uur tot ………uur 
Deelname is gratis, alle gelegenheden toegankelijk voor rolstoel, rollator en/of scootmobiel! Wel op eigen 

risico. Ophalen is mogelijk. Hopelijk zijn er deelnemers, die zich bij deze willen aanbieden als chauffeur? 
Opgave is gewenst, zodat de beheerder weet hoeveel mensen hij kan verwachten. Graag een dag van te voren, 

tot 20.00 uur. De consumpties zijn voor eigen rekening. 
Voor informatie en/of aanmelding: Jan van de Pavert 06-42 93 65 60 (voicemail) of email:  

morgenster1955@gmail.com. 
Natuurlijk houden we de richtlijnen van het RIVM aan, zoals die op dat moment gelden. Maar alle locaties zijn 

buiten! Bij slecht weer kunnen we eventueel binnen versnaperen. Maar ik neem aan dat de meeste mensen in 

onze leeftijdscategorie al wel (2 x) ingeënt zijn. 
Tip: 

Als we koffiekletsen in het  Dierenkamp Dragonderpark is het mogelijk een kijkje te nemen bij het Jeu de Boules, 

dat door een aantal leden van onze “club” op dat moment gespeeld wordt op de nieuwe banen vlak bij de 

ingang van het dierenkamp. Deze sportievelingen komen wellicht bij ons een kopje koffie of thee drinken (op 

eigen kosten). 
Deze mededeling en uitnodiging is eenmalig en geldig voor de maanden juli en augustus. Dus gooi deze brief 

niet weg.  
U bent bij alle bovenstaande bijeenkomsten van harte welkom!! 

http://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
mailto:morgenster1955@gmail.com
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Wie gaat er gezellig mee pannenkoeken eten bij HUGO? 
We gaan deze zomermaanden twee keer pannenkoeken eten bij Hugo. 
Woensdag 14 juli om 12:00 uur  (opgeven voor maandag 12 juli) 
Dinsdag 24 augustus ook om 12.00 uur  (opgeven voor vrijdag  20 augustus) 
De anderhalve meter in Hugo kan prima worden aangehouden. Met mooi weer kunnen we buiten zitten op het 
terras. 
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.  

 

Wandelen in de zomermaanden 

Op 5 verschillende maandagen in juli en augustus gaan we weer wandelen. 
Het wandelen zal in en de omgeving van Veenendaal plaatsvinden met afstanden 
van 4 tot 7 kilometer. We starten om 10.00 uur. 
De snelheid wordt aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. 
Deelname is gratis, maar wel op eigen risico. U hoeft zich niet van te voren op te 
geven. 
Zorg voor goed schoeisel en neem iets te drinken mee voor onderweg.  Honden 
mogen mits aangelijnd ook mee. Beginpunt is ook altijd het eindpunt. 
Hieronder de data met de verschillende startpunten. 
maandag 5 juli;  “Door het Centrum” 
We starten dicht bij huis en wandelt door straten die herinneren aan het 
industriële verleden. 
Drie kilometer om te beginnen en de route is verhard. 
Startpunt: De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein. 
maandag 19 juli;            “Langs de zandheuveltjes” 
Vijf kilometer. Voor het grootste deel in Prattenburg. Niet geschikt voor rolstoel of scootmobiel. 
Startpunt: Het Slotemaker de Bruineplein. 
maandag 2 augustus;   “Van Pratten naar Peten” 
Vijf kilometer. We doen er ongeveer 1,5 uur over. Niet geschikt voor rollators en scootmobielen. 
Startpunt: P-plaats de Groene Entree Prattenburg; schuin tegenover restaurant de 3 zussen. 
maandag 16 augustus;  “Stad in de stad” 
De lengte is ongeveer 5 kilometer. We blijven binnen de bebouwde kom van Veenendaal. 
De route is verhard en toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen. 
Startpunt: NS Station Veenendaal Centrum P-plaats aan de achterzijde (Rembrandlaan). 
maandag 30 augustus;  “Paden op de Plantage” 
De langste wandeling van de reeks, namelijk 7 kilometer. Vanaf de oude zandafgraving Kwintelooijen naar de 
andere kant van de Heuvelrug. Pittige wandeling. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers of scootmobielen. 
Startpunt: De P-plaats van het recreatiegebied Kwintelooijen aan de Oude Veense Grindweg. 
 

C. WAT KOMT: GROEPEN 
 

Fotografie (van Jan van de Pavert) 
KLIK, zei de camera. 
Heerlijk we mogen weer. Fotograferen, buiten (en binnen). 
Kleine stappen, maar groots resultaat! 
In juli 21 start de fotografie weer en wel op de 5e juli om 14.00 uur. Bij de surfvijver bij het 
bruggetje wat het meest noordelijk ligt; die zich het dichtst bij het ‘Hugo-restaurant’ bevindt. We 
wandelen rond de vijver en gaan even ophalen wat we al kunnen en kennen. Misschien na afloop 
een bakkie koffie? 
Starters zijn van harte welkom! 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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Daarna gaan we in de maanden juli en augustus twee wekelijks aan de slag. Eind augustus spreken we verder 
af, wat zijn jullie wensen, mogelijkheden en zin. 
Alles op eigen risico en eigen kosten. Rollator, rolstoel en scootmobiel gebruikers zijn van harte welkom. 
De data zijn als volgt: 5 en 19 juli, en 2, 16, 30 augustus. Steeds om 14.00 uur. 
Per datum spreken we een plek af, bij slecht weer gaan we 5 juli naar de BIEB/cultuurfabriek. 
Voor informatie en/of aanmelding: Jan van de Pavert 06-42 93 65 60 (voicemail) of email:  

morgenster1955@gmail.com. 
 

Het Handwerkcafé (Gerrie Wobbes) 
Het Handwerkcafé gaat 5 juli a.s. om 14.00 uur weer van start in Onder 
Ons. De bijeenkomsten zijn steeds in de oneven weken, dus volgende keer 
19 juli, dan 2 augustus en zo verder. Het is een vast groepje en eigenlijk 
zijn er momenteel deelnemers genoeg. In principe is het mogelijk dat er in 
september weer mensen  bij kunnen komen. 
Voor informatie (of al vast aanmelden) kunt u contact opnemen met 
Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of email gerrie@texdata.nl. 

 

De Schildersgroep (Marga Scherpenzeel) 
De Schildersgroep start weer op maandag 6 september om 14.00 uur in Onder Ons.  
De bijeenkomsten zijn steeds in de even weken, dus de volgende keer op 20 september, 
dan op 4 oktober en zo verder. 
Voor informatie (of al vast aanmelden) kunt u contact opnemen met Marga 
Scherpenzeel: tel. 06-32 01 24 46 of margascherpenzeel@gmail.com. 
 

De Engelse conversatiegroep (Geraldine Floor) 

Vanaf 1 juli gaat de groep van start. Op elke donderdag op de even weken van 
14.00 tot 15.30, bij Geraldine Floor, P.W.A.-Park 339. Engelse thee is 
inbegrepen. 
Er is nog ruimte voor deelnemers. Gaarne aanmelden via e-mail: 
gcwfloor@gmail.com of telefoon 30 74 06.  
 

 
 
De Franse conversatiegroep (Lammertine Floor) 

Eindelijk kan de Franse conversatiegroep weer aan de gang. We starten weer op 
woensdag 23 juni om 14.00 uur aan het Atalantapark 131. Er is ook plaats voor nieuwe 
“conversanten”. Ervaring is niet noodzakelijk. 
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lammertine Floor, tel. 54 
17 16 of email: ldcfloor@hetnet.nl 
 
 
 

D.  WAT KOMT: DIVERSEN 

 
Wandelgids 

Rotary organiseert jaarlijks de Heuvelrug Wandeltocht waarmee geld wordt ingezameld 
voor een goed doel. Nu dit evenement niet door kon gaan hebben zij een prachtige 
wandelgids gemaakt! Opbrengst van de wandelgids komt ten goede aan Spieren voor 
Spieren en Netwerk voor Jou Veenendaal. 
 
De wandelgids bevat zeven routes, tussen de 7 en 49 kilometer lang, tussen Veenendaal, 
Rhenen, Amerongen en Leersum. Alle routes zijn duidelijk beschreven, voorzien van 
kaartjes, praktische informatie en een link naar de route op smartphone of gps.  

mailto:morgenster1955@gmail.com
mailto:gerrie@texdata.nl
mailto:margascherpenzeel@gmail.com
mailto:gcwfloor@gmail.com
mailto:gcwfloor@gmail.com
mailto:gcwfloor@gmail.com
mailto:gcwfloor@gmail.com
mailto:ldcfloor@hetnet.nl
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Met prachtige foto’s en verhalen langs de route, over ruim veertig bezienswaardigheden onderweg.  
 
Mooi om (jezelf) cadeau te doen!  
 
Via deze link vind je de online webshop en de verkooppunten: 
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids  
 
 

 
Zo, dat is wel weer een heel verhaal geweest. Maar we hadden na zo’n lange periode weer een hoop te 
vertellen! 
 
Hopelijk hebt u er veel leesplezier aan gehad en zit er wat voor u bij. Nogmaals: wij hopen u spoedig bij een 
van onze bijeenkomsten te zien! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum 

https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/wandelgids

