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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west,

Hierbij ontvangt u 

Nieuwsbrief 2021-06
(september 2021)

A.  AFSCHEID ZOMERPROGRAMMA, OP NAAR HET NAJAARSPROGRAMMA

Beste mensen, dit is dan weer de laatste nieuwsbrief van het bijna voorbije zomerseizoen 2021. In deze 
nieuwsbrief is daarom  alle aandacht gericht op de nabije toekomst, het najaarsprogramma 2021.
Ondanks alle corona-perikelen hebben we in de zomer toch nog de nodige activiteiten gehad: wandelen, 
pannenkoeken eten, koffieklets, jeu de boules en ook een aantal groepen zijn weer opgestart.
Maar nu is de tijd weer (bijna) aangebroken voor ook andere (algemene) activiteiten, voornamelijk 
binnenactiviteiten, zoals lezingen, workshops, (pub-)quiz, bingo en high tea. Aan het eind van deze nieuwsbrief 
vindt u een overzicht van hetgeen u de komende maanden van ons kunt verwachten.
Maar de weg naar deze activiteiten is voorlopig nog wel geplaveid met een paar hobbeltjes. Deze zijn o.a.:

Corona
Op dinsdag 14 september is er weer een persconferentie van Rutte/De Jong geweest, waarin weer enige 
versoepelingen/aanpassingen van de maatregelen aangekondigd werden. Uiteraard waren er weer de nodige 
voor- en tegenstanders van de verschillende maatregelen, ieder met zijn eigen redenen.
Voor onze bijeenkomsten heeft het natuurlijk ook de nodige praktische consequenties:

 bij onze bijeenkomsten mag men alleen binnenkomen als men in het bezit is van een corona-
toegangsbewijs (QR-code, negatieve testbewijs of een bewijs corona gehad te hebben).
Wij zijn nog aan het onderzoeken hoe wij daarmee in de praktijk moeten omgaan (controle e.d.).

 bij onze bijeenkomsten is geen maximum aantal meer van toepassing.
Een en ander zal de komende maanden zijn consequenties hebben. Waarschijnlijk zullen de maatregelen in de 
loop van ons najaarsprogramma hier en daar weer in positieve of negatieve zin aangepast worden. Laten we 
hopen dat het dan om nog meer versoepelingen kan gaan.

Onder Ons
Zoals u aan het eind van deze nieuwsbrief kunt zien vinden onze eerste
bijeenkomsten vanaf 1 oktober t/m 3 november plaats in de
Cultuurfabriek (bibliotheek), vanaf 12 november weer in onze oude
vertrouwde Onder Ons. De reden dat we niet vanaf de start in Onder
Ons bij elkaar komen zijn werkzaamheden aan de grote zaal. Ook komt
er achter de grote zaal een keuken bij.
Volgens de oorspronkelijke planning zouden we er weer eerder terecht
kunnen, maar zoals bij alle belangrijke verbouwingen gebeurt (denk aan
Binnenhof/Paleis Noordeinde/Rijksmuseum etc.) is ook hier de
verbouwing iets uitgelopen. Maar als het straks klaar zal het best mooi
geworden zijn. De nieuwe keuken achter de grote zaal (voormalige
opslagruimte) kan voor eventuele kookgroepen gebruikt worden.
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B.  DE GROEPEN

Koffieklets
Er zijn de afgelopen weken diverse koffieklets-bijeenkomsten geweest, die alle goed bezocht werden. Daarom 
gaan we voorlopig nog door met deze gezellige bijeenkomsten.
De volgende bijeenkomsten zijn vooralsnog gepland:

 donderdag 23 september: Dragonderpark in het Dierenkamp (Theehuis). Kunt u gelijk even naar de 
activiteiten van onze Jeu de boules-groep kijken.

 woensdag 29 september : BED (Broodjes en Drankjes) aan de Markt, richting Fluitersstraat.
Over het vervolg krijgt u nog nader bericht.
De start is steeds om 14.00 uur, tot ….uur. Consumpties zijn voor eigen rekening 
Bij alle gelegenheden kunnen we buiten of binnen zitten, al naar gelang de weersomstandigheden. Dus u bent 
altijd welkom!!! Wilt u zich s.v.p. vooraf aanmelden? Liefst de dag er voor tot 21.00 uur, bij Jan van de Pavert 
via tel. 06-42 93 65 60 of morgenster1955@gmail.com. Dit in verband met de reservering bij de locatie.

Fotografie club “Wijze Fotoos”
Op 27 september is er weer een bijeenkomst. De locatie is nog niet bekend.
Voor info en aanmelden: Jan van de Pavert, via 06-42 93 65 60 of morgenster1955@gmail.com.

Jeu de boules
“Onze” Jeu de boules baan wordt steevast iedere donderdagmiddag door een aantal enthousiaste en gezellige 
leden van onze “club” gebruikt (behalve bij slecht weer uiteraard).
Er wordt door 6 tot 8 mensen gespeeld, meestal 2 sets. We starten om 14.00 uur, tot ongeveer 16.00 uur, 
afhankelijk van het verloop van de wedstrijden. Er is nog best plaats voor nieuwe mensen!
U hoeft zich niet vooraf op te geven, wel graag om 14.00 aanwezig zijn, zodat de teams samengesteld kunnen 
worden. En hebt u het nog nooit gedaan, u weet binnen 5 minuten hoe de spelregels zijn! En of je voor het 
eerst komt of al jaren speelt, je hebt allemaal (met een beetje geluk) de kans om te winnen!
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-44 42 66 63 of met 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com  .   

Wandelen
Tot eind december gaan we door met het wandelen. Het wandelen zal in of in de omgeving van Veenendaal 
plaats vinden met afstanden van 4 tot 7 km. 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 ook (aangelijnd) mee. Beginpunt is 
tevens eindpunt.
De data zijn maandag:
11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december. In de komende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie
over startpunt, lengte etc.

Handwerkcafé (Gerrie Wobbes)
De eerstvolgende bijeenkomst van het Handwerkcafé is op 27 september en zo verder om de twee weken 
(oneven weken). De tijden zijn van 14.00 tot 16.15 uur. Uitbreiding kan nog steeds plaats vinden. Dus vindt u 
het leuk om te breien, haken, borduren, quilten of nog iets anders, meldt u dan aan bij ons gezellig clubje!
Voor informatie of eventueel aanmelden kunt u contact opnemen met Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of e-
mail gerrie@texdata.nl. 

Schildersgroep (Marga Scherpenzeel)
Ook de schildersgroep is weer begonnen met schilderen. Elke maandag van de even weken komen wij bij 
elkaar in Onder Ons van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wij hebben nog een paar plekjes vrij, dus kom gerust eens 
kijken. Je betaalt ter plekke € 4,50 voor materiaal en voor de koffie/thee. Neem wel een schort mee! Wie weet 
zien we elkaar. 
Voor informatie (of al vast aanmelden) kunt u contact opnemen met Marga Scherpenzeel, tel. 06-32 01 24 46 
of margascherpenzeel@gmail.com. 
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Computerhulp (Geraldine Floor)
De groep Computerhulp is nog steeds actief. Mocht u problemen hebben met computer, printer of smartphone
dan kunt u contact opnemen met Geraldine Floor, e-mail gcwfloor@hetnet.nl, tel. 30 74 06. De hulp is gratis, 
alleen een kop koffie/thee zal worden gewaardeerd.
Als u zelf ook handig bent met de computer, overweeg dan om ook lid te worden van het hulpteam.

De Engelse conversatiegroep (Geraldine Floor)
De Engelse conversatiegroep is momenteel vol. Zodra er weer plaats is voor nieuwe “conversanten” zal dat in 
de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

De Franse conversatiegroep (Lammertine Floor)
De Franse conversatiegroep start weer op woensdag 22 september en daarna elke woensdagmiddag om 14.00 
uur, locatie Atalantapark 131. Er is nog plaats voor deelnemers. Kennisniveau van de Franse taal is niet 
belangrijk. 
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lammertine Floor via e-mail lcdfloor@hetnet.nl of
tel. 54 17 16. 
 

C.  GEPLANDE ALGEMENE NAJAARSACTIVITEITEN

Hierbij weer een overzicht va onze geplande activiteiten met datum en plaats in het najaar. Wel met een 
waarschuwing dat er in de loop van de tijd door omstandigheden nog wel het een en ander zou kunnen 
veranderen.

Datum Activiteit Plaats

vrijdag   1 oktober Startbijeenkomst met quiz over het Centrum Cultuurfabriek
woensdag   6 oktober Lezing “De Wijkcoach”, wat kan hij betekenen voor 

de individuele wijkbewoner Cultuurfabriek
vrijdag 15 oktober Film “De slag om de Schelde” Filmhuis
woensdag 20 oktober Lezing “Nieuw Guinea” Cultuurfabriek
vrijdag 29 oktober Workshop Bloemschikken Cultuurfabriek
woensdag   3 november Lezing over Kees Stip Cultuurfabriek
vrijdag 12 november De Slimste (WmjW-)mens Onder Ons
woensdag 17 november Workshop (wordt nog nader ingevuld) Onder Ons
vrijdag 26 november Lezing “Oranjehuis” Onder Ons
woensdag   1 december St. Nicolaas Bingo Onder Ons
vrijdag 10 december Workshop Kerststukjes maken Onder Ons
woensdag 15 december High tea Onder Ons

Voor alle activiteiten ontvangen de ingeschreven deelnemers per e-mail 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 data van de voor u interessante 
onderwerpen in uw agenda te zetten. 

D.  DIVERSEN

Nog één lid gezocht voor de Kascommissie
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor leden voor de Kascommissie. Gelukkig heeft zich 
één persoon aangemeld. Maar een kascommissie moet uit 2 personen bestaan. U begrijpt het al: we zoeken 
nog iemand om de kascommissie compleet te maken.
Als u wel (eventueel eenmalig) wat voor onze vereniging wilt betekenen (het liefst met een klein beetje 
ervaring) vragen wij u even contact op te nemen (ook voor nadere informatie) met voorzitter Piet Segers, tel. 
06-53 29 24 22, e-mail pietsegers@historizon.nl.
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Gemeentelijk onderzoek Gebruik buitenruimte
De gemeente is bezig met het “Onderzoek gebruik buitenruimte”. Men probeert hiervoor zoveel mogelijk 
bewoners van Veenendaal te benaderen. Eén van de mogelijkheden hiervoor is onze Wijs met je Wijk. We zijn 
daarom als bestuur van Wijs met je Wijk verzocht u hiervoor warm te maken en u te verzoeken onderstaande 
tekst te lezen en via de daarbij aangegeven link de enquête in te vullen.

Als gemeente willen we voldoende en goede ruimte bieden voor spelen, ontmoeten en bewegen. Informatie hoe
u als bewoner de buitenruimte gebruikt helpt ons dit te kunnen doen. Wij vragen u bijgaande enquête in te 
vullen en uw favoriete ommetjes en plekken aan te geven. Dit helpt ons uw favoriete plekken mooier, veiliger en
beter te maken.

https://new.maptionnaire.com/q/22z6fc338agj

Doen toch? Namens de gemeente alvast bedankt voor uw medewerking!

Kunstroute
Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers attenderen u op de Kunstroute Veenendaal op 2 en 3 oktober a.s.
Kunst door amateurs en (semi)professionals wordt dan ten toon gesteld op 25 locaties binnen Veenendaal. 
Binnen Wijs met je Wijk Centrum doen in ieder geval twee mensen mee. Voor zover wij weten: Marga 
Scherpenzeel (schilderijen, portretten) en Jan van de Pavert (fotografie, regen, trein).
In de Rijnpost voorafgaande aan deze expositie staan de namen van de exposanten en adressen waar u hun 
werk kunt bekijken. Deze activiteiten raden we zeer aan. Om kennis te maken wat anderen doen in hun vrije 
tijd en te genieten van het eindresultaat. De openingstijden zijn meestal tussen 11.00 en 16.00 uur, maar de 
exacte tijd vindt u ook in de Rijnpost!!! Er is ook een website: 
https://www.kunstplatformveenendaal.nl/kunstroute.

Herinnering De Bombardon
In de vorige nieuwsbrief 2021-05 hebt u (als u die nieuwsbrief helemaal bekeken/gelezen hebt) aan het eind 
een bon aangetroffen voor gratis koffie/thee met wat lekkers bij De Bombardon. Deze bon is geldig vanaf 20 
september tot 18 december. Het is nu zover, u kunt er al gebruik van maken. Wel doen hoor, ze zien u daar 
graag komen! Wel even eraan denken dat het adres veranderd is: Kerkewijk 10 B (waar vroeger de VVV 
gehuisvest was, bij Theater Lampegiet).

Zo, als u het bovenstaande allemaal gelezen hebt bent u weer aardig op de hoogte van het “reilen en zeilen” 
van onze vereniging. Wij hopen dat u goed gebruik gaat maken van de diverse u aangeboden activiteiten en dat
we u hier of daar (soms/regelmatig/vaak) tegen zullen komen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum
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