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Dit is dan al weer de laatste nieuwsbrief van 2021.
We kunnen niet zeggen dat 2021 een saai jaar was. Wat hebben we allemaal niet meegemaakt en maken we 
nog dagelijks mee! De ene corona-maatregel na de ander; bijna niemand weet op een gegeven moment wat 
nu wel moet en waarom, en wat er niet mag en waarom niet. Medisch deskundigen en ziekenhuisdeskundigen 
vallen over elkaar heen met hun eigen conclusies en gewenste maatregelen. En de politiek, die iedereen 
probeert tegemoet te komen, doet het dan net weer even iets anders met hun maatregelen,  die lang niet door
iedereen worden begrepen. Wat dan weer de nodige kritiek en zelfs vernielzuchtige relletjes en “opstanden” 
tot gevolg heeft.
Nu al weer nieuwe strengere maatregelen: de één vindt ze te slap, de ander te rigoureus. En dan plotseling 
zorgt de dreiging van een nieuwe variant met de mooie naam Omicron voor grote zorgen bij de deskundigen! 
Dan nog de andere (wereld-)problemen: milieuproblemen, temperatuurstijgingen, oorlogen, overstromingen 
(o.a. Valkenburg), droogte, bosbranden, opstanden, vluchtelingen, polarisatie; wat hebben we dit jaar niet 
allemaal over ons heen gekregen op radio en TV! Hebt u ook niet een beetje het gevoel dat de wereld in brand 
staat? 
Maar… laten we niet wanhopen! Misschien niet zo erg als nu, maar ook in onze (hippie-)tijd, dus toen wij nog 
jong waren, was er al de nodige “ellende” en onrust: een dreigende kernoorlog met Rusland (bouw van 
schuilkelders), anti-Vietnam demonstraties, rellen rondom het koningshuis, de RAF in Duitsland, etc.  
En dat is toch ook allemaal weer goed gekomen! Dus laten we niet wanhopen: ook nu zal alles (of in ieder geval
het meeste) wel weer vroeg of laat goed komen!
Hoe het ook allemaal afloopt: wij als Wijs met je Wijk Centrum gaan het komend jaar weer zoveel mogelijk 
gewoon door met hetgeen één van onze voornaamste doelstellingen is: mensen samenbrengen.

A. WAT IS OF AL IS GEWEEST IN DIT NAJAAR

Ondanks alle corona-maatregelen hebben we nog wel veel gedaan in  dit najaar:
• Algemene  activiteiten buiten:

◌ Jeu de boules: dit is bijna iedere week (donderdagmiddag) doorgegaan. Gemiddeld 6 tot 8 personen, 
op één middag zelfs 14 deelnemers!

◌ Wandelen: we hebben éénmaal per 2 weken gewandeld, in en buiten Veenendaal. In het begin zo’n 8 
personen, de laatste weken zelfs 12 tot 15 personen. De gemiddelde afstand was 5 km.

◌ Koffieklets: regelmatig een aantal deelnemers bij elkaar op een terrasje (bij goed weer) of binnen in 
een restaurant ergens in het centrum; iedere keer een ander terrasje of restaurant. Gemiddeld 6 tot 8 
personen per keer.

• Algemene activiteiten binnen:
Hiermee zijn we goed begonnen, met:
◌ Startbijeenkomst met quiz:26 deelnemers;
◌ Spelletjesmiddag: 14 deelnemers;
◌ Film: “De slag om de Schelde”: 45 deelnemers;
◌ Lezing Nieuw Guinea: 26 deelnemers;
◌ Workshop Theepot versieren: 16 deelnemers;
◌ Lezing over Kees Stip: 31 deelnemers.
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En toen kwam de klad er in: 2 activiteiten, die niet doorgingen wegens te weinig belangstelling (corona-
angst?):
◌ Quiz De slimste Mens;
◌ Workshop “Kaarten Maken”.
De rest van het programma voor de laatste paar weken van dit jaar is afgelast wegens de onheilspellende 
toename van het aantal corona-besmettingen:
◌ Een middag Muziek (samen met de Muziekschool);
◌ St. Nicolaas Bingo;
◌ Workshop Kerststukjes maken;
◌ High Tea.

• De Groepen
De groepen zijn over het algemeen wel doorgegaan: 
◌ Fotografieclub;
◌ Schildersgroep;
◌ Handwerkcafé; 
◌ Engelse conversatie;
◌ Franse conversatie

B. DE GROEPEN  VOOR DE REST VAN HET JAAR

De fotoclub “wijze fotoos” (Jan van de Pavert)
Eenmaal per twee weken op een maandagmiddag komen er diverse mensen samen ( 3-
8 m/v) om samen een gemeenschappelijke hobby uit te oefenen: fotografie.
We kennen diverse deskundigheidsniveaus, maar iedereen komt voor de gezelligheid en
de lol om samen foto’s te maken. En we leren steeds weer bij. Nooit te oud om te leren!
Afsluitend drinken we meestal een bakkie koffie (voor eigen rekening)
De volgende ontmoetingen zijn 6 en 20 december a.s. om 14 uur. Op de zondag ervoor 
wordt besloten waar we gaan fotograferen. Nu het weer omslaat zal dat vaker binnen 
zijn, maar dat hoort u dus een dag van te voren, in overleg met Buienradar en het KNMI.
U bent van harte welkom!!!

Jan van de Pavert, 06 429 36 560, morgenster1955@gmail.com

Schildersgroep: gaat in principe door tot eind van het jaar, maar dit wordt per bijeenkomst bekeken.

Handwerkcafé: gaat door tot 20 december.

Engelse conversatie: gaat gewoon door tot eind van het jaar.

C. ALGEMENE ACTIVITEITEN VOOR DE REST VAN HET JAAR

Workshop Kerstukjes maken (Mieke Segers)
We hadden nog een workshop “kerststukjes maken” gepland op 10
december. Maar gezien de huidige omstandigheden is het niet verstandig
om dat met elkaar in een zaal te doen.
Maar, creatief zoals we zijn, de oplossing komt naar u toe!
Wat hebben we bedacht:

- Voor 15 liefhebbers hebben we een pakket samengesteld waarin
het volgende zit:

o Alle materialen die u nodig heeft om een mooi kerststuk
te maken. Een voorbeeld van hoe het gaat worden ziet u
op bijgaande foto’s

o Een beschrijving hoe u met de materialen zo’n mooi kerststuk kunt samenstellen.
o Een briefje met hoe u de kosten van de materialen, zijnde  € 7,50 kunt voldoen.
o Een “snoeperijtje” voor bij de thee tijdens het maken.
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- Als u het leuk vindt om hieraan mee te doen, stuur dan een email aan: 
miekesegers@gmail.com Vermeldt daarin uw naam en woonadres.

- Bij de eerste 15 aanmeldingen wordt dan het pakket keurig thuis gebracht.

Koffieklets (Jan van de Pavert)
De laatste bijeenkomst in december is:
woensdag 15 december, om 14.00 uur in  tegenover het Gemeentehuis, 
ingang is in de Corridor.
We gaan met dit weer natuurlijk binnen zitten. Lekker warm worden met bijvoorbeeld 
kletsen, koffie, thee of glühwein. U dient wel uw Coronatoegangsbewijs paraat te 
houden bij de entree! 
Graag aanmelden de dag ervoor,  vòòr 21.00 uur, i.v.m. de reservering in de betreffende 
zaak!
Jan van de Pavert, 06 429 36 560, morgenster1955@gmail.com

Wandelen
We gaan weer wandelen!  Dat doen we op maandag 6 december. 
We starten bij Bezoekerscentrum Grebbelinie (Fort aan de Buursteeg aan het eind van de Nieuweweg-Noord.
We gaan nu de noordgrens van Veenendaal verkennen en betreden daarbij ook grondgebied van Renswoude.
Een mooie buitenwandeling. Vanuit het Fort aan de Buursteeg volgende we een stuk van de Grebbelinie. Een 
mooi pad tussen de bomen.
Via een stukje langs de Arnhemse weg gaan we naar de Schalm.
Weer een mooi stuk weg tussen de weilanden en paardenmaneges.
Voor de spoorlijn gaan we weer linksaf over een mooi pad terug
naar het beginpunt.
Het is net niet helemaal 5 km maar wel een leuke wandeling.
Uiteraard passen we het tempo van wandelen aan aan de wensen
van de deelnemers, zodat iedereen het bij kan houden.
U hoeft u niet vooraf aan te melden.
Graag tot de 6e december bij Bezoekerscentrum Grebbelinie (even de marsepein en speculaas er weer 
aflopen!

Jeu de boules
Onze Jeu de boules kan, ondanks alle coronamaatregelen gewoon doorgaan. Het enige dat ons kan 
tegenhouden is het weer.
Iedere donderdagmiddag gaan we om 14.00 uur de “strijd” met elkaar aan op de baan in het Dragonderpark, 
nabij de ingang van het Dierenkampje. Er kunnen nog nieuwe deelnemers bij! U hoeft zich niet vooraf op te 
geven, wel graag om 14.00 uur aanwezig zijn, zodat de teams samengesteld kunnen worden.
Iedereen kan meedoen en als u nieuw bent weet u binnen 5 minuten hoe de spelregels zijn. Meestal spelen we
twee partijen, soms drie. En of je voor het eerst komt of al jaren speelt, winnen hangt meer af van geluk dan 
van ervaring! Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-44 42 66 63

Overige geplande algemene activiteiten
Zoals u hierboven gelezen zult hebben zijn de andere geplande algemene activiteiten voor de laatste weken 
van het jaar afgelast. Dit vanwege de zeer geringe belangstelling voor de quiz “De slimste mens” en voor de 
workshop “Kaarten maken”. Door de enorme stijging van het aantal corona-besmettingen, de te verwachten 
strengere corona-maatregelen en de daardoor te verwachten geringe belangstelling voor de nog resterende 
vier algemene activiteiten leek het ons raadzaam deze af te gelasten. 

Toch nog………..?
Ja, we willen, ondanks wat hierboven geschreven staat, als Corona en Omicron dat toelaten, dit jaar toch nog 
iets leuks organiseren. De gemeente Veenendaal heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor een zogeheten 
coronaherstelfonds. Dit fonds is ervoor bedoeld om bij te dragen aan de herstart en het economisch en 
maatschappelijk herstel van de Veenendaalse samenleving. Als het ons lukt om uit dat fonds ook een graantje 
mee te pikken dan kunnen we nog dit jaar iets (op een verantwoorde wijze) met u ondernemen. Momenteel 
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wordt er door ons bestuur hard aan gewerkt om dat graantje te pakken te krijgen en op basis daarvan iets te 
organiseren. Maar daarover wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.

D. EEN DOORKIJKJE NAAR HET NIEUWE JAAR

Nieuwe locaties
Vanaf de start van onze vereniging zijn we voor de algemene binnenactiviteiten gehuisvest geweest in Onder 
Ons. Voor kaarten, schilderen en handwerken hadden we een ruimte gevonden in de Speelotheeek, later werd
dat ook in Onder Ons gedaan.
We hebben nu echter andere locaties voor onze activiteiten gevonden:
• Voor de algemene activiteiten: Molen De Vriendschap aan de Nieuweweg. Een mooie, lichte, moderne, 

gezellige zaal op de eerste etage van de molen, door vrijwilligers vanaf begin 2021 verbouwd en ingericht. 
De zaal is met de trap en met de lift bereikbaar. U kunt eventueel uw auto gratis in de buurt parkeren.

• De schildersgroep en de handwerkgroep gaan vanaf 1 januari hun hobby uitvoeren in buurthuis  SamSam, 
hoek Weverij/Molenstraat in een mooie, zeer geschikte zaal. De kaartspelers zullen daar ook hun spel 
gaan spelen.

Nieuwe planning voorjaarsprogramma 2021
Natuurlijk zijn we al weer volop bezig met nieuwe plannen voor volgend jaar, met name voor het voorjaars-
programma. Veel kunnen we daarover nu nog niet zeggen. Het bedenken van leuke en interessante 
onderwerpen en activiteiten voor u door ons bestuur en activiteitencommissie gaat prima, maar veel 
bijeenkomsten gebeuren met medewerking van en in overleg met mensen van buiten onze vereniging. Maar 
hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief onze (voorlopige) planning laten zien.

Voorjaarsprogramma start een maand later
In “normale” jaren begint ons voorjaarsprogramma in januari. Omdat het nu echter geen normale jaren zijn 
zal dat in 2022 anders zijn. Wij als bestuur hebben besloten om, ten gevolge van de onzekere en onrustige 
tijden (zeker nu, met de opkomst van de nieuwe virus Omicron), het begin van het voorjaarsprogramma op te 
schuiven naar februari. Hopelijk is de situatie dan verbeterd, weten we wat meer over Omicron, zijn de corona-
maatregelen op dat moment wat versoepeld en is de angst en onzekerheid bij de mensen dan wat afgenomen. 
Uiteraard wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

D. DIVERSEN

Als u zich de komende wintermaanden iets verveelt, een beetje tijd over hebt of heimwee naar onze 
activiteiten hebt, kijk dan eens op onze website www.wijsmetjewijk-centrum.nl. De beheerder van deze 
website Gerrit Fijma, die hem heeft opgezet, houdt hem constant bij. Naast de informatie in onze regelmatig 
verschijnende nieuwsbrieven kunt u ook op deze website heel veel over onze organisatie te weten komen, 
zoals hoe onze organisatie in elkaar zit en wat we allemaal gedaan hebben en nog gaan doen. Heel 
interessant!!

Ook een leuke mogelijkheid is onze Facebook-groep met inmiddels 52 leden! Daarop worden ook 
veel leuke onderwerpen aan de orde gesteld, waarop u altijd mag reageren. Ook kunt u zelf 
onderwerpen aan de orde stellen! 
Meldt u aan bij de groep Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal. Beheerder is Vivian Haanstra.

Wij wensen u, ondanks de laatste nieuwe corona-maatregelen van Mark Rutte en Hugo de Jonge en de 
misschien nog komende zwaardere maatregelen, toch nog fijne feestdagen en een voorspoedig en heel 
gezond 2022 en hopen dat wij elkaar in het nieuwe jaar, wat meer dan in dit jaar (en dan ook onder normale 
omstandigheden) mogen ontmoeten op één of meer van onze bijeenkomsten. 

Houdt afstand, het ga u goed!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum
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