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A. ALGEMEEN

Jaja, wie had bij het uitkomen van de vorige nieuwsbrief eind januari kunnen voorspellen, dat een maand later, 
dus bij het uitkomen van deze nieuwsbrief de corona-maatregelen al zo snel zoveel versoepeld zouden worden,
zelfs bijna geheel afgeschaft zouden worden! Heel veel besmettingen en zo weinig mensen in het ziekenhuis! 
En daarom mag er nu weer zoveel, bijna alles! 
Wie van u kent nog steeds geen mensen in zijn omgeving (familie, buren, vrienden, bekenden) die corona 
hebben gehad? Waarschijnlijk niemand meer! Het lijkt wel of we allemaal aan de beurt moeten komen. Ach, 
als het zo moet zoals het nu gaat is het niet zo’n ramp meer. Wat dat betreft lijkt het wel dat deze Omicron, 
ondanks zijn besmettelijkheid, meer een zegen voor ons is geworden dan een ramp. En nu maar hopen dat het 
bij deze vriendelijke variant blijft!
 
Wijs met je Wijk kan nu ook weer volop aan de bak! We zijn met de meeste Groepsactiviteiten al weer 
begonnen en we gaan ook weer met volle energie en veel enthousiasme beginnen met de Algemene 
Activiteiten. Aan het einde van deze nieuwsbrief staat een lijst met onze geplande algemene activiteiten, die 
we voor het voorjaar hebben  samengesteld. Misschien dat hier en daar nog een aanpassing gemaakt zal 
moeten worden, maar dat zal op tijd bekend gemaakt worden.

B. GROEPSACTIVITEITEN

Schildersgroep (Marga Scherpenzeel)
Al enige tijd schilderen we in buurthuis SamSam. Een heerlijke, ruime ruimte met goed licht. Er kunnen nog 
wijs met je wijkers aansluiten. Ervaring met schilderen is niet nodig. We leren je stap voor stap een schilderij op
te bouwen en hoe je verf,  kwasten en water kan gebruiken op je doek.
Alle materialen zijn aanwezig en iedereen schildert op zijn eigen tempo en niveau. Kosten zijn zeer laag: € 4,50 
voor de huur van SamSam, de materialen, koffie of thee met een koekje. En wij bieden je een hoop 
gezelligheid.
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Aanmelden mag, maar je mag ook zo een keer komen kijken, we zijn elke maandag in de even weken aanwezig
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
We hopen ook jou te ontmoeten!
Groeten van Marga Scherpenzeel, tel. 06-32 01 24 46 of margascherpenzeel@gmail.com.

Handwerkcafé (Gerrie Wobbes)
Gerrie Wobbes heeft aangegeven te stoppen met het handwerkcafé. Er zijn nu al wel positieve ontwikkelingen 
over haar opvolging en het vervolg van de club, maar daarover kunnen wij nu nog geen mededeling doen.

Fotografie (Jan van de Pavert)
Op dit moment draait de fotoclub weer om de twee weken. Vanwege het weer en dus
de daarbij behorende voorjaarsstormen en kou doen we dit binnenshuis. Maar als het
maar even kan gaan we naar buiten. De data zijn: 28 februari, 14 en 28 maart, 11 april,
enzovoorts om de twee weken.
Via de Facebookgroep laat ik weten waar het is, maar in principe is de aanvang 14.00
uur. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
Voor info en opgave: Jan van de Pavert. 06-429 36 560 of morgenster1955@gmail.com.

Engelse conversatiegroep Geraldine Floor)
De Engelse conversatiegroep komt elke twee (even) weken bij elkaar op dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur, 
locatie P.W.A. Park 229. Er is momenteel weer ruimt voor enkele nieuwe deelnemers. Hebt u belangstelling 
meldt u dan aan bij Geraldine Floor, tel. 307406 of gcwfloor@gmail.com. Kop (Engelse) thee is inbegrepen.

Franse conversatiegroep (Lammertine Floor)
Franse conversatie is niet alleen met elkaar Frans spreken, maar ook het Frans beter verstaan. Zo luisteren we 
naar fijne Franse chansons en proberen deze te begrijpen. De tekst is na afloop van het luisteren beschikbaar. 
Ook is het leuk om echte Franse recepten te begrijpen. En wie weet er wat te vertellen over zijn of haar 
favoriete Franse streek?
Er is weer plaats voor nieuwe deelnemers. We komen om de week op woensdagmiddag om 14.00 uur bij 
elkaar aan het Atalantapark 131.
Voor meer informatie bel Lammertine Floor (0318) 541716 of mail ldcfloor@hetnet.nl.

Computerhulp aan huis (Geraldine Floor)
Hebt u problemen met uw computer, laptop, tablet of zelfs printer? Iemand van onze werkgroep Computer-
hulp komt bij u thuis, het kost u hooguit een kopje koffie! Ook het instellen van uw TV of Audio kunnen voor u 
in de meeste gevallen opgelost worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met Geraldine Floor, e-mail gcwfloor@gmail.com of tel.  0318-30 74 06.

C. ALGEMENE ACTIVITEITEN

1. HET HELE JAAR DOOR

Wandelen
Door de slechte weersomstandigheden is er dit jaar slechts één
maal gewandeld: op 7 februari. Er werd vanuit molen De
Vriendschap gewandeld naar het uiterste (noordelijke) punt van
de wijk Veenendaal-West. Vandaar langs een groot eenden- en
vogelbedrijf richting kinderboerderij aan het Ruisseveen en toen
via de Componistensingel/Schadijk terug naar de molen.
Iedere keer dat gewandeld zal gaan worden ontvangt u een
uitnodiging om mee te lopen, met route en afstand. U hoeft zich
niet van te voren op te geven. Uiteraard passen we het tempo
van wandelen aan aan de wensen van de deelnemers, zodat iedereen het bij kan houden.
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Jeu de boules
Ook Jeu de boules heeft dit jaar door het weer nog niet veel bijeenkomsten gehad. Als het weer geschikt is 
beginnen we iedere donderdagmiddag om 14.00 uur met de “wedstrijden” op de baan in het Dragonderpark 
bij het Dierenkampje. U hoeft zich niet vooraf op te geven, kom gerust even langs om te kijken of gewoon mee 
te doen. Ervaring hoeft u niet te hebben: winnen hangt bij ons meer van geluk dan van ervaring af. 
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-4442 6663.

Koffieklets (Jan van de Pavert)
Het mag weer. We doen het weer. We gaan weer koffiekletsen in de stad en maken daarmee verschillende 
restaurants onveilig, ondeugend als we zijn. Ik mag jullie twee nieuwtjes meedelen. Kun je ze vinden?
• Op donderdag 17 maart a.s. gaan we om 14.00 uur naar het T-café aan de rotonde

Zandstraat/Weverij.
De eerste kop koffie of thee met gebak wordt ons gratis door dit sympathieke
restaurant aangeboden. Er is wel een maximum, maar die is ruim!!!!  Aanmelden
voor 16 maart 20 uur. Zie onderstaande gegevens.

• Op donderdag 31 maart a.s. gaan we koffiekletslunchen in de Taveerne in de
Hoofdstraat, naast Kippie, tegenover dierenzaak ‘Discus’. Hier verwachten we veel
van, omdat een lunch verzocht werd door de koffiekletsers… Aanvang 12.30 uur.
Opgave tot 29 maart a.s. 20.00 uur, dit i.v.m. de reservering en catering van de
Taveerne, op hun verzoek. Zie onderstaande gegevens.

• Op donderdag 21 april a.s. is het weer de beurt aan De Duck. Tegenover het gemeentehuis, maar de 
ingang bevindt zich in de Corridor. Ook hier starten we om 14.00 uur en opgave is gewenst vóór 20 april 
a.s. 20.00 uur.

Alle (verdere) consumpties zijn voor eigen rekening. Info en opgave: Jan van de Pavert. 06-429 36 560 of 
morgenster1955@gmail.com

2. ALGEMENE VOORJAARSACTIVITEITEN

We hebben weer een mooi voorjaarsprogramma voor u weten samen te stellen: voor elk wat wils!
Hierbij een overzicht van de activiteiten met de datum. Maar wel een waarschuwing: we kunnen niet alles 
voorzien, dus er kan in de loop van de tijd nog wel iets aangepast moeten worden.
Alle activiteiten vinden plaats in molen De Vriendschap, één keer bij Hugo en (misschien) één keer in het 
Filmhuis. 

Molen De Vriendschap staat iets achteraf aan de Nieuweweg (nr. 109). 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.

dinsdag 08 maart Startbijeenkomst, rondleiding molen, hapje en drankje
vrijdag 18 maart Creatief (boetseren)
dinsdag 22 maart Pub-quiz
vrijdag 01 april Spelletjesmiddag
dinsdag 05 april Presentatie: Archeologie (Veenendaal onder de grond)
vrijdag 08 april Creatief (Paasstukjes maken)
dinsdag 19 april Wijnproeverij
vrijdag 29 april Pannenkoeken eten bij Hugo
dinsdag 03 mei Presentatie: Geschiedenis Veenendaal (Hennie Hentzen)
vrijdag 13 mei Presentatie: IVN: natuur/Groene Grens of Film (Filmhuis)
dinsdag 17 mei Creatief
vrijdag 27 mei Bingo
dinsdag 31 mei High Tea
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U hoeft zich nu nog niet op te geven. Voor elke activiteit krijgt u een uitnodiging met daarin de gegevens en de 
wijze van aanmelden en betalen. U kunt de data natuurlijk al wel vast in uw agenda noteren!

D. DIVERSEN

Waar gebeurd verhaal (Jan van de Pavert)
Een kleuterjuffrouw vroeg aan de kinderen of ze de volgende dag datgene mee wilden brengen waar ze het 
liefst mee speelden. De volgende dag kwamen er in de klas: twaalf teddyberen, vijf brandweerauto’s en 1 opa.

Tijdens de koffieklets meegemaakt (Jan van de Pavert)
In het restaurant: “We willen graag binnen zitten, maar kan de muziek  dan niet wat zachter? Wij zijn hier toch 
de enigen.”
“Nee mevrouw, die muziek is om de ruimte te vullen.”
“O, dan passen wij er niet meer bij. Goede middag.”

Zo, wij hebben wij ons best weer gedaan om u van de nodige informatie te voorzien. We komen (of zitten bijna 
zelfs) al weer in een “normale” tijd, dus met onze activiteiten kunnen we weer volop aan de gang! Dat hebt u 
hierboven al kunnen lezen.
We hopen dat we u, na alle corona-ellende van de afgelopen jaren, ook bij één of meerdere van die activiteiten
zullen ontmoeten en dat we er met elkaar weer een gezellige “club” van mogen maken, want dat is ons 
hoofddoel, daar doen we het tenslotte voor: mensen met elkaar verbinden!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijs met je Wijk Centrum
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