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A. ALGEMEEN

Wat kan er in een maand toch een hoop gebeuren! Wat een vrijheid hebben we nu toch weer!! Als we de 
Corridor of Scheepjeshof binnenlopen: niks geen mondkapje meer, niet meer gauw dat ding uit de jaszak 
halen, voordoen, geen moer meer kunnen zien door die beslagen bril! En geen afstand meer! Tsjonge jonge, 
wat een vrijheid weer!!
Over vrijheid gesproken: wat zijn we hier in Nederland toch bevoorrecht! Enkele duizenden kilometers hier 
vandaan wordt wel anders over vrijheid gedacht. Wat een ellende kan er door één persoon aangericht worden!
Een groot deel van Oekraïne in puin, miljoenen mensen op de vlucht. Heel Europa is op zoek naar geschikte 
verblijfplaatsen voor deze mensen. Op het moment van het schrijven van dit stuk zijn de Oekraïners de Russen 
op sommige plaatsen wonder boven wonder aan het terug drijven. Waarschijnlijk is de toestand op het 
moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt wel weer anders. Laten we het beste voor Oekraïne hopen en laten 
we de vluchtelingen (ook in Nederland) zoveel mogelijk steunen. 
Aan het eind van deze nieuwsbrief is nog een stukje over de Oekraïne geschreven.
 
Wijs met je Wijk is weer (bijna) ouderwets bezig! De Groepsactiviteiten zijn al weer begonnen en we zijn ook 
weer begonnen met de Algemene Activiteiten. De Startbijeenkomst op 8 maart in de molen was helemaal vol 
(meer dan 40 mensen). De workshop Kleien op 18 maart had slechts 4 deelnemers en de Pubquiz van 22 maart
is afgelast i.v.m. de geringe deelname, de presentatie over Archeologie trok 20 deelnemers. 
Aan het eind van de nieuwsbrief treft u een lijst aan met de nog resterende activiteiten voor dit voorjaar.
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) 
Het gaat goed met de schildersclub.

Op Facebook delen we elke 2 weken onze werken. Gezelligheid 
staat voor op, maar we zijn ook altijd hard aan het werk.
Iedereen kan "leren" schilderen. Kom je ook een keer sfeer 
proeven en eventueel een penseel ter hand nemen? Alle even 
maandagen ben je tussen 14.00 uur en 16.00 uur van harte 
welkom in buurthuis "SamSam".
De thee staat klaar. 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.
Aanmelden mag, maar je mag ook zo een keer komen kijken. We hopen ook jou te ontmoeten!
Groeten van Marga Scherpenzeel, tel. 06-32 01 24 46 of margascherpenzeel@gmail.com.
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Handwerkcafé (Corry Mol) 
In de vorige nieuwsbrief hadden we al gemeld dat Gerrie Wobbes er mee stopt. We schreven ook dat er al wel 
positieve ontwikkelingen waren over haar opvolging, maar dat we er nog geen mededeling over konden doen. 
Maar dat kunnen we nu wel, althans we laten Corry Mol deze mededeling zelf doen.

Hallo allemaal, ik ben Corry Mol. Ik woon sinds 3,5 jaar in Veenendaal, de eerste plaats waar zoveel gedaan 
wordt voor 60+!
Ik hoop dat 1 x in de 14 dagen de
handwerkmiddagen door kunnen gaan.
Gerrie is ermee gestopt, ik wil het dus best van haar
overnemen en we hebben met Mieke Seegers
bedacht om er dan een hele creatieve middag van te
maken.
We beginnen dan de 28 ste ook met kaarten maken.

Het handwerken blijft dan ook gewoon door gaan,
maar dan iedere keer met iets creatiefs van
bijvoorbeeld waardeloos materiaal, waar je best een
hoop mee kunt doen, bijv. kleine cadeautjes maken.
Met elkaar verzinnen we wat we kunnen doen, met elkaar kom je best op leuke ideetjes!
Voor informatie of aanmelden graag contact opnemen met Corry: corrymol1950@gmail.com 
of 06-11 52 24 34.

Fotografie (Jan van de Pavert) 
Eenmaal per twee weken op een maandag middag komen er diverse mensen samen ( 3-8 m/v) om samen een 
gemeenschappelijke hobby uit te oefenen: fotografie.
We kennen diverse deskundigheidsniveau, 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 eerstvolgende ontmoetingen zijn 11 en 25 april a.s. om 14.00 uur. Op de zondag ervoor wordt besloten 
waar we gaan fotograferen. Nu het weer omslaat zal dat vaker buiten zijn, maar dat hoort u dus een dag van te 
voren, in overleg met buienradar en het KNMI.
U bent van harte welkom!!!
Voor info en opgave: Jan van de Pavert, 06 429 36 560, morgenster1955@gmail.com

Engelse conversatiegroep (Geraldine Floor) 
Omdat er regelmatig bijeenkomsten van Wijs met je Wijk Centrum in molen De Vriendschap op dinsdagmiddag
worden gehouden worden de bijeenkomsten van de Engelse conversatiegroep verplaatst van de 
dinsdagmiddag naar de maandagmiddag (even weken) van 14.00 tot ca. 15.30 uur, locatie P.W.A.-Park 229. Er 
is nog ruimte 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.
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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
Er is al weer een aantal keren gewandeld. Er werd vanuit molen De Vriendschap gewandeld naar het uiterste 
(noordelijke) punt van de wijk Veenendaal-West, langs de Slaperdijk en weer terug. Een andere keer vanaf 
parkeerterrein van Gamma over de snelweg heen langs de Griftweg en weer terug. De laatste keer hebben we 
gewandeld vanaf Welkoop (bij Leen Bakker, Karwei en Praxis) naar een heel mooi, groen gedeelte van Petenbos
(o.a. Stad in de Stad). Mensen komen op plaatsen in en buiten de stad, waar ze nog nooit geweest zijn!
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.

Jeu de boules
Ook Jeu de boules heeft dit jaar al weer een aantal 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 af dan van ervaring. 
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-4442 6663.

Koffieklets (Jan van de Pavert) 
We gingen binnen zitten. Liefst bij de openhaard of lekker warm worden met bijvoorbeeld koffie, thee of 
gluhwein. In het restaurant en/of café. Maar…. de lente is er weer en voor koffiekletsen gaan we het terras op! 
Yes! Steeds om 14.00 uur tot  ….. uur. Neemt u de zon en uw gezelligheid weer mee?
De eerste datum is op 21 april bij De Duck, in de Corridor is de ingang, maar is ter hoogte van het 
gemeentehuis. Graag aanmelden de dag ervoor,  vòòr 21.00 uur, i.v.m. de reservering in de betreffende zaak!
Alle consumpties zijn voor eigen rekening. Info en opgave: Jan van de Pavert. 06-429 36 560 of 
morgenster1955@gmail.com

2. ALGEMENE VOORJAARSACTIVITEITEN

Ons lopende voorjaarsprogramma draait alleen nog in de maanden april en mei, dus dat schiet al weer aardig 
op.
Hierbij een overzicht van de resterende 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 en één keer bij Hugo. 

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.

vrijdag 08 april Creatief (Paasstukjes maken)
dinsdag 19 april Wijnproeverij
vrijdag 29 april Pannenkoeken eten bij Hugo
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dinsdag 03 mei Presentatie: Geschiedenis Veenendaal (Hennie Henzen)
vrijdag 13 mei Creatieve invulling
dinsdag 17 mei Lezing van IVN
vrijdag 27 mei Bingo
dinsdag 31 mei High Tea

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

Vacature
Onze vereniging telt momenteel ca. 300 leden. We hebben een bestuur van 5 mensen, bestaande uit een 
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 personen, die de activiteiten organiseren. Het zijn allemaal 
vrijwilligers. 
Het ziet er naar uit dat onze wijk in de toekomst uitgebreid zal worden met de wijk Engelenburg, waar Wijs met
je Wijk nog niet bestaat. Hierdoor zal het ledenbestand zeker toenemen.
Ons bestuur is, in verhouding tot het aantal deelnemers en alle activiteiten die we organiseren, nu al erg mager
bezet. Daarom zijn we op zoek naar iemand, die zich wel “nuttig” voor de buurt zou willen maken door enkele 
uren per week te besteden om, samen met de andere bestuursleden, de kwaliteit van onze vereniging op peil 
te houden. Wij denken daarbij aan iemand, die het wel ziet zitten om onze ledenadministratie bij te houden. 
Dat zal dan in een goede samenwerking met onze huidige secretaris, die momenteel de ledenadministratie er 
bij doet, gebeuren, waarbij de taken in onderling overleg verdeeld zullen worden. De sfeer in het bestuur is, 
evenals in de hele vereniging, heel prettig en informeel te noemen.
Voelt u hier wel iets voor, of wilt u nadere informatie, neemt u dan rustig contact op met voorzitter Piet Segers,
tel. 06-53 29 24 22 of pietsegers@historizon.nl.

Oekraïne
Ons is de vraag gesteld: welke actie neemt Wijs met je Wijk t.a.v. nieuwe, tijdelijke bewoners vanuit de 
Oekraïne?
Natuurlijk krijgt ook Veenendaal, dus ook de bevolking van Veenendaal, dus ook diverse verenigingen in 
Veenendaal, te maken met de komst van deze vluchtelingen.
Over deze vraag heeft het bestuur nagedacht en komt tot de volgende conclusie:
• Echt beleid hebben we niet, is niet direct nodig en moeten we ook niet willen. 
Er zijn 2 lijnen:
• Individuele acties van deelnemers buiten de vereniging om;
• Verder kunnen vluchtelingen altijd deelnemen aan onze activiteiten. Ze zijn tenslotte inwoner van onze 

gemeente. In de praktijk zal dit zijn:
◌ deelnemen aan onze “kleine” activiteiten zoals wandelen, jeu de boules, schilderen, handwerken, 

koffieklets etc. De “grote” activiteiten (lezingen, workshops e.d.) mogen natuurlijk ook, maar hierbij zal 
de taal een barrière zijn.

◌ Deze mensen zullen dan meekomen met één van onze leden;
◌ Eén en ander zal ook opgenomen worden op de hiervoor ingerichte website van de gemeente 

Veenendaal.

Wij hopen dat wij u met deze nieuwsbrief weer enige informatie over onze vereniging hebben mogen 
verstrekken en dat deze nieuwsbrief u weer inspiratie geeft om gezellig aan een of andere activiteit van ons 
mee te doen. Wij hopen dat we u binnenkort hier of daar bij één van onze bijeenkomsten mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum
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