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Beste mensen,
Ons voorjaarsprogramma begon, door het aflopen van de coronamaatregelen, als het ontwaken uit een 
winterslaap.  Het begon met de startmiddag op 8 maart en eindigde met bingo op 27 mei. 
Normaal begint het voorjaarsprogramma natuurlijk eerder, maar door de corona was het niet mogelijk om 
eerder te starten.  
Voorjaar 2022 was een turbulente periode: vermindering corona, oorlog in Oekraïne, sterk stijgende prijzen 
(vooral voor energie), overal tekort aan personeel, grote woningtekorten, etc. Een aantal van onze leden zal 
vast wel  door één of meerdere van dergelijke gebeurtenissen verontrust zijn geworden! Hopelijk gaan we 
een rustiger periode tegemoet.

A. WAT IS GEWEEST IN DE VOORJAARSPERIODE 

Ondanks dat ons voorjaarsprogramma deze keer wat korter was hebben we toch nog veel algemene 
activiteiten kunnen uitvoeren: startmiddag, 4 lezingen/presentaties, 2 workshops, wijnproeverij, 
pannenkoeken eten bij Hugo, spelmiddag, bingo, totaal 11 bijeenkomsten. Onze laatste bijeenkomst (High 
Tea) is door de geringe belangstelling helaas niet doorgegaan.
Ook zijn de diverse groepen weer actief geweest: schildersgroep, handwerkcafé, fotografie, computergroep 
en Engelse en Franse conversatie.
Bovendien zijn er weer de doorlopende (buiten-)activiteiten geweest: wandelen, jeu de boules en 
koffieklets (binnen of buiten).
De voorjaarsperiode is nu dus weer voorbij en zijn we in de zomerperiode aangekomen. We willen in deze 
nieuwsbrief een tipje van de sluier oplichten van een klein gedeelte van  onze activiteiten voor deze 
zomerperiode. Dat is natuurlijk nog geen garantie dat het ook 100% uitgevoerd zal/kan worden. Maar van 
de ontwikkeling van deze en de nog niet bekende activiteiten houden we u natuurlijk op de hoogte.

B. WAT DOOR GAAT IN DE ZOMERPERIODE: ALGEMENE ACTIVITEITEN
We hebben enkele activiteiten die, meer of minder afhankelijk van het weer, het gehele jaar door gaan, dus 
ook in de zomerperiode.
 
Jeu de boules 
Natuurlijk gaan we ook deze zomer door met jeu de boules. Elke donderdagmiddag, als het weer het 
toelaat, gaan we om 14.00 uur van start.
Het is een mooie baan in het Dragonderpark, nabij de ingang van het Dierenkampje. Meestal spelen we met
zo’n 6 mensen. 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. En daarbij geldt: winnen hangt meer af van geluk dan van ervaring! Kom gerust eens 
kijken (of zelfs meedoen)! Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-44 42 66 63
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Wandelen 
Het wandelen zal in de zomerperiode ook door gaan. In principe de maandagmorgen om de 2 weken, om 
10.00 uur. Gemiddelde afstand ca. 5 km, in een tempo dat wordt aangepast aan de conditie van de 
deelnemers. Per email wordt aangekondigd wanneer en waar gewandeld zal worden. 

Koffieklets 
Ook de koffieklets gaat door.  Afhankelijk van het weer gebeurt dit altijd in het centrum, op een terrasje of 
ergens binnen. Hoe vaak en waar wordt nog bekeken. U ontvangt in ieder geval op tijd per email wanneer 
en waar we bij elkaar komen.

C.  NIEUW IN DE ZOMERPERIODE:  ALGEMENE ACTIVITEITEN

Activiteiten vanuit de Subsidie Coronaherstelfonds
Onlangs hebben wij als Wijs met je Wijk Centrum een eenmalige subsidie van de Gemeente toegezegd 
gekregen. Deze subsidie komt uit de pot Coronaherstelfonds van de Gemeente en is bestemd voor extra 
activiteiten. Het subsidiebedrag zal besteed worden aan een viertal activiteiten in de zomerperiode: 
1. High Tea in T-Café: deze datum is al bekend: 21 juni, 13.00 uur;
2. Rondleiding Fort aan de Buursteeg: juli;
3. Middag in Filmhuis: augustus;
4. High Tea op de Eekhoeve: september.
Uiteraard wordt u over de exacte data van deze activiteiten en nadere details op de hoogte gehouden via 
onze gebruikelijke uitnodigingen, waarna u zich dan bij ons kunt opgeven. 

Andere activiteiten
Naast bovengenoemde activiteiten zullen we u in de zomer ook nog bezig houden met andere activiteiten. 
Wij zijn momenteel druk bezig om daarvoor het een en ander te organiseren. Uiteraard wordt u ook 
daarvan op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en uitnodigingen, waarbij u zich kunt opgeven.

D. WAT DOOR GAAT IN DE ZOMERPERIODE: GROEPEN

Handwerkcafé
Op 20 juni om 14.00 uur is er weer een crea-/handwerkmiddag. 
We gaan een bloempot opleuken.
Het is de bedoeling dat jezelf een bloempot mee brengt.
Graag even aanmelden als u wilt komen, zodat we rekening kunnen
houden met wat ingekocht moet worden . 
Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken, het is vooral gezellig.
Voor aanmelding of informatie graag contact opnemen met Corry
Mol: corrymol1950@gmail.com of 06-51 12 24 34.
Waarschijnlijk zal er in de zomer een kortere of langere
vakantiepauze gehouden worden, mogelijk in overleg met de
deelnemers.

Schildersgroep
Voor informatie over de zomeractiviteiten van de schildersgroep kunt u contact opnemen met Marga 
Scherpenzeel, tel. 06-32 01 24 46 of margascherpenzeel@gmail.com.

Fotografie
Voor informatie over de zomeractiviteiten van de fotografiegroep kunt u contact opnemen met Jan van de 
Pavert, tel. 06-42 93 65 60 of morgenster1955@gmail.com.
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Engelse Conversatiegroep
Voor informatie over de zomeractiviteiten van de Engelse conversatiegroep kunt u contact opnemen met 
Geraldine Floor, tel. (0318) 307406 of gcwfloor@gmail.com.

Franse Conversatiegroep
In juli en augustus stoppen we even met de conversatie en starten in principe woensdag 7 september om 
14.00 uur weer met de “lessen”. Er is nog ruimte voor nieuwe “mee kletsers”.
Dus wellicht tot horens in september. Au revoir!
Voor informatie van de Franse conversatiegroep kunt u contact opnemen met Lammertine Floor, tel. (0318)
541716 of ldcfloor@hetnet.nl.

Computerhulp aan huis
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, tel.  (0318) 30 74 06 of gcwfloor@gmail.com.

E. DIVERSEN

1. Enquête t.b.v. de bijeenkomsten in de najaarsperiode
Het idee is om de activiteiten in de komende najaarsperiode op één vaste dag in de week te doen. Om deze 
vaste dag niet te laten samenvallen met de vaste dag van de bovenvermelde groepen, wordt gedacht aan de
dinsdagmiddag of de vrijdagmiddag. Wij willen dat echter niet alleen beslissen, maar daarin ook uw 
voorkeur of mogelijkheden betrekken. Daarom verzoeken wij u dringend om per email 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of aan Henk/Marga Klomp, telefoon (0318) 513866 op te geven 
waarnaar uw voorkeur uit gaat. Zoals u wel beseft kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Het 
besluit zal dan uiteraard genomen moeten worden op basis van “meeste stemmen gelden”.

2. Onze website
Als u zich de komende zomermaanden wat verveelt, een beetje tijd over hebt of heimwee naar onze 
activiteiten hebt, kijk dan eens op onze website www.wijsmetjewijk-centrum.nl. Deze website wordt 
constant bijgehouden door Gerrit Fijma, de oprichter en beheerder ervan. 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.

Nog even een korte opsomming van wat u aantreft op onze website:
 alle nieuwsbrieven;
 informatie over al onze activiteiten;
 een terugblik van onze activiteiten met heel mooie foto’s;
 en nog veel meer.

 Heel interessant!!
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3. Mooi Binnenveld
Op dinsdag 17 mei hebben we een presentatie
gehad over het Binnenveld, het groene gebied
tussen Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen.
Deze presentatie werd gehouden door de heer 
Dick van der Hoek van de Stichting Mooi
BInnenveld. 
We hebben veel interessante informatie gekregen
via vele mooie foto’s en plattegronden.
Informatie, die geheel nieuw voor ons was.
Sinds kort vinden hier grote veranderingen plaats.
Een deel van het Binnenveld gaat weer 100 jaar
terug in de tijd: hier is ruimte voor de oude bloemrijke hooilanden. Ook is het oude veenriviertje de 
Kromme Eem hersteld. Bij veel natuurbeschermers gaat dan het hart wat sneller kloppen, want dit biedt 
kans op bijzondere natuur. Om deze reden is Mooi Binnenveld opgericht. Want wat is er mooier dan in je 
eigen omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van bijzonder natuurgebieden met veel 
zeldzame soorten? Ook het gebied De Groene Grens, langs onze Dragonderweg maakt deel uit van dit 
Binnenveld.
De enthousiaste Dick van der Hoek nodigde ons uit om lid te worden van de Vereniging Mooi Binnenveld. 
Veel inwoners van Wageningen en Ede zijn inmiddels al lid van deze vereniging. Alle informatie over het 
mooie Binnenveld kunt u vinden op de website www.mooibinnenveld.nl .  Ook kunt u lid worden via deze 
website.

4. Gezocht: leden om een gespreksgroepje te beginnen
Een medelid van onze vereniging is op zoek naar enkele medeleden (liefst van het mannelijk geslacht en 
boven de 80 jaar) om samen filosofisch te kijken naar en praten over de grote en kleine dingen van het 
boeiende leven.
Enkele kenmerken van ons medelid zijn: woonachtig nabij de Markt; boven de 80 jaar.
Zijn interesses zijn: genealogie en zo goed en plezierig mogelijk de nog komende jaren doorkomen.
Hij leest het dagblad Trouw.
Zelf geeft hij nog aan: “We zijn allemaal verschillend, dus succes is niet bij voorbaat verzekerd. Gewoon 
twee keer proberen (bijv. 1 x per 2 weken), al of niet op een wisselend adres”.
Als u interesse hebt: graag even doorgeven aan wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk Klomp, tel. 
513866.

5. Gezocht: nieuwe leden voor een leesclubje
We zijn een klein leesclubje (3 personen) en op zoek naar nieuwe leden. Houd je van lezen? En lijkt het je 
leuk om met anderen te praten over boeken die je hebt gelezen? Neem dan voor meer informatie contact 
op met Herma van Gilst, tel. (0318) 516071 of 06-39 19 23 19. 

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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