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A. ALGEMEEN

Wijs met je Wijk Centrum draait weer op volle toeren! De meeste Groepsactiviteiten zijn de zomermaanden
gewoon doorgegaan. Van de Algemene Activiteiten zijn er een aantal die (afhankelijk van het weer) het gehele
jaar doorgegaan zijn (wandelen, jeu de boules en koffieklets); de Algemene Najaarsactiviteiten gaan ook weer
volop draaien. Dan zijn er nog 2 activiteiten geweest, die we met behulp van subsidie vanuit het Coronaher -
stelfonds van de Gemeente hebben kunnen doen (High Tea in het T-café en Filmhuis: Downton Abbey) en 2 ac-
tiviteiten, die we uit die subsidiepot nog tegoed hebben (High Tea op de Eekhoeve en Rondleiding Fort Buur-
steeg, zie de lijst op pagina 3).
Vanaf de startbijeenkomst op 2 september hebben we weer een vol programma (zie op pagina 3). Het verschil
met voorgaande jaren is dat we nu alle activiteiten hebben gepland op de vrijdagmiddag, eenmaal in de veertien
dagen. 

Dan nog wat: leest u s.v.p. ook het eind: D. DIVERSEN op pagina 4!!
Wij zijn op zoek naar energieke, enthousiaste leden, die ook een (klein) steentje willen bijdragen aan het wel en
wee van onze club. Het hoeft maar een klein steentje te zijn! Vele handen maken licht werk!

Ook zijn we weer op zoek naar “Vrienden” voor onze vereniging. In de andere wijken worden daar goede erva-
ringen mee opgedaan! Iets voor u?

B. GROEPSACTIVITEITEN

Schildersgroep (Marga Scherpenzeel) 
De Schildersclub is in de vakantie tijd gewoon door gegaan met schilderen.
Ondertussen zijn er ook deelnemers met pastelkrijt, of met grafietpotlood aan
het tekenen of aan het aquarelleren. Zo zijn er weer nieuwe uitdagingen
ontstaan.
Nog altijd kunnen deelnemers aanschuiven. Denk je “dit is niets voor mij”? Het
is altijd te proberen; in een ieder schuilt een kunstenaar. Het is aan de groep (en
uiteraard aan je zelf) om het bij jou naar boven te halen. Met een beetje hulp en
met het enthousiasme van de groep kom je al snel een heel eind. Elke 
maandagmiddag in de even weken zijn wij om 14.00 uur te vinden in 
buurthuis Sam Sam. Het kost €4,50. Dit is voor de materialen, huur en de thee.
Je hoeft zelf niets mee te nemen!!
Kom gewoon een keer kijken of als je dat fijn vind mail mij: 
margascherpenzeel@gmail.com of bel even: 06-32 01 24 46.
Groeten van Marga

Handwerkcafé → Crea Bea (Corry Mol) 
Het handwerkcafé is omgedoopt en heet vanaf nu Crea Bea.
Eenmaal per 2 weken zoeken we met elkaar iets wat we dan weer gaan maken. Op alle oneven maandagen ben
je vanaf 14.00 uur van harte welkom in buurthuis SamSam!
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Het is een leuke groep, er wordt veel gelachen, er zijn meestal 5 tot 12
mensen aanwezig, mag altijd meer!
Materiaal is er altijd voldoende.
Er zijn al ideetjes voor de herfst, het is altijd erg leuk!
We gaan gewoon elke 2 weken door, voor de vaste mensen die komen
hebben we al een groepsapp aangemaakt op de telefoon, zodat we el-
kaar ook kunnen bereiken als er iets is.
Voor informatie of aanmelden graag contact opnemen met Corry:
corrymol1950@gmail.com of 06-11 52 24 34.

Fotografie (Jan van de Pavert) 
Onze club Wijze Fotoos is uitgedund. Door legitieme redenen (andere interesses, voldoende geleerd, e.d.) zijn
er leden afgehaakt. Dat is heel normaal en begrijpelijk. De overige leden gaan onderling wel door. Maar offici -
eel wil ik in januari 2023 weer opnieuw beginnen met frisse nieuwjaarsmoed en zin. Tegen die tijd hoort u wan-
neer we weer beginnen en welke dag het meest praktische is. Tot 2023!!!

Engelse conversatiegroep (Geraldine Floor) 
De Engelse conversatie start weer vanaf woensdag 31 augustus, en wel op de woensdagmiddag van 14.00 tot 
15.30 in de oneven weken. De locatie is zoals altijd P.W.A.-Park 229. Er is nog ruimte voor 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 gaan op woensdag 7 september om 14.00 uur weer aan de slag.
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
Het wandelen gaat het hele jaar door. We starten op de maandagmorgen om de 2 we-
ken om 10.00 uur.
Uiteraard kiezen we iedere keer een andere route in of rondom Veenendaal. We ko-
men op plaatsen in en buiten de stad, waar sommigen van onze wandelaars nog nooit
geweest zijn!
Iedere keer dat gewandeld zal gaan worden ontvangt u per email een uitnodiging om
mee te lopen, met route en afstand. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Uiter-
aard 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 gaat het hele jaar door, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het weer geschikt is be-
ginnen 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.
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Koffieklets (Jan van de Pavert) 
Door corona, herstel, persoonlijke omstandigheden zijn er deze zomer weinig tot geen activiteiten geweest. Het
werd/wordt echt gemist! Vanaf september zal Marga van Ham tijdelijk Koffiekletsen gaan organiseren. Hierover

wordt u per email op de hoogte gehouden. 
Afhankelijk van het weer vindt de Koffieklets plaats buiten op een terrasje of lek-
ker warm binnen in een restaurant. Het begint steeds om 14.00 uur. Gemiddeld zijn
er zo’n 6 tot 10 mensen aanwezig.
Graag aanmelden de dag ervoor,  vòòr 21.00 uur, i.v.m. de reservering in de betref-
fende zaak!
Alle consumpties zijn voor eigen rekening. Informatie en/of aanmelden bij: Marga
van Ham, tel. (0318) 513866 of margavanham@casema.nl.

2. ALGEMENE NAJAARSACTIVITEITEN

De zomer is al weer bijna voorbij. We gaan ons nu weer richten op onze najaarsactiviteiten. Deze beginnen op
2 september.
Hierbij een overzicht van de activiteiten die voor voor u bedacht hebben, met de datum. Maar wel een waar -
schuwing: niet alles is te voorzien, dus er kan in de loop van de tijd nog wel iets aangepast moeten worden.
Op twee na vinden alle activiteiten plaats in molen De Vriendschap, een keer op de Eekhoeve en een keer aan
het eind van de Nieuweweg-Noord (voormalige Batterijen). 

Molen De Vriendschap staat iets achteraf aan de Nieuweweg (nr. 109).
Een mooie, lichte, moderne, gezellige zaal op de eerste etage van de mo-
len. De zaal is met de trap en met de lift bereikbaar. U kunt eventueel uw
auto gratis in de buurt parkeren.

Zoals u in onderstaande lijst ziet vinden (op één na) alle activiteiten plaats op de vrijdagmiddag. Misschien her -
innert u zich nog wel dat wij in de laatste nieuwsbrief (2022-04) een enquête hebben gehouden over de voorkeur
voor de dag: dinsdag- of vrijdagmiddag. Helaas kwamen er maar 7 reacties binnen, half om half. Wij hebben
daarom besloten  om voor  onze  activiteiten  de  vrijdagmiddag te  reserveren  (krijgt  u  alvast  een  “weekend-
gevoel”).

DAG DATUM ACTIVITEIT
vrijdag 02 september: Startbijeenkomst: pannenkoeken eten bij HUGO;
vrijdag 16 september: Presentatie Oud Veenendaal door Hennie Henzen;
vrijdag 23 september: Verrassende “boerenplank” op de Eekhoeve (wordt gesubsidieerd door de 

Gemeente);
vrijdag 30 september: Gemeente: over ondersteuning Zorg en Inkomen;
vrijdag 14 oktober: Muzikaal talent;
dinsdag 18 oktober: Rondleiding Fort Buursteeg (wordt gesubsidieerd door de Gemeente, is 19 

juli afgelast wegens de hitte);
vrijdag 28 oktober: Notaris over Erfrecht en dergelijke;
vrijdag 11 november: Het Huis van Oranje;
vrijdag 25 november: Presentatie Vitaal en zelfstandig blijven wonen;
vrijdag 09 december: Workshop Kerststukjes maken;
vrijdag 23 december: Kerstbingo.

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!
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D. DIVERSEN

Vacature(s)
Onze vereniging telt momenteel ruim 300 leden en dat aantal neemt nog steeds toe! We hebben een bestuur van
5 mensen, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 personen, die de activiteiten or-
ganiseren. 
Daarnaast hebben we een viertal dames, die zorgen voor de gezelligheid bij de activiteiten, zoals het verzorgen
van de koffie, thee en eventuele versnaperingen. Het zijn allemaal (heel enthousiaste) vrijwilligers. 
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 mensen, die zich wel “nuttig” voor de wijk zouden willen maken door en -
kele uren per week te besteden om, samen met de andere bestuursleden, de kwaliteit en samenhang van onze
vereniging op peil te houden. 
Als u misschien belangstelling hebt voor het verrichten van één of andere activiteit: doen!! Neem s.v.p. contact
met ons op!!! Kunnen we in goed overleg met elkaar wat leuke werkzaamheden verdelen over meerdere men-
sen.
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.

Vriend worden van Wijs met je Wijk Centrum?
In de nieuwsbrief 2020-03 (maart 2020) hebben we aan onze deelnemers gevraagd of ze “Vriend” wilden wor-
den van onze vereniging.  Dit was gebaseerd op de goede ervaringen hiermee in de andere wijken waar Wijs met
je Wijk bestaat.  Er zijn toen een aantal mensen geweest die zich hiervoor hebben aangemeld. Helaas heeft de
opkomst van de Corona en het stopzetten van (bijna) alle activiteiten roet in het eten gegooid en zijn we tijdelijk
met het fenomeen “Vriend” gestopt.
We willen de draad nu weer oppakken en doen een beroep op u om “Vriend” te worden van Wijs met je Wijk
Centrum
Voor een klein bedrag laat u zien dat u het werk van Wijs met je Wijk in Veenendaal Centrum waardeert en
krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en inspraak te hebben bij de activiteiten van Wijs met je Wijk Cen -
trum.

Wat houdt de vriendschap in?
Voor vrienden van Wijs met je Wijk worden in januari 2023 en in augustus 2023 speciale bijeenkomsten georga-
niseerd. Tijdens die bijeenkomsten zal het bestuur haar plannen toelichten en kunnen de aanwezige vrienden
vragen stellen en voorstellen doen voor activiteiten of andere zaken. En dat alles uiteraard onder het genot van
een hapje en een drankje en zonder kosten! In januari 2023 doen we dat in de vorm van een nieuwjaarsbijeen-
komst en in augustus doen we dat in de vorm van een zomerborrel.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van Wijs met je Wijk Centrum te worden. U kunt dat al wor-
den vanaf een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2023. Uw donatie komt geheel ten gunste
van de activiteiten van Wijs met je Wijk Centrum. U mag natuurlijk ook meer dan € 10,- bijdragen! Het gaat om
een jaarlijkse donatie.

Is   “Vriend”   van de Stichting Wijs met je Wijk Centrum iets voor U?   
Maak uw betaling over op bankrekening NL26 RABO 0343 0339 76 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk Centrum
onder vermelding van “donatie 2023”.
Dus als u ons initiatief een warm hart toedraagt is dit de kans om uw betrokkenheid vorm te geven.
U wordt verzocht de donatie vóór 1 januari 2023 te betalen!

Wij hopen dat wij u met deze nieuwsbrief weer enige informatie over onze vereniging hebben mogen verstrek-
ken 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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