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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-West,

Hierbij ontvangt u 

Nieuwsbrief 2022-06
(december 2022)

A. ALGEMEEN

Bestuur
Gelukkig heeft onze noodoproep voor de benodigde uitbreiding van ons bestuur de gewenste resultaten 
opgeleverd! Er hebben zich twee deelnemers gemeld die deel willen nemen in het bestuur: Henk van der Burg 
en Cor Schrijver. Hierdoor is ons bestuur weer goed op sterkte! Het bestuur bestaat hierdoor vanaf nu uit de 
volgende personen:
1. Dagelijks bestuur: Piet Segers (voorzitter), Henk Klomp (secretaris) en Cor Schrijver (penningmeester);
2. Activiteitencommissie: Gerrit Fijma, Jan van Leeuwen en Henk van der Burg.
We zijn er zeker van dat we met dit bestuur het komende jaar weer veel voor u kunnen betekenen! 

(Ver)trekker Jan van de Pavert
Zoals sommigen van u wel gemerkt zullen hebben zijn de groepen Fotografie en Koffieklets al gedurende enige 
enige tijd niet actief. Dat werd veroorzaakt doordat hun markante “trekker”, Jan van de Pavert, een tijd met 
een kwakkelende gezondheid tobde. Toen dat weer beter begon te worden kregen we onverwachts het bericht 
dat Jan ging verhuizen naar Utrecht. Inmiddels is Jan vertrokken. Wij danken Jan hierbij voor zijn inspirerende 
leiding van beide groepen en wensen hem het allerbeste, een goede gezondheid en een fijne tijd toe in zijn 
nieuwe woonomgeving! 
Voor de overige groepen: zie hieronder.

B. GROEPSACTIVITEITEN

Schildersgroep (Marga Scherpenzeel)
Beste schilders liefhebbers en aanstaande schilders,
Elke even week is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een enthousiaste schilder groep in buurthuis SamSam aan het 
werk.
Allemaal amateurs die erg leergierig zijn. Sommigen hebben nog nooit een penseel in handen gehad, maar er 
zijn ook wat deelnemers die ondertussen wat meer ervaren zijn.
Met een beetje begeleiding maak je al snel een mooi schilderij en zal je versteld staan van het resultaat.
Er komen regelmatig nieuwe deelnemers bij, maar er is nog ruimte voor jou in deze gezellige groep.
Kom je ook? De kosten zijn €4,50 per keer. Inclusief alle materialen, koffie thee met een koekje.
Vragen? Stuur mij even een mailtje: margascherpenzeel@gmail.com
Tot ziens Marga

Creagroep (Corry Mol)
Eenmaal per 2 weken, op alle oneven maandagen om 14.00 uur in SamSam, zoeken we met elkaar iets wat we
dan weer gaan maken. 

Het is steeds een gezellig groepje, er wordt veel gelachen. De ene keer zijn er wat meer 
mensen dan de andere keer, maar gemiddeld zijn er 8 a 10 mensen die elke 14 dagen 
komen. Ik denk dat sommige mensen echt uitkijken naar deze middag, ze komen trouw.
We hebben via de telefoon een groepsapp (ca. 10 personen) aangemaakt dus we 
kunnen elkaar bereiken.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Corry Mol: corrymol1950@gmail.com of
06-51 12 24 34.
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Fotoclub “Wijze fotoos” 
Door het vertrek van Jan van de Pavert (zie boven) zal fotogroep de Wijze Fotoos, zolang
er zich geen vervanger aanmeldt, op non-actief staan. Dus als u enige kennis van zaken
hebt op het gebied van fotografie, u bovendien enige vrije tijd beschikbaar hebt en deze tijd
aan een goed doel wilt besteden: meldt u dan aan!! Wij ontvangen u met open armen!
Informatie kunt u krijgen op wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.

Engelse conversatiegroep Geraldine Floor)
Helaas werd de groep begin dit jaar erg klein, omdat een aantal deelnemers problemen met 
gezondheid of in de privésfeer hadden. Inmiddels zijn we weer een paar maanden op gang. 
Er is nog plaats voor deelnemers. Het niveau van taalbeheersing is niet belangrijk. Wat telt is
dat we van elkaar leren en het gezellig hebben (dat lukt goed). Aanmelden kan bij Geraldine
Floor, tel. (0318) 307406, gcwfloor@gmail.com.
Iedere woensdag in de oneven weken, van 14.00 tot 15.30 uur. Adres P.W.A.- Park 339. 
Goed om te weten dat er een kat in huis is (allergie), maar hij komt hoogstens even dag 
zeggen.

Franse conversatiegroep (Lammertine Floor)
We kunnen terug kijken op een succesvol jaar. Een gezellige en enthousiaste groep, die zelf ook de nodige 
ideeën inbrengt. Dan waren er ook nog nieuwe aanmeldingen in de tweede helft van het jaar.
We blijven op de oude voet doorgaan, d.w.z.  woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur eens
in de 14 dagen aan het Atalantapark 131. In 2023 starten we weer op 11 januari.
Momenteel is de groep vol, maar men kan zich opgeven voor de wachtlijst. Valt er iemand
uit voor de babbelmiddag, dan kan iemand van de wachtlijst desgewenst mee komen
converseren.
Binnen de groep is het kennisniveau verschillend, daar wordt rekening mee gehouden,
iedereen krijgt de kans zijn of haar zegje te doen.
Voor meer informatie: bel Lammertine Floor (0318) 541716 of mail ldcfloor@hetnet.nl.
Wat ons betreft: Joyeux Noel et une bonne année 2023!

Computerhulp aan huis (Geraldine Floor)
Hebt u problemen met uw computer, laptop, tablet of zelfs printer? Iemand van onze werkgroep Computerhulp
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. NOG 2 MOOIE, GEZELLIGE ACTIVITEITEN IN DECEMBER
Deze maand staan er nog 2 mooie algemene activiteiten op stapel:
• vrijdag 09 december: Workshop Kerststukjes maken;
• vrijdag 23 december: Kerstbingo
U hoeft zich nu nog niet op te geven. Voor elke activiteit krijgt u nog 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!

2. HET HELE JAAR DOOR

Wandelen
De laatste weken van 2022 gaan we, ijs en weder dienende, door met
onze wandelingen op de maandagmorgen om de 2 weken. De
eerstvolgende wandeling is op 12 december (26 december natuurlijk
niet). Ook in het nieuwe jaar gaan we daar uiteraard mee door. Ook
hiervoor ontvangt u, zoals gewoonlijk, op tijd een uitnodiging per
email, waarin aangegeven is waar we starten en hoe de route is.
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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.

Koffieklets
Tijdens de slechte gezondheidsperiode van Jan van de Pavert heeft Marga van Ham 
dit tijdelijk van hem overgenomen. Maar door familie-omstandigheden kon zij er 
ook niet meer de nodige aandacht aan besteden. Daarom hebt u het enige tijd 
zonder de gezellige koffieklets moeten stellen.
Maar ….waarschijnlijk hebt u al het mailtje gelezen met een uitnodiging voor de 
nieuwe Koffieklets op dinsdag 6 december om 14.00 uur in T-café (Zandstraat). 
Koffieklets wordt dus weer opgestart! Ons lid Tiny van Ginkel heeft zich spontaan 
aangeboden om iets voor Koffieklets te gaan betekenen. Daarom wordt Koffieklets 

nu gezamenlijk “getrokken” door Marga van Ham en Tiny van Ginkel. U ontvangt in de toekomst dus weer de 
uitnodigingen voor de gezellige Koffieklets!!

3. ALGEMENE VOORJAARSACTIVITEITEN 2023

Hoewel 2022  nog niet helemaal voorbij is zijn we natuurlijk al weer volop bezig met de voorbereidingen van 
de activiteiten voor de eerste helft van 2023. Natuurlijk hebben we nog niet alle activiteiten ingevuld of 
besproken, maar de datums liggen al wel vast. Deze datums kunt u nu al in uw nieuwe agenda vastleggen, 
zodat u niets hoeft te missen. Allemaal op vrijdag:
13 + 27 januari, 10 + 24 februari, 10 + 24 maart, 14 + 28 april, 12 + 26 mei  en 9 + 23 juni. In de komende 
nieuwsbrief (nieuwsbrieven) zullen we de nadere details bekend maken. Waarschijnlijk zijn er diverse 
activiteiten bij, die u interessant, belangrijk of leuk zult vinden.
De algemene activiteiten in het voorjaar zullen, zoals die in het (bijna) afgelopen najaar, in het algemeen weer 
plaats vinden in molen De Vriendschap aan de Nieuweweg.

D. DIVERSEN

Website www.wijsmetjewijk-centrum.nl
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 ook heeft opgezet, houdt hem constant bij. U vindt er van alles over onze 
organisatie: het doel en de opzet van onze vereniging, de samenstelling van het bestuur, onze agenda, terugblik
op gedane activiteiten (misschien staat u wel op één van de foto’s), etc. Naast de informatie in onze regelmatig 
verschijnende nieuwsbrieven kunt u op deze website dus 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!!

Facebook
Ook een leuke mogelijkheid is onze Facebook-groep met inmiddels 70 leden (vorig jaar nog 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.

Gratis reizen in de provincie Utrecht.
Wist u al dat u een jaar gratis kunt reizen binnen de provincie Utrecht? Zie hiervoor: 
https://www.gratisreizenouderen.nl
Dat kan, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. Ik ben 66 jaar of ouder.
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open : Ik ben 66 jaar of ouder
Uitleg: 
Bent u jonger dan 66 jaar? Dan kunt u helaas niet meedoen.
2. Ik krijg niet meer dan € 17.700,- per jaar.
open: Ik krijg niet meer dan € 17.700,- per jaar.
Voorwaarde:
– Woont u alleen? U krijgt niet meer dan € 17.700,- per jaar.
– Woont u samen? U krijgt samen niet meer dan € 24.000,- per jaar.
Wilt u weten wat uw jaarinkomen is?
Bel gratis de Belastingdienst: 0800 – 0543.
3. Ik woon in de provincie Utrecht.
Uitleg:
Woont u buiten provincie Utrecht? Dan kunt u helaas niet meedoen.

Wij wensen u al vast fijne feestdagen en een voorspoedig en heel gezond 2023 en hopen dat wij in het nieuwe
jaar weer veel leden regelmatig mogen ontmoeten op één of meer van onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum
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