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__________________________________________________________________________________________ 

 Stichting  

      Sinds 2013  

      voor de buurt, door de buurt!  

      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west, 

 

Hierbij ontvangt u 

Nieuwsbrief 2019-04 

(december 2019) 

 

We hebben weer heel veel moois en interessants te melden. Wewensen u veel leesplezier. 

 

Stand van zaken met de opzet van Wijs met je Wijk Centrum 

Momenteel bedraagt het ledenbestand 280! Nog steeds melden zich nieuwe mensen aan. 
Veel activiteiten vinden plaats in Onder Ons aan de Fluitersstraat, een gezellige locatie in het centrum 

van Veenendaal, die ook goed toegankelijk is voor rollators en scootmobielen. U wordt altijd warm 

ontvangen! 

In de afgelopen periode waren er weer mooie, gezellige en interessante bijeenkomsten. Een impressie 

daarvan vindt u hier: https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum 

 

Het gebruik van de Speelotheek 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de Speelotheek, Prins Willem-Alexanderpark 1 (nabij de 
Geersebrug). Op de ene maandagmiddag is de schildersgroep bezig, op de andere maandagmiddag 
het handwerkcafé. Op de donderdagmiddagen om de veertien dagen wordt er geklaverjast en 
gejokerd. Er is nog ruimte voor andere activiteiten op de andere donderdagmiddagen. U kunt hier 
gratis parkeren. Kom gerust eens langs om kennis te maken met de diverse activiteiten daar en drink 
gezellig een kop koffie mee. 
Als u nog een activiteit weet en daarvoor een groep wilt “trekken” kunt u contact opnemen met Piet 
Segers, tel. 06-5329 2422, emailadres pietsegers@historizon.nl. 
 
De wandelgroep 

De toekomstige wandeltochten zullen voorlopig korter zijn dan die van de afgelopen zomer: 4 à 5 
kilometer in plaats van 7 à 8 kilometer. Bovendien vonden een aantal mensen de wandelsnelheid aan 
de hoge kant; deze zal meer aangepast worden aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Het 
moet tenslotte ontspanning blijven! Ook zullen we ons de eerste tijd richten op wandeltochten in 
Veenendaal zelf. We gaan het centrum en de diverse wijken al wandelend met elkaar ontdekken. 
Deelname is gratis en u krijgt hier snel meer informatie over. 
 

De  schildersgroep  

De schildergroep  komt bij elkaar in de Speelotheek. Dit jaar nog op 2, 16 en 30 december. Ook in het 

nieuwe jaar gaan wij door met schilderen in de Speelotheek. Niet in lesvorm, maar gewoon lekker 

schilderen op de maandagmiddagen vanaf 14 uur in de Speelotheek. Vanaf 13 januari om de twee 

weken. Over de kosten hoort u nog. Maar zeer waarschijnlijk blijft dat € 4,50 per keer. U hoeft zelf 

geen materialen mee te nemen, die zijn ter plekke beschikbaar. Het accent komt te liggen op zelf aan 
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de gang gaan en vragen stellen, die zoveel mogelijk  beantwoord worden, voor en door elkaar. 

Informatie bij Jan van de Pavert, tel. 06 429 36 560. Nieuwe leden van harte welkom! Loop eens 

binnen en drink een kop koffie mee! 

 

Het handwerkcafé   

Dit is inmiddels een leuk clubje, maar er kunnen nog wel een paar bij. Kom ook gerust eens kijken!  
Vindt u het ook gezellig om samen met anderen te handwerken: dat kan zijn borduren, breien, haken 
of quilten enz. Breng uw eigen werk(je) mee en ga daarmee aan de slag. 
We helpen elkaar waar mogelijk onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. 
De samenkomsten vinden plaats in de Speelotheek. 
De volgende data zijn voorlopig gepland: 9 december, 6 en 20 januari en 3 en 17 februari. Tijd van 
14.00 uur tot ca. 16.15 uur. 
U betaalt per keer dat u deelneemt. De kosten bedragen € 2,- voor zaalhuur en tweemaal 
koffie/thee. 
U kunt zich nog opgeven bij Gerrie Wobbes, tel. 06-2724 7427, emailadres gerrie@texdata.nl. 
 

De kaartclub  

De kaartclub draait goed, het is een gezellig clubje mensen, de sfeer is goed. Een aantal mensen heeft 
ook al aangegeven de cyclus van twee weken prettig te vinden. In de loop van het het nieuwe jaar zal 
nog onderzocht worden of er animo voor een wekelijkse cyclus is. 
De datums vanaf nu zijn: donderdag 5 december, 19 december, 9 januari en daarna elke twee weken. 
Er kunnen nog  best een aantal nieuwe gezichten bij, zowel bij het klaverjassen als bij het jokeren!! 
We spelen in de Speelotheek. Er is genoeg (gratis) parkeerruimte. 
Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Wim of Andrea Nagel, tel. 06- 
3053 1320 of 06-5133 8709, emailadres wim.nagel@hetnet.nl. 
 

De Engelse conversatiegroep  

De Engelse conversatiegroep is al enkele keren bij elkaar geweest en loopt goed. De locatie van de 
groep is elke keer bij één van de cursisten thuis, maar binnenkort worden de bijeenkomsten definitief 
gehouden bij de gespreksleider, mevrouw Sioe Lan Teng, thuis, in het Atalantapark (Gelderse Blom). 
Er kunnen zich nog enkele personen aanmelden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
mevrouw Sioe Lan Teng, emailadres graces79@gmail.com of telefoonnummer 06-5245 1201 
(eventueel voicemail inspreken). De bijeenkomst dit jaar nog is op dinsdag 10 december, de data 
voor 2020 zijn: dinsdag 7 en 21 januari, 4 en 18 februari en 3, 17 en 31 maart, alle van 11.00 – 12.30 
uur. 
 

De Franse conversatiegroep  

De Franse conversatiegroep is onder leiding van en ten huize van Lammaertine Floor op 16 oktober 
gestart. De groep loopt goed en er zijn momenteel voldoende enthousiaste deelnemers. 
 

De werkgroep Computerhulp   
Ook de computerhulpgroep heeft al een aantal vragen van leden opgelost: o.a. een 
softwareprobleem, een printer die niet in het netwerk was te krijgen, een vraag over het overzetten 
van gegevens naar een nieuwe Ipad, etc. Meestal is het al de volgende dag (onder het genot van een 
kopje koffie) verholpen. 
Als u problemen hebt met uw computer, laptop of tablet, instellen van TV of radio kunt u daarover 
contact opnemen met de coördinator van de werkgroep computerhulp, Gerrit Fijma, tel 06-1370 
2207, emailadres gerritfijma@gmail.com.  
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Excursie Modeltreinclub  
We gaan als Wijk met je Wijk Centrum naar de Veense Modeltreinclub. De club heeft toegezegd dat 
alle 4 banen in gebruik zullen zijn. Eén van de banen heeft de lijn Ede/Wageningen – Driebergen als 
thema. Heeft Veenendaal/De Klomp er ook een plekje? Alle banen zullen tijdens onze aanwezigheid 
in bedrijf zijn en vrijwilligers zullen tekst en uitleg geven over het rijden tot het maken/repareren van 
landschappen, treinen, bomen en huisjes. Het gebouw is rolstoel- en rollatorvriendelijk en er is een 
lift. Ook zal er koffie zijn. 
De excursie is op 20 januari 2010, en begint om 14.00 uur, de plaats is Smalle Zijde 38B. Er is vrije 
parkeerruimte voor de deur. Kosten € 2,- per persoon. Opgave graag vóór 15 januari 18.00  uur bij Jan 
van de Pavert, tel. 06-4293 6560, emailadres morgenster1955@gmail.com. 
 
Excursie bibliotheek 

In het voorjaar kunnen we ons laten voorlichten over wat de bibliotheek ons gratis te bieden heeft, 
naast een leesabonnement en de koffie. Heel veel tijdschriften liggen gratis ter inzage over o.a. 
natuur, fotografie, mode, woninginrichting, modeltreinen, postzegels, computers, boten, etc.! Maar 
je kunt er ook gewoon even gaan zitten om de krant van vandaag te lezen. 
U zult versteld staan! De datum volgt nog. 
 
Vragen en wensen  
Vragen of nieuwe wensen mogen altijd ingediend worden bij de secretaris. Als bestuur zullen we 
zeker zorgvuldig kijken of één en ander mogelijk is. Schroom niet, elke vraag is goed! 

 
Onze website 
Kent u onze website www.wijsmetjewijk.nl/centrum al? Hierop ziet u alles over onze organisatie, 
kunt u de agenda raadplegen en kunt u herinneringen ophalen door verhalen achteraf te lezen en 
foto’s te bekijken. Staat u er ook al op? 

 
Nog steeds actieve deelnemers gezocht 

Onze organisatie groeit gestadig. We hebben al een flink aantal groepen, waar leden hun liefhebberij 
in kleine groepen kunnen uitoefenen. Ook de algemene activiteiten (zoals lezingen, workshops, pub 
quiz, bingo, high tea) vinden wekelijks plaats. Om al deze activiteiten goed te organiseren en vlot te 
laten verlopen tegen zo gering mogelijke kosten wordt er veel tijd door vrijwilligers ingestoken. Al 
onze actieve leden doen dit vrijwillig en gratis. Wij zouden onze groep vrijwilligers graag nog iets 
willen uitbreiden. 
Daarom zijn we op zoek naar deelnemers, die het wel leuk vinden en zichzelf daarvoor ook geschikt 
achten, om actief te zijn in onze organisatie. 
Indien u interesse hebt om een functie (hoe klein ook) te vervullen binnen Wijs met je Wijk Centrum 
kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Piet Segers, telefoon 06-5329 2422, emailadres 
pietsegers@historizon.nl. Dan kan een afspraak gemaakt worden om nadere informatie uit te 
wisselen en te zien of er een geschikte functie voor u is. Het is leuk en dankbaar werk in een gezellige 
sfeer en u ontmoet veel mensen. U zult er geen spijt van krijgen!! 

 

Sponsors gezocht 

Een deel van ons budget moet, naast gemeentesubsidie en uw bijdrage, ingevuld worden door 
sponsorgeld.  
Misschien hebt u toevallig zelf  “warme” contacten met een winkelier in het centrum, waarvan u weet 
dat hij best bereid zou willen zijn om een (eenmalige) bijdrage te geven, in de vorm van geld of 
artikelen, die we kunnen gebruiken bij de pub quiz of bij de bingo. Zou u ons daarvan op de hoogte 
willen stellen? Dat kan via onze voorzitter, Piet Segers, telefoon 06-5329 2422, emailadres 
pietsegers@historizon.nl. 
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Resterend programma voor najaar 2019 

 

Datum    Activiteit (alle activiteiten starten om 14.00 uur) 
woensdag 4 december Sinterklaasbingo o.l.v. Piet Segers. 
vrijdag 13 december  Creatieve workshop “Kerststukjes maken” door Mieke Segers  
woensdag 18 december High Tea o.l.v. Marga van Ham, Vivian Haanstra, Janny Visser en Willie  
    van Essen. 
 
Het programma voor de activiteiten in januari t/m april 2020 wordt in de volgende nieuwsbrief (begin 
januari) vermeld. 
 
Voor deze activiteiten ontvangen de ingeschreven deelnemers een afzonderlijke uitnodiging. U kunt 
zich nu al opgeven voor deelname aan een activiteit of ook na ontvangst van de betreffende 
uitnodiging. Maar misschien is het verstandig om nu al vast de interessante onderwerpen in uw 
agenda op te nemen! 

 

Alle leden, die actief bij Wijs met je Wijk Centrum betrokken zijn, wensen u fijne feestdagen, een 
goed uiteinde en alvast een voorspoedig en gezond 2020!  

 

Wij hopen u in ieder geval op 18 december bij de wel heel gezellige Hih Tea te 

ontmoeten! 
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