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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 2020-03 

(maart 2020) 
 

 

Nieuws 
 

1. Vrienden van Wijs met je Wijk Centrum 
 

Vriend worden van Wijs met je Wijk Centrum? 
Gebaseerd op de goede ervaringen hiermee in de andere wijken waar Wijs met je Wijk bestaat openen we 
vanaf nu ook in Veenendaal Centrum de mogelijkheid om Vriend te worden van Wijs met je Wijk. 
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 
Centrum. 
 
Wat houdt de vriendschap in? 
Voor vrienden van Wijs met je Wijk worden in augustus 2020 en in januari 2021 speciale bijeenkomsten 
georganiseerd. 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 augustus doen we dat in de vorm van een 
zomerborrel en in januari 2021 doen we dat in de vorm van een nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om “Vriend” van Wijs met je Wijk te worden. U kunt dat al worden vanaf 
een geringe donatie van minimaal € 10,- per persoon voor 2020. 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 2020”. 
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 juli 2020 te betalen! 
 

2. Heuvelrug Wandeltocht 
We kunnen u een mooie activiteit aanbieden, waar we u van harte voor uitnodigen. 
De Rotary Club Veenendaal Regio organiseert ook dit jaar de Heuvelrug wandeltocht. De Rotary steunt 
daarmee een aantal goede doelen in Veenendaal. Dit jaar onder meer “Netwerk voor Jou”. 
Op 30 mei aanstaande vindt dit sportieve evenement plaats op de Utrechtse Heuvelrug.  Voor aanvullende 
informatie verwijzen wij u graag naar: https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/ 
Nu is er een optie dat wij als Wijk met je Wijs Centrum gebruik maken van de mogelijkheid van het groeps-
arrangement. Het lijkt ons wel leuk om als groep aan dit evenement deel te nemen. Dit groepsarrangement 
biedt ons het volgende: 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
https://www.heuvelrugwandeltocht.nl/
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• Na afloop van de wandeltocht wordt een medaille of “pin” aan iedere deelnemer overhandigd; 

• Bij vertrek mogelijkheid tot meenemen fruit; 

• 2 consumptiebonnen per deelnemer; 

• Te gebruiken in start- en aankomstlocatie Rembrandt-college Veenendaal; 

• Totaalprijs per deelnemer € 12,50. 
Wij stellen voor dat we als afstand de 10 km kiezen met elkaar. 
Als u mee wilt lopen kunt u zich aanmelden via wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk Klomp, tel.nr. 
0318-513866.  
Wij hopen u op 30 mei aanstaande te mogen begroeten, graag tot dan! 
 

3. Excursie Beeldend Veenendaal 
De fotoclub en het schildersatelier gaan op 26 maart a.s. 14.30 uur naar deze expositie van schilderijen, foto’s 
en beeldende kunstwerken van amateur Veenendaal. Ook een aantal leden van Wijs met je Wijk tonen daar 
hun werkstukken in de vorm van schilderstuk, fotografie of beeldhouwwerk. Wel heel leuk om daar een keer te 
gaan kijken. Op een aantal dagdelen is Marga Scherpenzeel daar als gastvrouw aanwezig. Marga verzorgt voor 
ons als Wijs met je Wijk Centrum de schilderlessen in de Speelotheek. Ze heeft ook een eigen atelier (Atelier 
Schema). Op de Facebook pagina van Wijs met je Wijk komt te staan wanneer Marga aanwezig is. Zij vertelt u 
dan graag over de tentoonstelling. De expo wordt gehouden in de vroegere Vroom & Dreesman winkel. 
Laat u verrassen en uitleg geven. Ook al kent u kunst niet, loop eens mee. Haak gerust aan!! GRATIS! Eventueel 
koffie en thee na afloop voor eigen rekening in het naast gelegen ‘La Place’ in de Corridor. Aanmelden kan tot 
25 maart a.s. 18.00 uur bij Jan van de Pavert, tel. 06-429 36 560 of morgenster1955@gmail.com 
 

4. Herdenking 75 jaar bevrijding bevrijding 
Op de begraafplaats aan de Munnikenweg wordt ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding een “Tijdelijk Ereveld” 
ingericht. Dit ter nagedachtenis aan allen, die geboren zijn, woonden, werkten, omkwamen, ondergedoken 
zaten of gemobiliseerd waren in Veenendaal en door oorlogshandelingen om het leven kwamen. 
U wordt van harte uitgenodigd om met de wethouder, nabestaanden en andere belangstellenden op 4 mei om 
15.00 uur mee te wandelen langs ongeveer 235 kruisen en/of Jodensterren die geplaatst zullen staan langs de 
paden op de begraafplaats. 

 
5. Uitbreiding van onze wijk 

Wijs met je Wijk Centrum/Noord-west is in 2019 als laatste wijk toegevoegd aan de stichting Wijs met je Wijk 
Veenendaal. Er zijn echter nog paar wijken/gedeelten van Veenendaal, waar nog geen Wijs met je Wijk is. Ook 
daar willen we de mensen samenbrengen door middel van Wijs met je Wijk. 
Eén van de delen van Veenendaal waar Wijs met je Wijk nog niet bestaat, is het gedeelte dat aansluit aan het 
Centrum, van de Grift tot de spoorlijn (Parallelweg), ruwweg de wijken Engelenburg en Het Ambacht. Omdat 
dat gedeelte eigenlijk te klein is om een eigen Wijs met je Wijk te hebben is besloten om dat bij onze Wijs met 
je Wijk Centrum te voegen. Hoe we de mensen in dat gedeelte willen benaderen is nog een punt van overleg 
met de gemeente. Vooruitlopend daarop is er één mogelijkheid om bewoners uit dat gebied bij onze “club” te 
krijgen: U!  Als u een vriend/vriendin, familie of kennissen boven de 60 jaar in dat gebied kent: probeer 
hem/haar/hun bij onze Wijs met je Wijk Centrum te krijgen! 
Ze kunnen zich aanmelden of informatie krijgen via wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk Klomp, tel. 
(0318) 51 38 66.  
 

6. Facebook 
Hebt u ook al gelezen dat Wijs met je Wijk Centrum een eigen Facebookgroep heeft? Het is een privégroep, 
dus speciaal voor leden van Wijs met je Wijk Centrum, maar ook uw kinderen of andere familieleden, buren, 
vrienden of vriendinnen kunnen zich aanmelden. 
Wordt er ook lid van en meldt u aan: Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal (losse woorden, geen 
verbindingsstreepjes, niet hoofdletter gevoelig). Vivian Haanstra beheert het met veel enthousiasme en zorgt 
er voor dat de laatste nieuwtjes en foto’s er op komen te staan, en dat oud nieuws er weer van verwijderd 
wordt. Maar u mag er zelf ook wat opzetten en u kunt ook reageren op mededelingen en foto’s! 
Probeer het ook, Vivian maakt u graag lid! 
 
 
 
 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
mailto:morgenster1955@gmail.com
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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7. Zomerprogramma 2020 
In onze volgende nieuwsbrief 2020-04, die in april verschijnt zal het programma voor de zomer bekend 
worden. Dat programma zal helemaal afwijken van het winterprogramma; het zal geconcentreerd zijn op 
buitenactiviteiten. Hierbij moet u denken aan excursies, bezichtigingen etc., lopend, op de fiets of met de 
auto. In Onder Ons zullen van mei tot oktober geen activiteiten plaats vinden. 
 

Terugblik 
 

In de maand februari hebben we weer een aantal activiteiten in Onder Ons gehad.  

• 5 Februari: presentatie “Bezoeken aan Amish en Mennonieten in Canada” door Riet de jong. Toch weer 34 
aanwezigen, die zo een kijkje kregen in een heel andere wereld. 

• 14 Februari: spelletjesmiddag. Hierbij waren 15 mensen aanwezig, die zich bezig hielden met allerlei oude 
of nieuwe spelletjes, of gewoon gezellig zaten te kletsen met elkaar. 

• 18 februari: excursie Cultuurfabriek. Georganiseerd door Jan van de Pavert, samen met een medewerker 
van de Cultuurfabriek. Volgens de 8 aanwezigen was het een interessante middag.  

• 19 Februari: presentatie “Slag om de Grebbeberg” door Bernier Cornielje. Mede dank zij een artikel in De 
Rijnpost waren er 80 mensen aanwezig. Het was een heel interessante lezing, die levendig en vlot gebracht 
werd, met veel authentieke beelden op het schermdoek. 

• 28 februari: workshop “Boetseren met klei” onder de bezielende leiding van Nelleke Bos. Hiervoor hadden 
zich 11 deelnemers gemeld. Dit gebeurde in de kleine zaal van Onder Ons. Alle gemaakte “kunstwerken” 
werden door Nelleke Bos meegenomen om thuis af te bakken. Na ca. 3 weken is er een 
vervolgbijeenkomst om de kunststukken verder af te maken (beschilderen). 

 
Een impressie van het bovenstaande vindt u op https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-
centrum. Op de website www.wijsmetjewijk.nl/centrum vindt 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. 
 
 

De diverse groepen 
 

Het gebruik van de Speelotheek (Prins Willem-Alexanderpark 1) 
Op de maandagmiddag is hier de schildersgroep bezig of het handwerkcafé. Op de donderdagmiddagen wordt 
er gekaart of gefotografeerd. Kom gerust eens langs om kennis te maken met de diverse activiteiten daar en 
drink gezellig een kop koffie mee. Er is voldoende (gratis) parkeerruimte! 
 
Fotograferen (Speelotheek/buiten) 
Na twee ‘lessen’ in de Speelotheek gaan we 9 maart naar buiten om te leren een compositie in de foto te 
krijgen en te houden. De nieuwe afspraak maken we samen na afloop.  
Aanhaken kan nog steeds. We zullen zowel binnen (Speelotheek) als buiten zijn. Het begint om 14.00 uur. 
Informatie/opgave bij Jan van de Pavert, tel. 06 42 93 65 60, email: morgenster1955@gmail.com. 
 
De  schildersgroep (Speelotheek) 
De schilders club is een gezellige en gemoedelijke club, die ook nog iets produceert. Elke keer is er een idee en 
wordt er met acryl of met aquarel geschilderd. Je hoeft geen ster te zijn in tekenen en schilderen, want plezier 
hebben in deze activiteit is het belangrijkste. 
Op maandagmiddag 9 maart komen we bij elkaar in de speelotheek vanaf 14.00 uur. Daarna om de 14 dagen. 
De kosten gaan in overleg als u uw eigen spullen meeneemt! U betaalt altijd € 2,- voor zaalhuur en koffie/thee. 
Wie zin heeft om in een ontspannen sfeer iets te leren over schilderen is van harte welkom. De koffie staat 
klaar. Schroom niet, er is hulp aanwezig. 
Vragen?  U kunt altijd bellen of appen naar Marga Scherpenzeel 06-32 01 24 46 of e-mail: 
margascherpenzeel@gmail.com 
 
Het handwerkcafé (Speelotheek) 
We zijn inmiddels met ‘n leuk clubje van 6 personen maar daar kunnen er nog wel een paar bij..... 
Dus wie naald en draad en gezelligheid meebrengt is van harte welkom. We helpen elkaar waar mogelijk onder 
het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. 

https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum
https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum
http://www.wijsmetjewijk.nl/centrum
mailto:morgenster1955@gmail.com
mailto:margascherpenzeel@gmail.com
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Op maandagmiddag 16 maart komen we bij elkaar, daarna om de 14 dagen, tijd van 14.00 uur tot ca. 16.15 
uur. U betaalt per keer dat u deelneemt. De kosten bedragen € 2,- voor zaalhuur en koffie/thee. Opgeven bij 
Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27, email: gerrie@texdata.nl.  

 
De kaartgroep (Speelotheek) 
Elke twee weken komen op donderdagmiddag een aantal mensen bij elkaar om met elkaar gezellig een kaartje 
te leggen onder het genot van een kopje koffie/thee en een koekje. Er wordt geklaverjast en gejokerd zonder 
wedstrijdelement, dus gewoon voor de gezelligheid. Inmiddels is er een redelijk vaste groep maar hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd.  
De eerstvolgende keer is op 19 maart en begint om 14.00 uur. En dan steeds weer om de twee weken. Kosten  
€ 2,- voor zaalhuur en koffie/thee.  
Vindt u het ook leuk om eens een keertje mee te doen dan kunt u zich opgeven bij:  
Wim en Andrea Nagel tel.: 06-30 53 13 20 of per mail wim.nagel@hetnet.nl. 
 
De linedance groep.  
De nieuwe line dancegroep is donderdag 5 maart van start gegaan. Er hebben veel mensen aan deelgenomen, 
maar er kunnen nog wel enkele bij! 
Het wordt verder iedere donderdagavond gehouden in De Kleine Beer, Poolster 162 en wel van 19.00 tot 20.00 
uur, zonder pauze. De vergoeding per keer is € 4,-, voornamelijk voor de zaalhuur, en verder een kleine afdracht 
voor Wijs met je Wijk Centrum en een bescheiden bijdrage in de kosten van de instructeur. Koffie/thee en 
frisdrank zijn verkrijgbaar voor zachte prijsjes.  
De deelnemers hoeven geen speciale kleding te dragen, zolang het maar comfortabel zit. Dus hoeden en 
cowboylaarzen zijn niet nodig.  
Locatie: Activiteitencentrum De Kleine Beer, Poolster 162. Aanmelden kan via email: deejay@jukeboxjunkie.nl 
 
De wandelgroep 
We hopen deze zomer weer met de wandelgroep te starten. Het wandelen zal in het begin in de bebouwde 
kom (centrum en buitenwijken) van Veenendaal gebeuren, met afstanden van 4 à 5 kilometer. De snelheid 
wordt aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. U zult door buurten komen waar u niet 
vaak komt. Deelname is gratis. 
Wel zijn we nog op zoek naar deelnemers, die de wandeltochten willen voorbereiden en organiseren. Als u 
zich hiervoor zou willen inzetten kunt u contact opnemen met Piet Segers, telefoon 06-53 29 24 22, emailadres 
pietsegers@historizon.nl. 

 
De Engelse conversatiegroep  
Er kunnen zich nog enkele personen aanmelden. Wie durft het aan om onze gezellige conversatiegroep te 
versterken? 
De bijeenkomsten zijn gratis, elke keer op dinsdag van 11.00-12.30 uur. Data: 17 en 31 maart, 14 en 28 april, 
12 en 26 mei. Dit is de laatste bijeenkomst, in september starten we weer. 
Locatie: bij de gespreksleider, mw. Sioe Lan Teng, Atalantapark 123 -VIGO flat (Gelderse Blom). 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sioe Lan via e-mail: graces70@gmail.com of telefoon:  
06-52 45 12 01 (eventueel voicemail inspreken). 
 
De Franse conversatiegroep  
De Franse conversatiegroep zit momenteel vol. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Zodra er weer 
ruimte is voor nieuwe cursisten zal dat in de nieuwsbrief vermeld worden. 

 
De werkgroep Computerhulp   
Hebt u problemen met uw computer, laptop of tablet, instellen van TV of radio? Voor een kop koffie wordt het 
voor u opgelost! U kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van de werkgroep computerhulp, 
Gerrit Fijma, tel 06-13 70 22 07, emailadres gerritfijma@gmail.com.  
 

 

 
 

mailto:gerrie@texdata.nl
mailto:wim.nagel@hetnet.nl
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RESTANT PROGRAMMA ALGEMENE ACTIVITEITEN VOORJAAR 2020 IN ONDER ONS 
 
Aanvang is steeds 14.00 uur 
(vr. = vrijdag, wo. = woensdag) 
 
13-03 (vr.): Pub quiz door Corrie van Rixoort 

18-03 (wo.): Lezing “Veenendaal tijdens de 2e wereldoorlog” door de Veenendaalse historicus Constant van 

de Heuvel 

27-03 (vr.):  Wijnproeverij 

03-04 (vr.):  Workshop  (paasstukje) 

08-04 (wo.): Paasbingo   

15-04 (wo.): High Tea  

Voor alle activiteiten ontvangen de ingeschreven deelnemers per email of per post een afzonderlijke 
uitnodiging. U kunt zich nu al opgeven voor deelname aan een activiteit maar ook na ontvangst van de 
betreffende uitnodiging. Maar misschien is het wel verstandig om nu al vast de voor u interessante 
onderwerpen in uw agenda te zetten! 

mailto:graces79@gmail.com#_blank
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