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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 

Extra Nieuwsbrief 2020-05c 

(Corona 06-04-2020) 
 

Na onze vorige nieuwsbrief werden we weer enthousiast verrast door inzendingen van u. Wat leuk dat er zo 
wordt meegeleefd met elkaar. Wat ons betreft trekt u alle registers maar open. Wellicht treft u hieronder 
inspiratie aan om ook iets te melden. Heeft misschien iemand van u een leuk, ondeugend, ontroerend verhaal 
over hoe 60 jaar geleden het Stichts Veenendaal, Gelders Veenendaal en een stukje van Renswoude 
samengevoegd werd tot ons huidige Veenendaal? 
 
Maar we gaan eerst beginnen met de inzendingen die we van u kregen! 
 
1. Inzendingen 

 
1.1  Hoe ziekte vreugde bracht! 
Het volgende mooie, ontroerende verhaal kregen we van Corry Mol. Wat fijn dat ze dit met ons wil delen. 
 
In 2003 kreeg ik voor de tweede keer borstkanker, ik woonde in die tijd nog in het noorden van het land. Mijn 
zus kwam aan met een Libelle, het was het oktobernummer, het nummer  van de borstkankermaand. 
Er in stond een stukje in over een forum, dus ik dacht laat ik mij aanmelden en eens kijken hoe andere mensen 
dit ervaren. Zo kwam ik in contact met verschillende vrouwen, met de één had je iets meer dan met de ander. 
Met een vrouw in Dordrecht klikte het goed, buiten het forum om gingen we ook mailen. 
Op een dag, ik denk in 2008, vertelde ze dat haar zoon in Utrecht werkte en tijdelijk in een hotel zat en zich 
best verveelde in de avonduren. Mijn dochter werkte net een paar maandjes in het ziekenhuis in Utrecht en ik 
vertelde haar dat mijn dochter behalve haar collega’s nog niemand kende. Ik zei, eigenlijk voor de grap, laat hij 
maar bij mijn dochter op de koffie gaan. Maar mijn dochter zei gelijk: “ik laat geen vreemde kerel in mijn huis”. 
We hebben ze toen toch elkaars emailadres gegeven, nadat we ze beide een foto hadden laten zien van elkaar. 
Ze gingen chatten en mailen en een eerste afspraakje kwam. 
In september 2009, zijn ze getrouwd. Best wel snel maar ze waren heel zeker van elkaar. Mijn dochter werkte 
in de zorg en ze wist dat de moeder van haar vriend de ziekte niet zou overleven, bij haar was de ziekte weer 
terug in haar schouder en arm. Mijn dochter wilde graag dat zij ook de bruiloft van haar zoon nog zou mee 
maken en dat is gelukt. Zelfs heeft ze nog de geboorte van twee kinderen mee mogen maken. Toen de jongste 
een half jaar oud was is ze overleden. 
Mijn dochter zei weleens tegen mij, je hebt niet voor niets borstkanker gehad, het was voor mijn geluk. 

 
1.2  Amsterdamse School Architectuur 
Van Henk van der Burg kregen we het volgende mooie bericht: 
 
Wellicht een tip voor liefhebbers van architectuur binnen onze Wijs met je Wijk Centrum. Onderstaande link 
geeft veel informatie over de Amsterdamse School Architectuur, maar ook over het ontstaan van de 
Amsterdamse volkshuisvesting in de beginjaren van de vorige eeuw waar een woonvorm voor de arbeiders is 
bedacht. De bouw is interessant omdat met baksteen bijzonder veel kunstvorming aan de gevels is geuit. 
http://us7.forward-to-friend.com/forward/show?u=be26a12cdacdd98ab4dfa5854&id=d800861f60 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://us7.forward-to-friend.com/forward/show?u=be26a12cdacdd98ab4dfa5854&id=d800861f60
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1.3  Berenjacht 
Van Cornelie Bos kregen we het volgende leuke suggestie: 
 
Ik wil jullie wijzen op een heel leuk initiatief: de Berenjacht.  
Om kinderen die met hun ouders gaan wandelen wat extra vertier te bezorgen is er bedacht om mensen te 
vragen om beren voor hun raam te zetten, zodat ze onderweg door de kinderen gespot kunnen worden. Er is 
een Facebookpagina waar je je beer/beren kunt aanmelden, zodat er een berenwandeling uitgestippeld kan 
worden. Als je op ‘Berenjacht Veenendaal’ googelt, dan vind je het snel genoeg. 
Ik had op zolder vier beertjes gevonden en die stonden nog maar nauwelijks voor het raam toen er al een gezin 
op Berenjacht langs kwam lopen. Ontzettend leuk, dus. 
 
1.4  Videoclip 
Van Sioe Lan kregen we de volgende prachtige videoclip aangereikt. 
Het heet: MOST BEAUTIFUL WALTZ EVER door Ernesto Cortazar.  Er wordt ballet gedanst bij heel rustgevende 
muziek.  Het is een clip met hele mooie beelden. Door de beelden heen staat een Engelse tekst. Voor de 
geïnteresseerden onder u is deze tekst vertaald en staat aan het eind van deze nieuwsbrief. 
Verder schrijft ze er bij: 
Bedankt voor de inspirerende nieuwsbrief. Het heeft mij aan het denken gezet om het volgende met u en 
andere leden te delen. Ik houd van dansen, vandaar dat deze videoclip mij zo raakt.  
https://www.youtube.com/watch?v=mSbb0zWy0-M 
 
1.5  Hoe houden we de saamhorigheid vast. 
Henk van der Burg vond voor ons een artikel wat kan helpen om de positieve energie die nu vrijkomt met het 
zorgen voor elkaar en het omzien naar elkaar vast te houden. Hij schrijft het volgende: 
 
In deze tijd zijn, we door alle beperkingen die nodig zijn, meer en meer op ons zelf aangewezen. Zo kunnen we 
meer aandacht besteden aan klusjes die thuis nog niet gedaan zijn en waar nu wel tijd voor is. Maar het is ook 
een tijd om na te denken als voorbeeld over de vraag wie zijn wij en wat doen wij hier op aarde? En hebben wij 
ook een toekomst als mens in de ruimte?  
Het hier onderstaand artikel uit De Volkskrant van 11 februari 2020, de overdenking van Carl Sagan in het 
slotstuk sluit hier mooi op aan: 

 
Een klein blauw puntje in het uitgestrekte heelal   
 
De Aarde (gezien vanaf 6 miljard kilometer) is een klein blauw puntje (rechts op de foto ongeveer halverwege 
de bruine band, bij de pijlpunt) in de duisternis van het uitgestrekte heelal. De gekleurde banden op de foto zijn 
verstrooiingen van het zonlicht in de lens, als gevolg van de relatieve nabijheid van de Zon bij de Aarde. 
 

Pale Blue Dot is een foto genomen door de 
ruimtesonde Voyager 1 van de aarde op een 
recordafstand van 40 AU (6 miljard kilometer). De 
foto werd op 14 februari 1990 gemaakt als 
onderdeel van een “familieportret” van de planeten 
in ons zonnestelsel. Het toont aan hoe klein de 
Aarde (0,12 pixels op de foto) is tegenover de 
uitgestrektheid van het heelal. 
Hoewel Voyager 1 zijn primaire opdracht voltooid 
had en onderweg was ons zonnestelsel te verlaten, 
werd (op vraag van Carl Sagan) door NASA de 
camera gedraaid om een foto te nemen van de 
aarde met de grote uitgestrektheid van het heelal als 
achtergrond. 
De naam van de foto werd in 1994 door Sagan 

gebruikt als titel van zijn boek Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. Hij werd ook wel de 
beroemdste foto van die tijd genoemd. De astronoom Carl Sagan was volgens “National Geographic” de 

https://www.youtube.com/watch?v=mSbb0zWy0-M
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"beroemdste Amerikaanse wetenschapper van de jaren tachtig en vroege jaren negentig van de vorige 
eeuw." 
 
Een klompje stof, zwevend in een zonnestraal 
 
Kijk nog eens naar die stip. Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Daarop leeft iedereen die je liefhebt, iedereen 
die je kent, iedereen van wie je ooit hebt gehoord, elke mens die ooit heeft bestaan. Het is de samenballing van 
ons geluk en lijden. Duizenden religies, ideologieën en economische doctrines, elke jager en verzamelaar, elke 
held en lafaard, elke maker en vernietiger van beschavingen, elke koning en bedelaar, elk verliefd jong stel, 
elke moeder en vader, elk hoopvol kind, elke uitvinder en verkenner, elke docent van moraal, elke corrupte 
politicus, elke 'superster', 'grote leider' en elke heilige en zondaar uit de geschiedenis - ze leefden allemaal hier, 
op een klompje stof, zwevend in een zonnestraal. 
De aarde is een heel klein podium in een uitgestrekte kosmische arena. Denk eens aan de eindeloze 
wreedheden waaraan de inwoners van een hoek van deze pixel de nauwelijks onderscheidbare inwoners van 
een andere hoek hebben blootgesteld. Hoe vaak ze elkaar niet begrijpen, hoe gretig ze elkaar vermoorden, hoe 
vurig hun haat is. Denk aan de rivieren van bloed die al die generaals en keizers hebben vergoten zodat ze, in 
glorie en overwinning, de tijdelijke meesters konden worden van een fractie van een stip. 
Onze aanstellerij, onze ingebeelde belangrijkheid, de waan dat we een bepaalde bevoorrechte positie hebben 
in het universum − al die ideeën worden in twijfel getrokken door dit bleke licht. Onze planeet is een eenzame 
stip in het grote omhulsel van het kosmische donker. In onze obscuriteit, in al deze uitgestrektheid, schuilt geen 
enkele hint dat iets van elders zal komen dat ons kan redden van onszelf. 
De aarde is de enige wereld die we kennen waarop leven kan voorkomen. Er is geen plek, niet op de korte 
termijn, waar onze soort naartoe kan verhuizen. Bezoeken, ja, bewonen, nog niet. Wat je er ook van vindt: we 
zullen het met deze aarde moeten doen. 
Mensen zeggen weleens dat astronomie nederig stemt, dat je er karakter van krijgt. Er bestaat wellicht geen 
betere demonstratie van de menselijke verwaandheid dan dit verre beeld van onze kleine wereld. Voor mij 
onderstreept het onze verantwoordelijkheid om vriendelijk te zijn voor elkaar, en om die vale blauwe stip, het 
enige thuis dat we ooit hebben gekend, te behouden en koesteren.' (Fragment uit Pale Blue Dot, Carl Sagan, 
1994) 

 
2.  Puzzel 
 
De puzzel van vorige week is op afstand gewonnen door Corry Mol. Zij vond in de 3 lange woorden maar liefst 
in totaal 467 kleinere woorden. Ongelooflijk. Ik ben er maar niet aan begonnen om hier ook nog de 
afgesproken puntentelling aan te verbinden. Gefeliciteerd Corry! Er komt een aardigheidje door je brievenbus. 
 
Nieuwe puzzel: 
 
Corry Mol vond drie jeugdfoto’s van personen die later wereldberoemde artiesten werden. Kunt u hier de drie 
goede namen aan verbinden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u denkt dat u weet wie het zijn kunt u uw antwoord sturen naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
Onder de goede inzenders wordt weer een leuk prijsje verloot. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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3.  Geschiedenis 
 
In een eerdere nieuwsbrief legden we al een kort verband tussen het Rampjaar 1672 en nu. Nu gaat natuurlijk 
elke vergelijking mank. maar als u bijgaand filmpje bekijkt was dat toen toch ook wel een erg heftige tijd. 
https://www.youtube.com/watch?v=LrJlH1U5ZWg 
 
 
4.  Tentoonstelling 
 
Alle musea zijn nu gesloten, maar dat geeft musea ook weer een mogelijkheid om hun collectie nu bij u thuis te 
brengen. Hierbij wel een heel mooie en interessante rondleiding door de Hermitage: 
https://www.youtube.com/watch?v=QBJkVPfp4I8 
 
 
5.  Virtuele dagtochten 
 
Het volgende is een beetje sluikreclame, maar misschien toch wel interessant voor u. Zoals u wellicht weet heb 
ik samen met mijn zoon Arjan een reisorganisatie die zich toe legt op het vertellen van de historische verhalen 
op de plaatsen waar het gebeurd is. Op deze manier steunen we mede lokale gidsen (vaak ZZP-ers), kleine 
musea, lokaal erfgoed, etc. 
Nu het in deze tijd niet mogelijk is daadwerkelijk op pad te gaan, gaan we virtuele dagtochten en historische 
evenementen organiseren. Mocht u geïnteresseerd zijn (het is geen BBC documentaire kwaliteit, maar wel 
gedreven sprekers) dan vindt u hier meer informatie: 

https://mailchi.mp/historizon/nieuwsbrief-28-03-2020?e=70091a6f61 
 

 
Nu dat is het dan weer voor deze week. We hopen u hiermee weer wat contact met Wijs met je Wijk 
Centrum en de buitenwereld gebracht te hebben. 
Uw reacties, in welke vorm dan ook, zijn meer dan welkom! 
Wij wensen u veel sterkte in deze voor de meesten van ons  toch wel eenzame dagen. Verder wensen 
wij u ook een goede gezondheid toe en beterschap als Corona ook u onverhoopt een bezoekje mocht 
brengen! 
 
Met de Veense groet van  
 
Piet Segers, voorzitter 
Henk Klomp, secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LrJlH1U5ZWg
https://www.youtube.com/watch?v=QBJkVPfp4I8
https://mailchi.mp/historizon/nieuwsbrief-28-03-2020?e=70091a6f61
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WIJ DANSEN DOOR HET LEVEN (INE BRAAT)  

We dansten tussen de sterren die nacht  

Toen vreugde heel ver weg was 

We dansten onder de felle zon 

En toen alles leek alsof het verloren was, hielden we ons stevig vast 

We dansten op de muziek van de kolibries 

En we dansten in de stilte toen er geen woorden waren 

We dansten in de schaduw van angst en twijfel 

En we dansten toen we ons afvroegen wat het leven inhield 

We dansten tussen de wintergroen 

Die poseerden voor de winter scènes van de schilders 

We dansten in de bittere kou van de winter  

En toen we dansten stond de wereld stil 

 

Want dat was het wat liefde was bedoeld 

Om de dans te vinden wanneer je niet kan zien 

Om een nieuw liedje te schrijven wanneer de muziek stopt 

Met teksten die elke vallende traan streelt 

Want wanneer het ritme wijzigt en het tempo langzaam werd 

Worden we geroepen om te dansen met de zaden die we hebben gezaaid 

Want het leven is meedogenloos, daar is geen twijfel aan 

Maar dansen door het leven, is wat het leven inhoudt 

See the music, hear the dance (Zie de muziek, hoor de dans) < George 

Balanchine > 

 


