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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 2020-05f 

(25-04-2020) 
 

Beste mensen, 
 
Jullie zullen het wel gehoord hebben. Voorlopig nog zoveel mogelijk binnen blijven en vooral niet op reis. 
Blijven in de eigen buurt. Stevige maatregelen, maar ze helpen en met elkaar komen we er wel weer boven op! 
Volhouden zeg ik dan maar onze Minister President na. 
Maar om te voorkomen dat u vergeet hoe Veenendaal er uit ziet, hierbij een fietstocht door Veenendaal. Grote 
kans dat u ook uw eigen huis voorbij komt. Gaat u mee fietsen?: 
https://www.youtube.com/watch?v=aANhcGI39TU 
 
En dan natuurlijk Koningsdag. Wel even wennen hoor. Geen aubade, geen gezellige rommelmarkt waar je alles 
kunt kopen wat je niet nodig hebt. Geen kleedjesmarkt. Maar het is voor het goede doel, de gezondheid van 
ons allemaal. Nu kan het zijn dat er hier of daar aan de deur wordt gebeld met een verrassing. Ik beloof niets 
maar het zou kunnen gebeuren. Laat maar weten als het gebeurde.  
En we gaan er steeds meer op rekenen op al die bijdragen die van u komen. Heel fijn. 
We gaan nu dan ook eerst beginnen met de inzendingen die we van u kregen! 

 
1. Inzendingen 

 
1.1  Nieuw Guinea 

 
Van Henk van der Burg kregen we bijgaand verhaal, met tevens een oproep aan u: 
 
In 1962 komen er 2 meisjes Annie en Truus Oostdam bij mij in de 6e klas. Het gezin Oostdam is kort voor de 
overdracht vanuit Nieuw Guinea aan Indonesië naar Nederland gekomen. Zij woonden in de Vogelkop maar 
konden na de overdracht daar niet blijven omdat hun vader als Nederlands bestuurder werkte. Ik vond het 
allemaal erg interessant en probeerde meer te weten te komen over dat verre land wat een Nederlandse 
kolonie was.  
Later ebde die interesse wel weer weg totdat ik het boek “Jungle” van Anthony van Kampen had gelezen, dit 
boek is een trilogie over Nieuw Guinea waarin zijn samengebracht de verhalen “Jungle Pimpernel”, “Het laatste 
Bivak en “De verloren Vallei”. Dan is er bij mij weer die interesse gewekt.  
Op 15 april jl. stond in de Volkskrant een artikel over de kort daarvoor overleden Jan Oostdam, een voormalig 
KNIL- officier die na 1945 in Nieuw Guinea werd gedetacheerd om de orde te handhaven tegen opstandelingen 
van Soekarno. Jan Oostdam blijkt de vader te zijn van de zusjes Annie en Truus. 
En ja weer is er meer interesse; ik heb inmiddels veel informatie gelezen op Wikipedia en zou het leuk vinden 
om in het nieuwe seizoen voor Wijs met je Wijk Centrum een presentatie te houden over dit land. Met name 
over hoe is het in Nederlands bezit gekomen, wat heeft Nederland gedaan aan de ontwikkeling van Nieuw 
Guinea, wat was de rol van Nederland bij het streven van Indonesië om Nieuw Guinea in te lijven en was de 
belofte om Nieuw Guinea onafhankelijk te laten worden oprecht?  

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=aANhcGI39TU
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Ik kwam tijdens mijn zoektocht op internet/Wikipedia een opvallend citaat tegen over het werk van 
missionarissen: 
 
Missies: 
Het is 1957 als de eerste vliegende paters der Franciscanen met een eigen vliegtuig naar Nieuw Guinea 
vertrekken. In de jaren vijftig zijn er nog weinig gebieden die niet door nijvere missionarissen zijn bezocht. Met 
het nieuwe vliegtuig kunnen ook de laatste heidenen bereikt worden.  
Zo werd er dus over de oorspronkelijke bewoners gedacht.  
 
Zijn er leden in onze Wijs met Wijk Centrum die mij tips of informatie kunnen verschaffen om mijn beoogde 
presentatie te kunnen maken?  
Reacties zijn welkom, ik verneem het graag:  
Henk van der Burg hvdburg@casema.nl 

 
1.2 Zou dit echt zo gebeurd zijn? 
 
Het volgende leuke verhaal kregen we van mevrouw Sioe Lan Teng. 
 
DE TOMATEN TUIN 
Een oude Italiaanse heer woonde alleen in Amsterdam. Hij wilde starten met zijn jaarlijkse tomaten tuin 
beplanten, maar het was nogal moeilijk omdat de grond hard was. Zijn enige zoon, Vincenzo, die hem altijd 
hielp, zat in de gevangenis. De oude man schreef een brief aan zijn zoon en beschreef zijn dilemma: 
 
Beste Vincenzo, ik voel me heel verdrietig want het ziet er naar uit dat het mij niet zal lukken om mijn tomaten 
tuin te beplanten dit jaar. Ik word te oud om de tuin te bewerken. Ik weet dat als je hier zou zijn, dat mijn 
problemen voorbij zouden zijn. Ik weet dat je blij de tuin zou bewerken voor mij, net als toen in de oude tijden. 
Liefs, Papa. 
 
Een paar dagen later ontving hij een brief van zijn zoon. 
 
Lieve papa, ga de tuin niet bewerken. Er liggen daar lichamen begraven. 
Liefs, Vinnie. 
 
De volgende dag om 04.00 uur ’s morgens kwam een groep politieagenten bij de oude man, ze begonnen zijn 
hele tuin grondig te doorgraven, op zoek naar lichamen. Tenslotte boden ze hun verontschuldigingen aan aan 
de oude man en gingen weg. Diezelfde dag kreeg de oude man nog een brief van zijn zoon. 
 
Lieve papa, ga je gang, je kunt je tomaten nu planten. Dit is de beste manier wat ik kan doen in deze situatie. 
Liefs, Vinnie. 
 
1.3  De hond Binky 

 
Van mevrouw Corry Mol kregen we ook weer een mooi verhaal. 
 
Binky is een hond uit het asiel, de oma van mijn man had haar opgehaald toen opa overleden was. 
Ze was zo alleen en wilde gezelligheid om zich heen. Binky was een zielige hond want zijn baasje vóór 
oma had Binky vreselijk mishandeld. Binky kon niet meer blaffen, zijn stembanden waren stuk. 
Binky had een bult op haar zij van zeker 10 cm, oma was gelijk verkocht toen ze haar zag en wilde 
haar een goeie oude dag bezorgen. 
Maar oma werd ouder en het uitlaten werd zwaar, op een dag zei ze tegen mijn man, ik denk dat 
Binky toch weer terug moet naar het asiel, ik durf ‘s avonds niet goed meer naar buiten en het 
wandelen wordt mij erg zwaar. Mijn man bedacht zich geen moment en bracht Binky mee. 
Binky was weer heel angstig want wat gebeurde er nu weer met haar, ze lag bibberend in haar mand, 
durfde er echt niet uit te komen, heeft weken geduurd voor zij ook een plekje onder de tafel of lekker 

mailto:hvdburg@casema.nl
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in het zonnetje durfde te zoeken. Ze werd steeds iets vrijer, als we even weg moesten en terug 
kwamen lag ze heel onschuldig in haar mand, maar de bank was warm. Daar moesten we dan om 
lachen. We woonde in een flat in Zoetermeer en als je door het keukenraam keek kon je de  
supermarkt zien. Op een dag wilde ik even iets ophalen bij de supermarkt en Binky sprong blij 
overeind en dacht we gaan wandelen. Ik vond het zielig om haar teleur te stellen en dacht, ik ga eerst 
wel lopen en daarna even langs de supermarkt. Zo gezegd zo gedaan, boodschap gedaan en ik later 
eten koken. Meestal om die tijd gaf ik ook Binky eten en zodra ze eten rook, kwam ze aan rennen om 
te eten, maar die dag niet, dat vond ik raar. 
Ik aan iedereen vragen waar is Binky, ze komt niet op het eten af, niemand wist het.... Er ging mij een 
lichtje op en ik keek uit het keukenraam en zie vrolijk kwispelend achter iedereen die uit de 
supermarkt kwam Binky. Binky hopend dat het dat keer ik zou zijn die kwam.. 
Ik, die niet gewend was haar mee te nemen naar de supermarkt, was Binky gewoon vergeten, ze kon 
niet meer blaffen, dus ze kon me ook niet vertellen dat ze daar stond. Helaas voor haar heeft ze daar 
zeker 2 uur gestaan, maar ze was best blij toen ze mij weer zag. Ze ging gauw eten in de keuken en 

had ook dorst, maar ze was niet boos op mij, 
ze heeft denk ik best een goeie oude dag 
gehad bij ons. 
 
 
 
 
 
 
De kinderen in de mand bij Binky, ze vond alles 
goed wat de kinderen deden, deze foto was nog 
bij oma gemaakt eerder, toen de jongste zoon 
door kreeg dat we een foto wilde maken wilde hij 
uit de mand en daarom moest hij huilen. 

 
1.4  Tips 
 

Van Henk van der Burg kregen we de volgende tips aangereikt die we u graag doorgeven: 
 
Voor de thuisblijvers met de mogelijkheid om via YouTube films te streamen is er een schat aan 
vermaak en informatie. Ik heb een paar tips met de volgende zoeknamen:  
• Keukenhof 2020 
• Disneyland Paris – Watch Parties 
• Kilimanjaro Safari Disney, s Animal kingdom 
• Disney’s Imagineers (gaat over de techniek van de shows en vermaak toestellen) 
 
2. Puzzel 
 
De oplossing van de puzzel van de vorige keer was in de goede volgorde: Koorddanseres, Sterkste, Morgen. 
De goede oplossingen kregen we van mw. Sioe Lan Teng 
 
Om deze week niet te veel van uw kostbare tijd te vergen is besloten om de nieuwe puzzel een week over te 
slaan. Nou nee hoor, dat is een smoesje: er ging gewoon iets mis met een gevonden puzzel. Volgende week 
beter!! 
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3. Geschiedenis 
 
3.1  Een nieuwe telefoonaansluiting 

 
Best wel lang geleden, maar als je vroeger thuis telefoon wilde hebben, dan ging het zo: 
 

 
 
3.2  Tweede Wereldoorlog 
 
In de aanloop naar de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei is er altijd veel aandacht voor de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Nationaal Archief in Den Haag loopt een zeer 
interessante tentoonstelling onder de titel “De oorlog die bleef”. Over de vaak langdurig nasleep van 
gebeurtenissen in de oorlog. De tentoonstelling is nu gesloten maar als die weer open gaat heb ik nog een 
aantal toegangskaartjes om weg te geven als u geïnteresseerd bent. 
Intussen is hieronder een bijzondere presentatie te zien over een overijverige ambtenaar, wiens werk 
dramatische gevolgen had voor onze Joodse landgenoten. Is de moeite waard om te bekijken: 
https://player.slices.co/stories/-M1zVU6HxTeq1BnUlpoF 
 
4. Museum/cultuur 
 
Museum Prinsenhof in Delft 
 
We gaan nu eens kijken in het museum Prinsenhof in Delft want een prachtige tentoonstelling loopt over zilver. 
Voor normale mensen gesloten, maar u mag even naar binnen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ssExiSVDCDU&t=5s 
 
Webinars 
 
Wanneer u op een bijzondere manier steden wilt bezoeken, verhalen horen, Marten Toonder wilt volgen in 
Ierland, hoe was het ook al weer met Mata Hari en veel meer, dan kunt u hier nog terecht: 
https://historizon.nl/dagtochten/ 
 
 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties: 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 

https://player.slices.co/stories/-M1zVU6HxTeq1BnUlpoF
https://www.youtube.com/watch?v=ssExiSVDCDU&t=5s
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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Nu nog steeds ziet het er naar uit dat we voorlopig nog van alles moeten doen (of juist niet mogen doen) om de 
coronadreiging te weerstaan en gezond te blijven. Zoals het er nu uitziet zal de die dreiging nog wel een tijd 
aanhouden, hoewel zo langzamerhand gedacht wordt aan versoepeling van de maatregelen, zoals ook al in 
sommige andere landen om ons heen gebeurt. Die versoepeling zal (terecht) wel in kleine stapjes gebeuren, te 
beginnen over een week of drie met de basisscholen. Hoe, in welke vorm, vergt nog veel overleg en 
aanpassingen. De eenzaamheid, die een groot deel van de senioren ondervindt, zal daarom nog wel even 
aanhouden. Wij wensen u daarbij veel sterkte toe. 
Mocht u behoefte aan hulp, contact of wat dan ook hebben, neem contact met ons op. Ook als u van iemand 
anders weet dat er hulp nodig is. U kent ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.   
Mocht u onverhoopt toch ziek worden dan wensen wij u ook veel sterkte en beterschap toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Segers 
Henk Klomp 
 

 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com

