
1 

__________________________________________________________________________________________ 

 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 2020-05j 

(25-05-2020) 
 

Beste mensen, 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier!! 
 
Zoals u wel gezien en gelezen hebt, is er vanaf 1 juni weer het een en ander mogelijk. Daar willen we eigenlijk 
veilig en gepast naar kijken of we dan toch voorzichtig met elkaar wat kunnen. 
Ik heb overleg gehad met Onder Ons en met elkaar hebben we een opstelling gevonden die het mogelijk 
maakt om kleinschalig weer het een en ander op te zetten. Ik denk dan aan bv. de handwerkgroep, de 
schildersgroep, wat creatieve workshops en 
wellicht zijn er andere mogelijkheden. 
Op de foto’s ziet u aan de beide zijkanten van de 
zaal tafeltjes op afstand staan. Afhankelijk van het 
type activiteit kunnen we maximaal 10 personen 
werken (1 persoon per tafel) of 20 personen (2 
personen per tafel). Dit laatste is ook wel het 
maximum. 
De tafels in het midden zijn om koffie en thee op te 
plaatsen, die de mensen dan zelf kunnen pakken. 
Ook handgel is aanwezig, papieren bekertjes, etc. 
Ook kunnen op deze tafels de spullen geplaatst 
worden die voor een workshop nodig zijn. Ieder kan 
dan zelf pakken. 
 
Dat brengt mij tot 2 vragen aan u, met het dringende verzoek om zoveel mogelijk te reageren: 

 
- Vindt u het leuk om op deze manier weer 
voorzichtig op te starten? Zo ja heeft u ook nog 
voorstellen voor activiteiten die passen in 
bovengenoemd kader. 
- We zijn dringend op zoek naar een coördinator 
voor deze activiteiten. U moet dan denken aan 
sleutelbeheer, de planning afstemmen met Onder 
Ons en de vrijwilligers die de activiteiten 
verzorgen, etc. Het vraagt niet zoveel tijd, maar 
het is wel essentieel om weer te kunnen 
beginnen. Dus het zou fantastisch zijn als u hier 
aan mee wilt werken. 
 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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De kosten willen we op € 2,- per deelname houden (exclusief de materiaalkosten voor de activiteiten). Daar 
komen we in Onder Ons niet helemaal mee uit, dus als u een extra Euro in uw zak of tas vindt dan mag die ook 
gerust in de pot. 
 
Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik over deze mogelijkheden en zie uw reactie vol verwachting 
tegemoet. Het emailadres is wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of tel. 06-53 29 24 22. 
 

Ingelaste laatste Nieuws: 
- De handwerkgroep gaat weer starten op maandagmiddag 8 juni in Onder Ons. Opgave bij Gerrie 

Wobbes, emailadres gerrie@texdata.nl of tel. 06-29 24 74 27. 
- De schildersgroep gaat weer starten op maandagmiddag 15 juni in Onder Ons. Opgave bij Marga  

Scherpenzeel, emailadres margascherpenzeel@gmail.com of tel. 06-32 01 24 46. 

 
 

1. Inzendingen 
 
1.1 Niet allemaal tegelijk! 
 
Van mw. Sioe Lan Teng kregen we het volgende bericht:  

NIET ALLEMAAL TEGELIJK  
Een boer had een varken met 3 poten; zijn buurman vroeg hem 
waarom het varken slechts 3 poten had.  
“Ik zal het je vertellen, zei de boer. “Op een dag was ik de akker aan 
het ploegen, de tractor viel om en ik lag daaronder. Het varken rende 
voor hulp. Hij heeft mijn leven gered”.  
“Oh, dat was het waarom hij zijn poot kwijtraakte?” “Neen. Op een 
nacht waren mijn vrouw en ik diep in slaap en ons huis stond in 
brand. Het varken heeft ons wakker gemaakt. Hij heeft ons leven 
gered!”  
“Dus zo was dat varken zijn poot kwijtgeraakt”, zei de buurman.  
“Neen, dat was het niet”, zei de boer nadrukkelijk.  
Geïrriteerd vroeg de buurman “Hoe heeft dat varken dan zijn poot kwijtgeraakt?”  
De boer antwoordde, “Als je zo’n goed varken hebt, dan eet je hem toch niet allemaal tegelijk!” 
 

1.2 Wat doet Corona op het dagelijks leven. 
 
Nu om die vraag te beantwoorden kregen we hulp van mevrouw Fenny van Silfhout 
 
ALLE BEROEPEN HEBBEN HET MOEILIJK: 
 
De kappers zitten met de handen in het haar. 
De slagers hebben niet genoeg vet op de botten. 
De nagelstylist heeft geen nagel om aan het gat te krabben. 
De dokter is er goed ziek van. 
De prostituees gaan naar de kloten. 
De tandarts trekt het niet meer. 
De electricien kan de spanning niet meer aan. 
De exporteur voert niets uit. 
De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer. 
De brandweermannen zijn uitgeblust. 
De kweker zit op zwart zaad. 
De opticien wenst iedereen sterkte. 
De postbode is erg bezorgd. 
De treinmachinist is het spoor bijster 
De wielrenner kan niet rondkomen. 
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De aardappelboer zit in de puree 
De voetballer heeft geen doel meer 
De deejay draait door. 
De uroloog is best pissig. 
De gynaecoloog bevalt het niks 
De toiletjuffrouw zit in de shit. 
De kroegbaas is goed zat. 
De piloot zit aan de grond. 
De calculator rekent nergens meer op. 
De loonwerker kan wel door de grond zakken. 
De loodgieter staat het water aan de lippen. 
De imker kan er met de kop niet bij. 
De windmolenbouwers gaan in hoger beroep. 
De accupuncturist steekt het. 
De inpakkers kunnen wel inpakken. 
Voor de behangers is geen rol weggelegd. 
De bezorger vindt het linke soep. 
De rij-instructeur kan niet schakelen. 
Bij de cardioloog komt het “hart” aan. 
De cartoonist ziet geen tekenen van herstel. 
De audicien vind het ongehoord. 
De baggeraar vind het bagger. 
De dermatoloog krijgt het vel over de neus. 
De dietist word aan het lijntje gehouden. 
De frezer heeft niets te vrezen. 
De gids is de weg kwijt. 
De reisleider komt er niet meer uit. 
De stratenmakers staan op de keien. 
De zwemleraar gaat kopje onder. 
De mijnwerkers zien het donker in. 
De pedicure heeft geen poot om op te staan. 
De gedetineerden zien het niet meer zitten. 
 
 Wie níét....  
 
1.3 Er gaat toch wel veel door! 
 
Jan van de Pavert helpt ons om de moed er in te houden: 
 
Er gaat een hoop niet door, maar……………………………. 
 
Zonneschijn is niet afgelast 
Fluitende vogels zijn niet afgelast. 
Zingen onder de douche is niet afgelast 
Dagdromen is niet afgelast 
Een goede grap uithalen is niet afgelast 
Met toewijding je werk doen is niet afgelast. 
Elkaar op straat groeten is niet afgelast. 
Glimlachen is niet afgelast. 
 
Want hoop is niet afgelast! 
 
 
1.4 Toekomstmuziek 
 
Het lijkt wel gepast om deze poëzie bijdrages af te sluiten met een blik op de toekomst. 
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De Koninklijke Bibliotheek vroeg Tsead Bruinja, de Dichter des Vaderlands om in woorden te vatten hoe hij de 
samenleving ná deze crisis ziet. Zijn eerlijke antwoord is een appèl op ons allen. Woorden om keer op keer te 
herlezen en om over na te denken: 
 
TOEKOMSTMUZIEK 
 
Een kantoormedewerker kijkt beteuterd 
Naar de platgedrukte krentenbol 
Die hij uit zijn rugzak haalt 
De boter zit overal 
 
Wie vervloekt hij eerst? 
De lompe beveiliger die op Schiphol uitstapte 
Of de overvolle trein 
 
Een leerling doezelt na een ruw potje voetbal 
Op een brancard niet geheel onprettig weg 
Op een cocktail van diclofenac en paracetamol 
 
De  verpleger achter in de ambulance lacht met de chauffeur over 
De puberstank in de gymzaal en vraagt hem 
De naam van een goed chinees restaurant 
 
In een café protesteert een stamgast op leeftijd 
Dat zij de laatste ronde onmogelijk had kunnen horen 
Toen die werd omgeroepen stond ze net onder het afdak 
Te genieten van een sigaret, ohne filter 
Ja, ja, over haar longen 
 
Het is een zachte zomeravond ergens later 
Hoeveel later zeg ik niet 
 
We zijn inmiddels profeten, onderwijzers en 
Verplegers geworden, we weten wat we kunnen 
Eindelijk weten we dan en daar 
Wat we voor elkaar betekenen. 
 
2. Puzzel 
 
We kregen op de vorige puzzel weer veel inzendingen retour. Wat waren de verschillen tussen de eerste en de 
tweede foto?: 
Er was weg gelaten 
1. Stropdassen, links op de foto. 
2. De klok, in het midden bovenste plank. 
3. Het laatje op de toonbank kast staat nu open. 
4. Deksel op kistje voor toonbank ontbreekt. 
5. Breiwerkje van de stoel is nu weg. 
6. Lap stof onder de naaimachine is weg. 
 
En er waren weer oplossers: mevrouw Corry Knieper, mevrouw Andrea Nagel, mevrouw Cornelie Bos en de 
heer Jan van de Pavert. 
Na loting is de prijs gevallen op  mevrouw Cornelie Bos. Van harte gefeliciteerd en u vindt volgende week een 
aardigheidje in uw brievenbus. 
De puzzel van deze week is iets heel anders. U kent natuurlijk allemaal het begrip “ezelsbruggetje” om iets 
makkelijk te kunnen onthouden. 
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Nu is de vraag van de week of u de planeten in de goede volgorde kunt aangeven. Dus van “dichtbij” naar 
veraf. 
Het ezelsbruggetje daarbij is: Mijn Vader At Meestal Jonge Spruitjes Uit Nieuwegein 
 
U kunt uw antwoorden weer zenden naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com  of opgeven bij Henk Klomp,  
tel. 513866 
De winnaar krijgt weer een leuk prijsje thuisgestuurd. 
 
3. Activiteiten 
 
Bewegen blijft belangrijk voor ons allemaal en daarom nog maar eens een site met meerdere tips ook voor 
onze leeftijdsgroep. https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/agenda/activiteit/zorg-voor-elkaar-zeker-nu-
2.htm?utm_source=NB&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mei 
 
Ook een wandelingetje in natuurlijk leuk, temeer als het door een Veenendaalse wijk komt waar u misschien 
niet zo heel vaak komt. Best verrassend en toch dichtbij. Hierbij een route voorstel: 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2633979 

 
 

4. Museum/cultuur 
 
4.1  Teylers Museum Haarlem 
 
We nemen u nog een keer mee naar het Teylers Museum in Haarlem. 
Zoals u wellicht weet het oudste museum van Nederland met een 
wonderlijke collectie met steeds weer verrassende elementen. Eigenlijk 
krijg je er niet genoeg van om in dat museum rond te dwalen. Hierbij 
dan nog weer een mogelijkheid voor u met leuke en interessante 
uitleg: https://t.co/1k1TRsYNeu 
 
 
 
 
 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier! 
 
Graag zouden we ook van u een leuke of spannende ervaring, een mop of een interessant artikel willen 
ontvangen, zodat we deze nieuwsbrieven ook de komende tijd kunnen blijven vullen. U kent ons emailadres zo 
langzamerhand wel: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. U kunt ook even contact opnemen met Henk Klomp, 
tel. 513866. 
 
Mocht u behoefte aan hulp, contact of wat dan ook hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ook als u 
van iemand anders weet dat er hulp nodig is. Ook hier ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.  
Ook hiervoor kunt u even contact opnemen met Henk Klomp, tel. 513866. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Segers 
Henk Klomp 
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