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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west,
Hierbij ontvangt u

Extra Nieuwsbrief 2020-05k
(01-06-2020)

Beste mensen,
Het is weer 1 juni. Een datum met dubbele betekenis. Enerzijds wordt er weer meer mogelijk, winkels zijn
weer open, de bibliotheek doet weer mee, restaurants en terrassen zijn weer (beperkt) open en er is wat meer
bewegingsvrijheid. Anderzijds blijft voorzichtigheid geboden, de 1,5 meter samenleving, drukte vermijden en
meer.
Maar toch neemt het normale leven weer langzamerhand een begin. Om die reden gaan we ook stoppen met
de nieuwsbrief in deze vorm. Een andere reden is dat ook mijn bronnen opdrogen. Van veel bevriende musea
en instellingen kreeg ik alle medewerking, maar ook zij gaan per 1 juni weer open en gaan daar, terecht, hun
aandacht aan geven.
Kortom we gaan terug naar de “normale” nieuwsbrief die u regelmatig van ons zult krijgen en waarin met
name de Wijs met je Wijk Centrum activiteiten zullen worden aangekondigd.
Dringende Oproep
Beste mensen, ik beloof dat ik deze vraag nu voor de laatste keer stel. Daarna geef ik het gewoon op.
Wijs met je Wijk bestaat uit activiteiten vóór elkaar en dóór elkaar. Het gaat nu even om het laatste.
Waar wij zeer dringend behoefte aan hebben is een coördinator van de activiteiten. Die hebben we echt nodig
om verder te kunnen.
Het gaat om het volgende:
- Het plannen van de activiteiten (tempo en hoeveelheid kunt u zelf bepalen)
- Het sturen van de uitvoering (voor de uitvoering zelf zijn meerdere enthousiaste vrijwilligers (b.v.
gastvrouwen) aanwezig)
- Sleutelbeheer van Onder Ons.
- De verdere inhoud van deze rol kunt u in belangrijke mate zelf bepalen in overleg met de overige
bestuursleden.
- U wordt, zeker in de beginfase, in hoge mate en in een heel informele sfeer bijgestaan door de leden
van de activiteitencommissie en van het bestuur.
We kijken uit naar uw reactie en hopen echt dat er gereageerd wordt.
Wij wensen u veel leesplezier!!
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1. Inzendingen
1.1 Bouwkunst
Van Henk van der Burg kregen we het volgende bericht toegestuurd: Wellicht is deze nieuwsbrief interessant
voor onze WijsmetjeWijkers die geïnteresseerd zijn in bouwkunst.
http://us7.forward-to-friend.com/forward/show?u=be26a12cdacdd98ab4dfa5854&id=6ce5d1bbe6
1.2 Gedicht
Van mevrouw Willy Haalboom kregen we een mooi gedicht toegestuurd:
In deze tijd waarin wij niet reizen, niet op vakantie gaan, is dit gedicht misschien wel een opsteker:
Zeilbootje, dobberend op de zee.
Neem mij op je verre reizen mee.
Vaar met mij naar vreemde landen.
Breng mij naar de mooiste stranden.
Laat mijn haren waaien in de wind.
Geef mij vrijheid, die ik nergens vind.
Ach bootje, dobberend op de zee.
Hijs je zeilen en neem mij mee.
Willy Haalboom-Kersseboom
2. Puzzel
We kregen op de vorige puzzel weer veel inzendingen retour. De goede oplossing was:
Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus
Een oplettende lezer (mw. Corry Knieper) merkte terecht op dat Pluto ontbreekt. Onze secretaris (Henk
Klomp) deed een kort wetenschappelijk onderzoek en de (voorlopige) conclusie is dat het Ezelsbruggetje
ouder is dat de ontdekking van Pluto in 1930.
En er waren weer oplossers: Mw. Eva van der Burg – Nagel, mevrouw Corry Knieper en mevrouw Wilma
Ooitink.
Na loting is de prijs gevallen op Mw. Eva van der Burg. Van harte gefeliciteerd en u vindt volgende week een
aardigheidje in uw brievenbus.
3. Activiteiten
Een wandelingetje blijft 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. Het lijkt op de vorige maar
geeft toch ook weer veel nieuwe blikken op de wijk: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2651300
4.

Geschiedenis

4.1. De Waterlinie
We hebben al eerder het Rampjaar genoemd en het blijft een interessant onderwerp. Hierbij dan nog een kort
filmpje over het Fort Wierickerschans. Behalve een interessant stukje geschiedenis ook prachtige beelden van
het Hollandse landschap: https://www.youtube.com/watch?v=VwYs2H8NRjU
Als u van fietsen houdt, is dit een aardige route langs de Oude Hollandse Waterlinie:
https://oudehollandsewaterlinie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Fietsroute-Archeologie-%E2%80%93Verborgen-schatten.pdf
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Dan nog tot slot iets anders.
Michiel van de Burgt is theatermaker en heeft als bewoner van Nieuwerbrug zich verdiept in de schansen en
het hoofdkwartier uit 1672. Hij doet verschillende projecten voor stichting Oude Hollandse Waterlinie en is
oprichter van Hoofdkwartier 1672. Meer informatie hierover vindt u op: www.hoofdkwartier1672.nl
Nu heeft hij ook een heel mooi programma ontworpen (timeswitch). Die kunt u op uw mobiele telefoon laden
en dan kunt u als het ware rondkijken in het hoofdkwartier van Prins Willem III bij Nieuwerbrug. Hoe zagen de
plekken er toen uit en hoe zien ze er nu uit. Echt de moeite waard.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.missinglink.vrowl.timeswitch.nieuwerbrug&hl=nl
4.2. Slavernij
Het is een beladen onderwerp, niet alleen in
Nederland, maar het onderwerp speelt in de gehele wereld.
Vaak wel vanuit verschillende invalshoeken. Een onderwerp
wat ook alle tijden speelt. In het oude Babylon, in Egypte, bij
de Romeinen en zo bleef het doorgaan. En ook nu nog komt
het regelmatig nog in het nieuws.
Later dit jaar komt er in het Rijksmuseum een grote
overzichtstentoonstelling over dit onderwerp. Daar is lang aan
gewerkt en heel veel onderzoek voor gedaan. Dat heeft een
zeer interessante website opgeleverd, die u hier vindt:
www.mappingslavery.nl
Een apart deel is besteed aan de situatie op de Utrechtse Heuvelrug in de 17 e eeuw. Dat vindt u hier:
https://mappingslavery.nl/kaarten/nl-reg/sporen-op-de-utrechtse-heuvelrug/
5. Museum/cultuur
5.1. Beeldend Veenendaal
Dé tentoonstelling van Amateur Veenendaal met
foto’s, schilderijen en beelden gaat op 4 juni a.s.
open.
Graag gaan we kijken en u mag mee! Gratis. Er is
uitleg!
Komt en verwondert u!!
De data zijn donderdag 4 juni, woensdag 10 en
vrijdag 12 juni 2020, steeds om 14.00 uur. Duur is
ongeveer 1 uur.
De expositie bevind zich naast “La Place” in de
Corridor. Vanwege de RIVM houd ik de groep
beperkt tot 10 deelnemers, vandaar de drie data.
Na de rondleiding is er mogelijkheid tot koffie
drinken in de nabij gelegen horeca op eigen
kosten.
Opgave via Facebook of Jan van de Pavert, tel. 06-429 36 560, graag voor 20 uur voor de gewenste dag van de
excursie.
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5.2. Koninklijke Biblilotheek
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beschikt over
werkelijk prachtige documenten. Een van de oudste
handschriften met prachtige illustraties is het
Gruuthusehandschrift.
Gruuthuse is een middeleeuws handschrift met
liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in
Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd
Maria, over de tere liefde, maar ook over
dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het
handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard
gebleven, compleet met noten voor de muziek.
Als u geïnteresseerd bent, dan heb ik hier een
geweldig mooie inkijk in dat bijzondere boek: https://
www.kb.nl/themas/middeleeuwen/hetgruuthusehandschrift
En nu is het aardige dat een bevriende muziekgroep,
Camerata Trajectina de in dit boek opgeschreven
muziek weer ten gehore brengt:
https://www.youtube.com/watch?v=36ybInW__0Y
Op deze manier een prachtige combinatie!

5.3. Griekse mythologie

Dit onderwerp is wat specialistisch maar vond het toch de moeite
waard om het met jullie te delen. Het is Engelstalig maar voor wie het
leuk vindt een mooie gelegenheid om weggezakte kennis op te halen
of nieuwe kennis op te doen.
De hele familie zal deze online tour, die je meeneemt op een reis
door de Griekse mythologie, fascinerend vinden. Schroef je
historische kennis op tijdens deze virtuele rondleiding en ontdek
goden, godinnen, helden en nog veel meer. Aan het einde van de
tour heeft de Olympus voor jou geen geheimen meer.
https://www.youtube.com/watch?v=yieY9l-miQk

5.4. Muiderslot
Ook het Muiderslot is nog gesloten, maar niet voor
u. Hierbij iets heel bijzonders.
Op Hemelvaartsdag organiseerde het Muiderslot
hun eerste online concert ooit. Anne-Maartje
speelde vanuit de prachtige Ridderzaal van het slot
3 eigen composities en 2 bewerkingen van
bestaande muziek en vertelt daarbij waarom ze juist
deze stukken heeft uitgekozen voor deze bijzondere
locatie. Het concert is nu hier terug te zien: https://
www.facebook.com/watch/?v=565473997740132
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We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties en leuke en/of interessante
inzendingen: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.
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. U kent ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Piet Segers
Henk Klomp
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