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Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

Nieuwsbrief 2020-07 

(augustus 2020) 
 
Glas half leeg of half vol? 
 
Wellicht heeft u ook in het begin van een nieuw jaar voornemens of plannen van wat u toch wel graag wilt 
doen. 
Het kan dan zomaar zijn dat u niet eerder een jaar heeft meegemaakt waarin alles zo echt heel, heel anders 
liep. 
Alles viel stil, ziektedreiging, eenzaamheid, verliezen, zorgen. Als er een kleinkind geboren werd geen foto aan 
het kraambed, maar raamvisite. 
Als u bij een bedrijf betrokken bent op welke manier dan ook, opeens heel veel zorgen, onzekerheid. 
Behandelingen uitgesteld, soms best met nare gevolgen. 
Allemaal zaken die het glas half leeg maken of nog leger. 
Wil ik ook niets vanaf doen. 
 
Toch gebeurde er ook wel heel veel bijzonders. Zorg voor elkaar, omzien naar elkaar. In Veenendaal zijn er 
heel veel vrijwilligers die uitblonken!! 
We konden toch ook op afstand nog wel wat doen. Videobellen, de telefoon. 
Boodschappen kunnen we bestellen en worden thuisgebracht. Restaurants waren ook heel creatief met be-
stelservice en later veilige terrassen. 
De RABO-bank sprong bij en we konden u een pakketje bezorgen. Op Koningsdag samen met Netwerk voor 
Jou een blijde groet bij sommigen. 
Er is best veel, heel veel goed georganiseerd in onze samenleving waar we gebruik van konden maken. 
En dan, ik durf het te zeggen, ik ben ook best trots op onze overheid van Veenendaal tot Den Haag. 
In ongelooflijk korte tijd stond er een hulpverleningspakket op stapel voor bedrijven, wat echt goed werkte en 
(wel heel belangrijk) uitging van vertrouwen! 
We werden steeds aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid, het werd geen politiestaat, en we na-
men die verantwoordelijkheid met elkaar. 
Een eigen teststraat in Veenendaal, veel voorlichting en huisartsen en een ziekenhuis wat alles deed om be-
reikbaar te blijven en klaar te staan. 
En, alles overziende, gaat het in dit land met de verspreiding van het virus toch net een beetje beter dan in 
omliggende landen. 
En dat zijn toch allemaal zaken die het glas half vol maken. 
 
En op basis van dat “half vol” hebben we als bestuur toch het initiatief genomen om weer activiteiten voor u 
te ontwikkelen. 
Niet roekeloos, zeker niet. In nauw overleg met onze thuisbasis Onder Ons hebben we de mogelijkheden ver-
kend en in een protocol vastgelegd. Dat protocol treft u hierbij aan. 
We deden al voorzichtig een paar activiteiten, u leest er over in deze nieuwsbrief. En nieuwe activiteiten staan 
op stapel. 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/


2 

Uiteraard gaat het hierbij wel om u! Dus als u het met ons oneens bent, of er heel anders tegen aan kijkt, laat 
het svp weten. Dan kunnen we onze doelstelling waarmaken om het alles met elkaar te doen. 
Ook als u tips heeft, verbeterpunten, ideeën, u doet ons echt een groot plezier door te reageren. Graag!! 
 
Met hartelijke groet en heel graag tot spoedig ziens, 
 
Piet Segers 
 
WijsmetjeWijk / Centrum 
Voorzitter 
 
Tel.: 06-53 29 24 22 
Email: pietsegers@historizon.nl 

 

ALGEMENE ACTIVITEITEN ZOMERPROGRAMMA 2020 

 
Door de vervelende coronavirus kon een groot deel van de geplande zomeractiviteiten geen doorgang vinden. 
Toch zijn er wel enkele activiteiten geweest en willen we nog iets organiseren voordat het najaarsprogramma 
weer begint, om het mogelijk te maken om elkaar nog eens te zien of te spreken. 
 
 

Terugblik 

Het Fort aan de Buursteeg 

Op 5 augustus om 2 uur verzamelden zich 16 deelne-
mers voor een rondleiding op het Fort. 
We kregen de beschikking over twee gidsen, die elk 8 
deelnemers meenam. Dus de 1,5 meter maatregel kon 
goed worden gehanteerd. 
Het Fort aan de Buursteeg is één van de grootste en be-
langrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Het 
werd in 1786 aangelegd op de plaats waar de Buursteeg 
en de Slaperdijk elkaar kruisten. Vanwege de omvang 
van het fort konden er enige honderden militairen bivak-
keren binnen de vesting-wallen. Het was lekker warm, 
dus werd zoveel mogelijk de schaduw opgezocht. Na af-
loop hadden we koffie 'ter velde'. Maar er was ook thee, 
limonade en fris. 

Het was een leuke en geslaagde eerste zomer-activiteit. 

Pannenkoeken eten bij Hugo’s een groot succes! 
 
Het is 19 augustus en om 12 uur komen de eerste 
WijsmetjeWijkers binnendruppelen. Hugo heeft voor 
een prima plek gezorgd. Buiten in de schaduw onder de 
veranda.  
Wat wil je nog meer? 
De 17 tweepersoonstafeltjes zijn keurig Corona-proof 
neergezet. Maar liefst 35 mensen hebben zich 
opgegeven en ze waren er ook allemaal. 
Na een spetterend begin (een dienblad vol drankjes 
kletterde op de grond) had iedereen een drankje en 
konden de pannenkoeken besteld worden. Het is niet 
onderzocht, maar de Oma-pannenkoek was wel 
favoriet. 
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Er werd gezellig gepraat en iedereen had het naar de zin. 
Complimenten voor de staf van Hugo, het ging allemaal heel soepel en het individueel afrekenen was ook geen 
bezwaar. 
Waar gaan we de volgende keer lunchen? 
 
 

Vooruitzicht 
 

Gezellig wat bijkletsen 
We willen u graag de mogelijkheid bieden om gezellig wat (bij) te kletsen op een terras of (bij minder weer) 
binnen in het restaurant. Dat kan met een kop koffie, cappuccino, thee, cola of andere drankjes, net waar u zin 
in heeft. We hebben daarvoor een drietal middagen uitgekozen: 

• Maandag 7 september: T-Café, Zandstraat in Elevate gebouw (oude muziekschool bij de rotonde); 

• Woensdag 23 september: Café BED aan de Markt; 

• Vrijdag 25 september: Down Town aan het Thoomesplein (voormalige Pniëlkerk). 
Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. 
Uw aanmelding is gewenst, graag uiterlijk 24 uur vóór de door u gewenste datum. U betaalt ter plaatse alleen 
uw eigen gebruik. Aanmelden bij wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk of Marga Klomp (0318) 513 
866. 
 
Midgetgolf bij het zwembad 
Voor donderdagmiddag 17 september hebben we een afspraak gemaakt met Sportservice Veenendaal om te 
komen midgetgolfen (ook wel minigolfen genoemd) bij het zwembad. Voorwaarde is dat we ons aan de 1,5 m-
regel houden. Uiteraard hebben we daar, als 60+-ers en dus risico-groep, geen bezwaar tegen!  
De kosten bedragen € 6,50 per persoon, dat is inclusief een drankje in het Sportcafé. 

U kunt zich opgeven vóór vrijdag 11 september via wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk en Marga 
Klomp (0318) 513 866. Let wel: u ontvangt van ons geen aparte uitnodigingsbrief hiervoor! 
Zodra u de bevestiging van deelname van ons krijgt wordt u in verband met corona-voorzichtigheid verzocht 

per bank te betalen, bankrekening NL26 RABO 0343 033 976 t.n.v. Wijs met je Wijk Veenendaal 

o.v.v. Midgetgolf.  

 
 

STAND VAN ZAKEN BIJ DE DIVERSE GROEPEN 

 
Fotografie 

Veenendaal kent gelukkig nog veel leuke plekjes waar het goed fotograferen is. We kijken samen via de lens 
om die te ontdekken en onze geweldige hobby in te vullen. Doet u mee? 
Als eerste gaan we de Fluitersstraat ontdekken met zijn hofjes. Op 29 september a.s. 14 uur verzamelen we bij 
de Oude Kerk, tegen over de Fluitersstraat. Daarna maken we een afspraak om de foto’s aan elkaar te laten 
zien; via een groot scherm in een kantorencomplex. Dat zal op een andere dag zijn. Info en aanmelden bij Jan 
van de Pavert 06-42 93 65 60. 
 

De  schildersgroep 
Heb je al vaak gedacht dat je wel eens een keer zou willen schilderen, of zou je het een keer willen 
uitproberen? 
Op maandagmiddag in de oneven weken gaan we om 14.00 uur in Onder Ons, ons uitleven op het witte doek 
met verf. 
Alle materialen zijn aanwezig om een kunstwerk te maken. Er zijn voorbeelden om na te schilderen, maar je 
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mag ook zelf iets mee nemen. 
We zien je graag komen, dus stuur even een appje of mailtje naar Marga Scherpenzeel: tel. 06-32 01 24 46 of 
margascherpenzeel@gmail.com. 
 
Het handwerkcafé 
Inmiddels draaien we in Onder Ons. Helaas is er in verband met de 1,5 m regel nog geen ruimte voor nieuwe 
deelnemers. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of email gerrie@texdata.nl. 
 
Engelse conversatiegroep 
Zodra de woonkamer van mevrouw Sioe Lan Teng aan het Atalantapark opnieuw is ingericht om aan de 1,5 m 
regel te voldoen zal weer gestart worden met de Engelse conversatie. Voor vragen hierover kunt u contact 
opnemen met Sioe Lan Teng via email graces70@gmail.com of tel. 06-52 45 12 01 (eventueel voicemail 
inspreken). 
 
Franse conversatiegroep 
De Franse conversatiegroep zit momenteel vol. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe cursisten zal dat in de 
nieuwsbrief vermeld worden. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lammertine Floor, tel. 0318-541 716, emailadres  
ldcfloor@hetnet.nl. 
 
De kaartgroep 
Helaas is het klaverjassen en jokeren nog steeds niet begonnen en zoals het er nu uitziet en de ontwikkelingen 
weer de verkeerde kant op lijken te gaan zijn de vooruitzichten op een snelle start niet in zicht.  
Het ziet er naar uit dat we moeten wachten totdat alles voorbij is of tot er een vaccin is gevonden.  
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Wim en Andrea Nagel tel.: 06-30 53 13 20 of per mail  
wim.nagel@hetnet.nl. 
 
De line dance groep. 
We kunnen u nog niet melden wanneer er weer gestart kan worden. Waarschijnlijk kunnen wij u in de 
volgende nieuwsbrief meer vertellen. 
Vanaf begin september kunt u weer contact opnemen met Jan Wobbes, per email deejay@jukeboxjunkie.nl 
of per tel. 06-53 38 03 86. 
 
Computerhulp aan huis. 
Het is voor de werkgroep computerhulp een rustige periode geweest. Slechts enkele 
problemen hoefden opgelost te worden. 
Maar de werkgroep staat weer helemaal klaar om u met uw probleem (of 
problemen) te helpen. 
We komen bij u thuis en de hulp is gratis. Onder het genot van een kopje koffie 
kijken we naar uw probleem en proberen dat ter plekke op te lossen. 
Dat kunnen problemen zijn met het opstarten van een computer, laptop of tablet. Ook een niet werkende 
printer proberen we op te lossen. Maar ook het instellen van TV en Audio lossen we graag voor u op. 
U kunt bij bovenvermelde problemen contact opnemen met Geraldine Floor, emailadres gcwfloor@gmail.com 
of tel. 0318-30 74 06. 
 

DIVERSEN 
Facebook 
U kunt nog steeds lid worden van de Facebookgroep Wijs met je Wijk Centrum! Speciaal voor leden, maar ook 
uw (klein-)kinderen, buren, vrienden/vriendinnen kunnen zich aanmelden. 
Meldt u aan bij Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal (allemaal losse woorden). Vivian Haanstra beheert 
Facebook en zorgt dat het laatste nieuws er op komt te staan en dat het oude weer verwijderd wordt. Maar u 
kunt er zelf ook wat leuks op zetten. 
Vivian maakt u graag lid! 
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PROGRAMMA ALGEMENE ACTIVITEITEN NAJAAR 2020 IN ONDER ONS 

 
Het binnenprogramma voor het najaar is op enkele punten aangepast. 
Aanvang is steeds 14.00 uur 
(vr. = vrijdag, wo. = woensdag) 
 
02-10 (vr.): Startbijeenkomst met quiz over onze wijk Piet Segers/Gerrit Fijma 

07-10 (wo.): Workshop Bloemschikken   Mieke Segers 

16-10 (vr.): Lezing Oud Veenendaal of De Hoofdstraat Jaap Pilon 

21-10 (wo.): Lezing Veenendaal tijdens de oorlog Constant van de Heuvel 

30-10 (vr): Pub Quiz    Corrie van Rixoort 

04-11 (wo.): Lezing Voeding ooit en nu   Kees Leegstra 

13-11 (vr.): Wijnproeverij     Bert Keemink 

18-11 (wo.): Workshop Chocolade   Piet Tamminga 

27-11 (vr.): Lezing Nieuw Guinea   Henk van de Burg 

02-12 (wo.): St. Nicolaas Bingo   Piet Segers 

11-12 (vr.): Workshop Kerststukjes maken  Mieke Segers 

16-12 (wo.): High Tea   Allen 

Voor alle activiteiten ontvangen de ingeschreven deelnemers per email of per post een afzonderlijke uitnodiging. U kunt 
zich opgeven voor deelname aan een activiteit 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! 
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