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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west,

Hierbij ontvangt u weer

een Extra Nieuwsbrief 2020-08c
(november 2020)

Beste mensen,

Terwijl de laatste dagen het aantal besmettingen flink is afgenomen, drukken alle beperkingen die door de 
regering de afgelopen weken zijn afgekondigd en nog steeds van kracht zijn, een zware stempel op ons sociale 
leven. Onze wereld is nu en blijft ook de komende tijd daardoor nog erg klein.
Maar laten we daarover niet klagen; we gaan er maar vanuit gaan dat het voor ons eigen bestwil is. Hopelijk 
mag het daardoor straks, met Kerstmis, weer een stuk gezelliger en daardoor draaglijker zijn.

Wat geweest is

Workshop Herfstkrans/Kerstkrans maken

De enige activiteit die sinds de vorige
nieuwsbrief geweest is, is de workshop
herfstkrans/kerstkrans maken. 
Natuurlijk kon dit door de corona niet
gezamenlijk in Onder Ons plaats vinden,
maar kon men een pakket bestellen en
hiervan thuis een herfstkrans of kerstkrans
maken. 

Er zijn 14 pakketten besteld. Onze
voorzitter Piet Segers en
echtgenote/workshopleidster Mieke
zijn minstens net zo druk geweest om
materialen voor deze pakketten te
kopen, samen te stellen en rond te
brengen als de deelnemers om de
kransen te maken.

Hierbij een reactie van één van de enthousiaste knutselaars:
Goedemiddag Mieke,
Heerlijk bezig geweest met de krans. Eerst had ik het
voor buiten gemaakt, maar later vond ik het toch
mooier om binnen te hangen en bij Xenox heb ik 3
leuke poppetjes gekocht en de lichtjes erbij gedaan.
Zie het resultaat. 
Bedankt en fijn dat ik dit kon doen, even de
gedachten weg van Corona en werk!

Met hartelijke groeten,
Wilma Maatman
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Museumbezoek

Beste mensen, tijdens de eerste Coronagolf kwamen wij in onze regelmatige nieuwsbrief ook met filmpjes over
musea. Musea, die net als nu gesloten waren, maar toch op deze manier hun verzameling zichtbaar maakten.
Nu we weer niet de deur uit kunnen, hierbij weer een paar aardige presentaties.

a. Paul Rijkens
De eerste heeft in zoverre een relatie met Veenendaal dat wij hier ook industriëlen kenden. Nu die waren er 
uiteraard op meer plaatsen en sommige waren ook kunstverzamelaars. Zo iemand was 
Paul Rijkens. 
Paul Rijkens, zoon van de margarinefabrikant, was ook een verzamelaar van moderne
schilderkunst. Zijn aandacht richtte zich vooral op Nederlandse, Vlaamse en Franse
schilders. Aan zijn collectie is in 1960 een tentoonstelling gewijd in het Haags
Gemeentemuseum. Na zijn dood viel de verzameling uiteen, maar een deel werd in het
voorjaar van 2020 tijdelijk bijeengebracht in het Stedelijk Museum Alkmaar. In 1948 kreeg
Paul Rijkens, tegelijkertijd met Willem Drees, een eredoctoraat verleend in de
economische wetenschappen door de Nederlandsche Economische Hoogeschool te
Rotterdam. (Wikipedia)
In dit filmpje leert u hem beter kennen en ziet u zijn kunstverzameling.
https://www.youtube.com/watch?
v=Am6xIfRKrcs&feature=youtu.be&utm_campaign=50173&utm_content=Mtips%252070%252B
%252029.10.2020&utm_source=Museumtips%2520%2528clang
%2529&webid=c7e8df9c7f9b355fdcaf79342ab161e8c7303673d2366e6ce4a5e2f23b177661

b. MuZEEum Vlissingen
Het tweede betreft het muZEEum in Vlissingen. Het 
muZEEum beheert een prachtige collectie met werk van de 
Vlissingse kinderboekenschrijver en illustrator Wim Hofman
(1941). Zijn verhalen en tekeningen zitten vol fantasie en 
hebben vaak sprookjesachtige elementen. Wim heeft een 
heel eigen blik op de wereld en blijft zich verwonderen over
de dingen om hem heen. Als geen ander weet hij onze 
verbeelding te prikkelen. De rijk geïllustreerde 
kinderboeken van Wim zijn al vele malen bekroond met 
prijzen. 
Wellicht is het leuk om deze plaatjes eens met uw 
kleinkinderen of anderen te bekijken.

https://www.muzeeum.nl/online-expositie-wim-hofman?utm_campaign=50173&utm_content=Mtips
%252070%252B%252029.10.2020&utm_source=Museumtips%2520%2528clang
%2529&webid=c7e8df9c7f9b355fdcaf79342ab161e8c7303673d2366e6ce4a5e2f23b177661

c. Het Kruis op de Berg
Verder kent u wellicht het monument in Veenendaal: Het Kruis op de Berg.
Het is met name onze Veense  Historicus Constant van den Heuvel die over de
geschiedenis die zich hier afspeelde en de achtergronden daarvan veel
onderzoek heeft gedaan. Hij gaat daar op 24 november een online lezing over
geven. Voor de leden van Wijs met je Wijk geldt een sterk gereduceerd tarief
daarvoor. Zie:
https://historizon.nl/event/het-kruis-op-de-berg
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Oproep filosoferen
Van de heer Rien van Staalduine ontvingen we de volgende oproep:
Klankbord bijeenkomst filosofie.
Hierbij nodig ik u hierbij uit te gaan deelnemen aan een klankbordbijeenkomst voor filosofisch 
geïnteresseerden vanaf 75 jaar en ouder. Wij ouderen willen  weleens praten in een kleine groep (4 tot 7 
personen, man of vrouw) over  een goed boek en/of de ontwikkelingen in de samenleving. Het is fijn je eigen 
inzicht te toetsen aan die van anderen. Het kan ook gezellig zijn!
Na de eerste bijeenkomst beslissen we samen of en hoe we verder gaan.
Zolang Corona heerst zullen de daarvoor geldende regels van kracht zijn. Veens ondersteunt dit initiatief. Hebt 
u zelf geen belangstelling? Geef het dan door aan een vriend/vriendin, buurman/buurvrouw of kennis.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rien van Staalduine, emailadres: mvanstaalduine@ziggo.nl.

Wat binnenkort komt

Online quiz
Op donderdag 19 november houden we een online quiz. Wat je nodig hebt is een laptop, computer, tablet of
smartphone en uiteraard een mail-adres. 
Een uitdaging om in deze tijd ook bezig te zijn met online
zaken!
Er is een hele dag beschikbaar om de 40 vragen te
beantwoorden. Je moet de quiz wel in één keer afmaken!!!!!
De categorieën zijn: Wereldoriëntatie – Algemeen –
Nederland – Veenendaal
Geruime tijd daarvoor ontvangt u per email nadere 
informatie over de quiz. 
Voor de slimste mens is een prijsje beschikbaar!
Wij hopen op een grote deelname! 

We doen nogmaals een dringend beroep op u om met ons mee te denken en ons leuke en/of interessante 
verhalen, puzzels, raadsels e.d. toe te zenden. U kunt al uw creativiteit kwijt bij: 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.

We kijken uit naar uw reactie!

Namens het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum,
Piet Segers
Henk Klomp

Emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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