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Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Omgeving,

Hierbij ontvangt uw weer  

een Extra Nieuwsbrief 2020-08e
(december 2020)

99 dingen om nu toch (in deze moeilijke tijd) van te genieten

Van Jan van de Pavert kregen we een artikel uit NRC.nl, de digitale krant van NRC Handelsblad, waarin 99 
suggesties staan om je leven op dit moment toch wat leuker te maken. We zullen ze in deze nieuwsbrief toch 
maar niet allemaal opnemen, want ze nemen 14 A4-pagina’s (weliswaar met allerlei figuren) in beslag. We 
zullen nu slechts de inleiding van het artikel opnemen. In de komende tijd zullen een klein aantal (waardevolle) 
suggesties overgenomen worden.

Het artikel in NRC begint met de volgende inleiding:
Toegegeven, het is niet de makkelijkste periode om de leuke kant van de kleine dingen te zien. De dagen zijn korter, 
de nachten langer – en het weer werkt meer tegen dan mee. Onder normale omstandigheden is de overgangsfase 
tussen lekker lang buiten en druilerige herfstdagen al een tijd waarin menigeen in een herfstdepressie schiet. Laat 
staan nu, nu we zo goed als vastgeklonken zitten aan de bank, de horeca tot nader order gesloten is en we onze 
sociale contacten moeten beperken. 
Maar waar een deur sluit, gaat een raam open, luidt het cliché. Bij de pakken neerzitten is de makkelijke optie, maar 
je kunt jezelf ook uitdagen om de leuke dingen in het leven te zien. En in tegenstelling tot wat we vaak hopen en 
verwachten, hoeven dat niet altijd grootse dingen te zijn. 
Het kan zelfs iets kleins zijn. Iets heel kleins. Minuscuul. Niet zichtbaar voor een ander. 

NRC Slim Leven
Stukken die je helpen om je leven fijner te maken
We worden door een onzichtbare hand in een vrij ondefinieerbaar stramien geduwd. Het betekent dat we onze tijd 
anders móéten (negatief), maar ook kúnnen (positief) indelen. Thuiswerken is niet alleen weg zijn van collega’s en 
het koffiezetapparaat met gratis koffie. Het is ook een pannetje de hele dag op het vuur kunnen hebben omdat je 
thuis bent om erop te letten. Het is het beddengoed ’s ochtends in de wasmachine kunnen stoppen, ergens rond 
tienen alle lakens en slopen ophangen en ’s avonds met precies datzelfde, frisse beddengoed je bed weer opmaken. 
Het is eindelijk echt genieten van die bos bloemen die je elke week op tafel zet terwijl je normaal vijf dagen per week 
van huis bent. Het moment om elke dag een uitgebreide maaltijd op tafel te zetten, omdat je niet gebonden bent aan
de reistijd die je doorgaans hebt tussen wonen en werken. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel, maar daar moet wel een beetje naar gezocht worden, voor gewerkt worden. Balen dat
je met regenlaarzen naar buiten moet? Ja, maar dus ook een kans om als een gek in de plassen te springen. 
Deze redactie vond 99 dingen, heel kleine dingen vaak, die het waard zijn om nog eens extra naar te kijken, te 
ervaren, te voelen, te proeven, aandacht aan te geven. 
Want we kunnen wel allemaal onder een dekentje op de bank afwachten tot het weer wordt zoals we willen. Maar 
we kunnen de tijd ook benutten om het leven eens vanuit een ander perspectief te zien. Weet je wat, hang slingers 
op, gewoon omdat het kan, ook al is er niemand jarig. Normaal is het allemaal toch niet, dus laten we dan van het 
abnormale maar het beste proberen te maken.
Redactie Leven NRC
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Wat geweest is

Quiz Online
Op 19 november is de Quiz Online gespeeld. Het is begrijpelijk dat degene, die het niet eerder hebben gedaan, 
enigszins bang waren om er aan mee te doen. Wij, bestuursleden, hadden het ook nog nooit gedaan, maar wij 
kunnen u verzekeren dat het alleszins mee viel. Alles in de quiz wees zich vanzelf (behalve het antwoord op de 
vragen). Er hadden zich 19 mensen aangemeld en uiteindelijk hebben 13 mensen het aangedurfd. De meesten 
waren er enthousiast over en vinden dat het voor herhaling vatbaar is!
Aan het eind van de dag werd via de email de stand bekend. Winnaar was ALMYT. Deze heeft de prijs gekregen 
(als tenminste bekend is welke persoon achter deze schuilnaam zit).

Pakketjesaktie
Alle leden, waarvan we het huisadres hadden (zo’n
220) hebben een sinterklaaspakketje van Wijs met
je Wijk Centrum ontvangen. Het was een leuk
initiatief om zo op deze wijze in deze moeilijke tijd
toch nog enig contact met u te leggen. Er is veel
tijd in gestoken om de pakketjes samen te stellen
en te bezorgen, maar het is, gezien het aantal
positieve reacties, door de meesten van u wel
gewaardeerd en daar doen we het tenslotte voor!
Dank zij enkele sponsoren (Boni en PaperClip) viel
het financieel allemaal nog wel mee.

Activiteiten diverse groepen

Het handwerkcafé
De handwerkgroep is inmiddels weer opgestart. Dit gebeurt op de maandagmiddag in de even weken in Onder 
Ons.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of email gerrie@texdata.nl.

De  schildersgroep
De schildersgroep is ook weer begonnen. 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 
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.

De Kaartclub
Wanneer het weer kan gaat er weer gekaart worden in de Speelotheek. U wordt hiervan op de hoogte 
gehouden.

Jeu de Boules
De Jeu de Boules draait weer vanaf maart 2012 en is daarbij afhankelijk van het weer. Als de neiuwe locatie in 
het Dragondepark nog niet klaar is doen we het bij het Tarweveld. Ook hiervan wordt u op de hoogte 
gehouden.

Line dance
Ook hier wordt gewacht op de mogelijkheid om weer te beginnen. U wordt ook hiervan op de hoogte 
gehouden.
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Wat binnenkort komt
In afwachting van vaccinatie en regels is het bestuur toch vast begonnen met plannen voor 2021.
Met Onder Ons zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt voor 2021. Wisselend worden de woensdag- en 
vrijdagmiddag voor ons vrijgehouden voor de algemene activiteiten, zoals workshops, lezingen, quiz, 
wijnproeverij e.d., de maandagmiddagen worden bestemd voor handwerken, schilderen en fotografie.

Diversen

Wordt lid van de gemeentelijke Wijknieuwsbrief

Als u graag op de hoogte blijft van wat er in uw
wijk gebeurt kunt u zich aanmelden voor de
gratis nieuwsbrief van de gemeente. Er staan
veel interessante en leuke wetenswaardigheden
van uw wijk in.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van
het Centrum of voor de nieuwsbrief van 
Noordwest. Het aanmelden kan via 
www.veenendaal.nl/nieuwsbrief.

Kerst voor Elkaar (https://www.kerstvoorelkaar.nl.)
Kerst voor elkaar is een muzikaal initiatief bedoeld om Veenendalers een
hart onder de riem te steken in de kerstperiode en een muzikaal
programma te bieden. Het project bestaat uit:

 Een concert via lifestream  
Ieder die zich aanmeldt krijgt een link, waarmee het concert tussen
kerstavond 24 december en oudjaarsdag 31 december
bekeken/beluisterd kan worden op een zelfgekozen moment.

 Een videoboodschap  
Het is mogelijk een videoboodschap in te sturen voor een naaste,
familielid of vriend, die aangemeld is als luisteraar van het concert. Deze
videoboodschap wordt verwerkt in de livestream van het concert.

 Een kerstkaart en een kerstpakketje  
Iedere luisteraar van het concert ontvangt een kerstkaart, met daarop een persoonlijke boodschap, geschreven
door één van de vrijwilligers. Daarnaast krijgen de luisteraars een klein kerstpakketje.
De inhoud van de kerstpakketjes wordt gekocht bij lokale ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis 
en gesponsord door bedrijven die ondanks de crisis iets kunnen missen.

Kent u mensen/gezinnen in uw omgeving die een hart onder de riem kunnen gebruiken?
Meld ze dan aan bij Kerst voor Elkaar. Maar u mag ook u zelf aanmelden.
let op! Er is een maximaal aantal kerstpakketten beschikbaar, dus op=op!

Kerst voor jou
In de dagen voorafgaand aan Kerst zullen er op verschillende locaties in Veenendaal muzikanten optreden. De 
organisatie is een samenwerking tussen Netwerk voor Jou, pop- en cultuurpodium Vlow0318 en Kerst voor 
Elkaar. De voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn al een heel aantal muzikanten die hier graag aan mee 
willen doen. Kent u een locatie waar livemuziek goed gebruikt kan worden, dan kunt u dat uiterlijk 9 december
per email doorgeven aan Henrieke Segers van Netwerk voor Jou (henrieke@netwerkvoorjou.nl). De locatie 
wordt dan meegenomen in het programma, mits de mogelijkheden er zijn om de coronamaatregelen te 
handhaven).
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MAAK Veenendaal

Wij willen u nog wijzen op het programma wat MAAK Veenendaal u de komende tijd te bieden heeft.
Het programma bestaat uit:
 Veense Kerstballenjacht;
 Podcast over zingen in Veenendaal; 
 Cultureel Winterfeest voor en door Veenendaal;
 Warme projecten door Netwerk voor Jou en Kerst voor Elkaar; 
 Stem op zangpetitie.
U kunt nadere informatie vinden op hun website
https://mailchi.mp/fa901c7d97d5/gratis-winterfeest-podcast-zing-je-zonnig-veense-kerstballenjacht?
e=a5b3ff0dea

Wij wensen u, ondanks de maatregelen die Rutte/De Jonge zojuist (dinsdagavond) in de persconferentie 
aankondigden voor de komende weken, toch nog fijne feestdagen en een voorspoedig en heel gezond 2021 en 
hopen dat wij u het komende jaar weer veel meer dan in dit jaar (en dan onder normale omstandigheden) 
mogen ontmoeten op één (of liever nog meer) van onze bijeenkomsten. Houd moed, er is licht aan het eind 
van de tunnel: de vaccins zijn in aantocht!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum

4

https://mailchi.mp/fa901c7d97d5/gratis-winterfeest-podcast-zing-je-zonnig-veense-kerstballenjacht?e=a5b3ff0dea
https://mailchi.mp/fa901c7d97d5/gratis-winterfeest-podcast-zing-je-zonnig-veense-kerstballenjacht?e=a5b3ff0dea

