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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  
 

Nieuwsbrief 2021-02 
(maart 2021) 

 
 
Het half gevulde glas wordt steeds voller 
Halloooo!! Daar zijn we dan weer!! Fijn om weer even contact met u te hebben!  
Nog weinig verschil met de vorige keer (eind januari): nog steeds de avondklok, nog steeds zo veel mogelijk 
thuis blijven, nog steeds met zo weinig mogelijk bij elkaar zijn.  
Maar er zijn nu toch wel enkele lichtpuntjes: we kunnen weer naar de kapper (wel via een lange wachtlijst), 
naar de pedicure en de winkels gaan ook steeds verder open!  
Een aantal mensen van u zal inmiddels al wel gevaccineerd zijn, sommigen van u misschien al voor de tweede 
keer. Dan voelt u zich toch al wel een stuk veiliger en daardoor ook vrijer? Toch nog wel even uw mondkapje 
voor in winkel, Corridor, Scheepjeshof, Gemeentehuis e.d. En voor degene van onze 60+-ers die nog geen “prik” 
gehad hebben: ze komen er nu toch gauw aan (beloven ze)!! Het zal niet lang meer duren of we zijn allemaal  
(voor zover we dat willen) veilig.  
Kunt u het zich al voorstellen: straks weer vrij (zonder mondkapje) in de winkel lopen, weer naar concerten en 
andere bijeenkomsten, bij Studio Sport op TV tijdens de voetbalwedstrijden weer die ouderwetse sfeer met  
volle tribunes? 
 
We vieren de beloofde versoepeling! 
De laatste persconferentie gaf de hoop  dat vanaf Pasen weer wat meer mogelijk wordt. 
Optimistisch als we zijn, willen we dat toch met u vieren!    
We hebben een leuk pakketje samengesteld rond een gezellig bloeiend plantje, wat voorjaar 
en vrolijkheid in huis brengt, aangevuld met wat voor bij de thee. 
Wij vinden het leuk om dat voor u samen te stellen en om het allemaal haalbaar te maken 
hebben we de volgende “spelregels” bedacht: 
• omdat we moeten weten voor hoeveel cadeautjes we materiaal moeten inkopen willen 

we graag weten hoeveel deelnemers dat willen hebben. Daarom verzoeken wij u zich 
daarvoor even vóór 20 maart a.s. op te geven via wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of 
per telefoon 0318-513866 (Henk Klomp); 

• het zelf even op te halen op woensdagmiddag 31 maart tussen 13.00 en 17.00 uur op Mulderslaan 36 
(afhaalpunt is Coronaproof ingericht).  
Als u het wel graag wilt hebben, maar echt geen kans ziet om het zelf af te halen, dan zorgen wij dat het 
gebracht wordt. 

 
Voorjaarsprogramma 2021 
We gaan dus zeker weer de goede kant op. Alleen ons voorjaarsprogramma 2021 is natuurlijk helemaal van de 
baan. We hebben elkaar heel weinig gezien, sommigen kwam je in de Hoofdstraat of bij de supermarkt tegen 
en kon je weer even wat bijpraten. Vaak moest je goed kijken of je achter die mondkap en met dat lange haar 
wel de juiste persoon zag. 
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Zomerprogramma 2021 
Over ons zomerprogramma 2021 is nog weinig te zeggen. Dat hangt helemaal van de corona-ontwikkelingen af 
en afhankelijk daarvan de door de regering bedachte maatregelen. 
 
Najaarsprogramma 2021 
Waarschijnlijk zullen we met het najaarsprogramma 2021 (vanaf september) de oude draad weer voor een 
deel kunnen oppakken. 
Van die ontwikkelingen houden we u natuurlijk via onze nieuwsbrieven op de hoogte en u bent de eerste die 
een uitnodiging krijgt als er weer activiteiten georganiseerd mogen en kunnen worden.  
 
Groepsleider/-leidster voor Groep Engelse Conversatie gezocht 
Helaas gaat Sioe Lan Teng, leidster van de groep Engelse Conversatie, 
in verband met verhuizing naar elders, ons verlaten. We zijn daarom 
op zoek naar iemand, die de leiding van de groep wil/kan overnemen. 
De groep bestaat gemiddeld uit 3 personen. Het is de bedoeling dat 
de bijeenkomsten plaats vinden thuis bij de groepsleider, tenzij wordt 
afgesproken dit bij één van de andere leden te doen. 
In deze groep gaat het niet om goed of fout (grammaticaal), maar om 
zoveel mogelijk te converseren in het Engels in de door de 
groepsleden zelf gekozen situaties. Denk bijvoorbeeld aan: 
• op vakantie: hotel inchecken, 

restaurants/taxi/bezienswaardigheden, info e.d.; 
• ontmoetingen met vrienden (rollenspelen). 
Cursisten worden gestimuleerd om zo veel/vaak mogelijk naar hun favoriete buitenlandse zenders (BBC, 
Animal Planet, National Geographic etc.) te kijken, zodat ze vertrouwd raken aan de woorden/zinnen/ 
uitdrukkingen die daar worden gebruikt 
Indien u er wel iets voor voelt om iets voor onze organisatie te betekenen en interesse hebt om groepsleider 
van een kleine groep te worden, maar eerst graag nog wat meer informatie wilt kunt u contact opnemen met 
Sioe Lan Teng, tel. 06-52 45 12 01. 
 
Fotoclub/koffieklets (Jan van de Pavert) 

Ik wil het niet hebben over corona, meer over nieuwe plannen. Misschien pas na de zomer. Echter ; wie droomt 

blijft. 

Het afgelopen jaar heeft de fotoclub zijn/haar ledental zien uitbreiden tot 8 personen. 

Korte stukjes theorie, met veel tijd om uit te proberen. Vragen te stellen en 

gezelligheid met en aan elkaar te beleven. Ondergetekende denkt er over om na de 

zomer een tweede groep te beginnen. U mag informatie vragen of opgeven bij de 

afzender van dit stukje. 

 

Koffie drinken is lekker en nog beter als we met elkaar zijn. Zodra…. enzovoorts, ga ik weer 

koffieklets organiseren. Als het even kan buiten op een terras, anders binnen. Laten we de 

zomer maar vieren en bijkletsen.   Hoe was het ook al weer; koffie, thee, met of zonder melk? 

Jan van de Pavert, tel. 06- 42 93 65 60 

 

Mopje (Jan van de Pavert) 

Een kleuterjuf vroeg aan haar leerlingen of ze morgen hun liefste ding wat ze hadden, mee wilden nemen. De 

volgende dag verscheen de hele klas. Met 14 knuffels, 3 brandweerauto’s en 1 opa. 

 
Coronatijd: “elk nadeel heb z’n voordeel” (volgens Johan Cruijff) 
Hierbij een verhaal van Henk Klomp, hoe hij met zijn vrouw Marga het coronajaar beleefd hebben. 
Het is op een week na een jaar geleden (18 maart) dat ik via mijn moeder in een verpleegtehuis corona kreeg. 
Een dag of vier later werd mijn vrouw Marga ziek. Getest werd er toen nog niet, mondkapjes waren er nog niet.  
Mijn moeder werd pas 3 weken later getest, en ja hoor het was corona! Wij zelf zijn nooit getest, maar gaan er 
vanuit dat we “het” wel gehad hebben.  
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Wie kon in maart 2020 ook maar enigszins vermoeden dat het allemaal zo lang zou duren en dat het zo’n 
impact op de mensen, het land en de wereld zou hebben?  
Nog steeds zitten we in een lockdown. Heel veel mensen, vooral de jeugd, maar ook de ouderen, worden er 
volgens zeggen diep door getroffen: geen sociale contacten, geen vakantie, geen terrasjes, geen bijeenkomsten 
etc. Het leven is voor veel mensen erg saai geworden. Gelukkig komen er de laatste tijd steeds kleine 
versoepelingen bij! 
Hoe is het nu bij ons? Tijdens mijn “saaie” tijd moet ik vaak denken aan wijlen Johan Cruijff met zijn gezegde 
“elk nadeel heb z’n voordeel”. En waarom?  
Onze dochter kreeg in augustus van Patrimonium een eengezinswoning in Veenendaal-West toegewezen. Heel 
fijn voor haar en de kinderen als je op een flat in het (minder goede gedeelte van het) P.W.A.-Park woont. 
Helaas was de woning erg uitgeleefd en er moest heel veel aan opgeknapt worden. Dus wie moet er dan 
bijspringen? Juist: Pa. Die heeft toch even niks te doen! Dus zo kon ik de tijd, die “normaal” aan Wijs met je 
Wijk besteed zou moeten worden, heel nuttig gebruiken bij mijn dochter! Dat paste dus heel mooi in het 
tijdplaatje!! 
Nog een voordeel: een heel “saai” jaar, nauwelijks vakantie gehad, geen terrasje “gepikt”, weinig uit geweest, 
weinig kleding kunnen kopen (online is aan mij niet besteed). Resultaat? De bankrekening bleef beter gevuld 
dan andere jaren. Laat mijn dochter in haar nieuwe huis nou net veel kosten hebben: verf, behang, tuinaanleg 
en nog veel meer. Ja, dan kan de opbrengst van dat “saaie” jaar toch nog een goede bestemming krijgen!! 
Al met al had dat “saaie” jaar voor ons zelf, ondanks zijn nadelen, dus ook wel zijn voordelen. Het is voor ons in 
ieder geval heel snel verlopen en wij hebben er, ondanks alle ellende om ons heen in Nederland en in de rest 
van de wereld, voor ons zelf toch een goed gevoel aan over gehouden! 
 
Kinderworkshop Museum Veenendaal 

Hierbij weer een kleine bloemlezing uit het ingezonden stuk van Janny Visser bij de vorige nieuwsbrief. Het 

hele stuk van Janny bestond uit 5 pagina’s, te veel om allemaal in die nieuwsbrief op te nemen.  We laten in 

deze nieuwsbrief weer een paar ervaringen van Janny zien. 

Ter herinnering nog weer even Janny’s inleiding in de vorige nieuwsbrief: 

Ik heb bijna 10 jaar als vrijwilliger gewerkt bij het Museum 

Veenendaal. Eerst als rondleidster in het Nederlands en Engels 

en bijna meteen als coördinator Kinderworkshops. 

Gedurende de ruim 8 jaar kreeg ik steeds tijdens mijn inleidin-

gen bij onze kinderworkshops en/of bij mijn rondleidingen van 

kinderen en zelfs peuters vragen/opmerkingen. Niet voor niets 

altijd absoluut mijn meest favoriete onderdeel! Vooral de al-

lerkleinsten zijn soms erg aandoenlijk. 

 
Ik vertel over het schooltje en dat vroeger leerlingen wel eens werden geslagen door de juf of de meester met 
de liniaal. Trekt een klein ventje mij aan mijn broek en vraagt “jij ook juf? Werd jij ook geslagen op school?” En 
toen heel aandoenlijk “och ben jij dan OOK zo ondeugend altijd?” Eh …….. 
 
Van een zeer “modebewust” meisje: “Ju -uf mijn moeder zegt dat jij mooie schoenen met hoge hakken aan 
hebt. Ik vind ze ook heel mooi maar IK ga die niet kopen als ik later groot ben hoor, want dan val ik op mijn 
snufferd”. 
 
Een leuk knulletje vertelt mij heel enthousiast dat Alex zijn beste vriendje is. Ik zeg: wat leuk zeg. Zegt hij: “ja, 
tot wij 50 zijn geworden”….. Ehhh hoezo dan niet meer?? “Nou, daarna niet meer natuurlijk!” maar waarOM 
dan niet meer? “Nou, want dan zijn wij OUD!!!!” 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum 


