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

Nieuwsbrief 2021-05
(augustus 2021)

A. WAT IS OF IS GEWEEST
Sinds we de laatste keer contact met elkaar hebben gehad (Nieuwsbrief 2021-04 in juni) hebben we als Wijs
met je Wijk wel weer het één en ander kunnen doen ondanks de nog bestaande corona-maatregelen. We
hebben de afgelopen tijd de volgende activiteiten gedaan:
• Jeu de Boules: bijna iedere week, met een groep van gemiddeld 6 mensen, met veel enthousiasme. Zie
verder op pagina 2.
• Koffieklets: gemiddeld 1 x per week met een aantal mensen gezellig op een terrasje zitten kletsen onder
het genot van een bak koffie, thee of een drankje, vaak met wat lekkers er bij. Zie verder hieronder.
• Pannenkoeken gegeten bij Hugo. Veel animo, heel lekker en heel gezellig! Maar u krijgt nog een kans: zie
hieronder.
• Wandelen in de omgeving: met een groep van 6 – 8 mensen lekker in de natuur. Iedere maandag om de
twee weken doen we dat en omdat dat zo gezellig en gezond is blijven we dat voorlopig doen! Zie op
pagina 3 wanneer ook u mee kunt lopen.
• Diverse groepen zijn ook weer opgestart. Zie verderop welke groep, wanneer en of er iets voor u bij is.
Iedereen is nog welkom!
We gaan nu verder kijken wat voor u de mogelijkheden voor de nabije toekomst zijn.

B. ZOMERACTIVITEITEN
Wie gaat er gezellig mee pannenkoeken eten bij HUGO?
We gaan deze zomer nog één keer pannenkoeken eten bij Hugo.
De eerste keer op 14 juli was een groot succes, er waren 29 deelnemers en het was heel gezellig!
Woensdag 25 augustus gaan we weer, ook weer om 12.00 uur (opgeven voor vrijdag 20 augustus). Let Op: in
de vorige nieuwsbrief was aangegeven: dinsdag 24 augustus. Achteraf blijkt dat Hugo die dag gesloten is, dus
moeten we het een dag later doen.
De anderhalve meter in Hugo kan prima worden aangehouden. Met mooi weer kunnen we buiten zitten op het
terras.
De kosten voor de pannenkoek en consumptie bepaalt u zelf aan de hand van de menukaart en zijn voor u zelf.
We verzamelen ter plekke. Wanneer u graag mee wilt doen en geen vervoer hebt neem dan contact met ons
op. We proberen dan een oplossing voor u te vinden.
Geef uw belangstelling door aan wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of Henk Klomp, tel. 0318-51 38 66.

Koffieklets
Vanwege de zomermaanden hebben we elke week op verschillende dagen gekletst bij koffie, thee, cola, wijntje
en/of een biertje. De groep varieerde qua samenstelling, dus elke keer weer een verrassing wie er komt en
welke gezelligheid er wordt meegebracht. Soms wennen, maar altijd een goede sfeer. Altijd nog buiten, mits de
ene keer toen we halsoverkop naar binnen moesten vluchten voor een wolkbreuk.
De eerstkomende koffieklets is op dinsdag 17 augustus 14.00 uur in BITE (hoek Kees Stipplein/Broewersgracht,
de laatste geplande koffieklets is dinsdag 31 augustus ook om 14.00 uur, in DOWN TOWN (voormalige
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Pniëlkerk), Thoomesplein. In september gaan we door met 1 x per week koffiekletsen, daarna wordt de
frequentie naar beneden bijgesteld, omdat dan ook andere activiteiten van Wijs met je wijk plaats gaan
vinden. Ik hou u op de hoogte van de nieuwe data via website, facebook en nieuwsbrieven.
Jan van de Pavert, morgenster1955@gmail.com, tel. 06-42 93 65 60.

C. DE GROEPEN
Jeu de boules
Van de Jeu de boulesbaan, die op gezamenlijk initiatief van Wijs met je Wijk Centrum en Wijs met je Wijk
Noord-oost door de gemeente is aangelegd bij de toegang naar het Dierenkamp in het Dragonderpark, wordt
enthousiast gebruik gemaakt. Noord-oost maakt er iedere dinsdagmiddag gebruik van en wij (Centrum) iedere
donderdagmiddag (afhankelijk van het weer). Er wordt door gemiddeld 6 mensen gespeeld, meestal 2 sets. We
starten om 14.00 uur, tot ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het verloop van de wedstrijden. Er is nog best
plaats voor nieuwe mensen!
U hoeft zich niet vooraf op te geven, wel graag om 14.00 aanwezig zijn, zodat de teams samengesteld kunnen
worden. En hebt u het nog nooit gedaan, u weet binnen 5 minuten hoe de spelregels zijn!
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Henk Klomp, tel. 06-44 42 66 63 of met
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.
Uitnodiging
We hebben al een aantal “wedstrijdjes” gespeeld op de nieuwe baan, maar op vrijdag 27 augustus 2021 vindt
dan de officiële opening plaats.
Het programma is als volgt:
15.00 uur aanvang met de volgende activiteiten:
- officiële opening van de baan door 2 wethouders;
- onthulling van de naamgeving van de baan;
- aansluitend een Jeu de Boules wedstrijdje tussen de wethouders.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelding tot uiterlijk 23 augustus 17.00 uur via
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of bij Henk Klomp, tel. 0318-513866.

Fotografie (van Jan van de Pavert)
Op dit moment van schrijven, 10 augustus, zijn we met 8 man/vrouw in de weer met de camera. Een maal per
twee weken komen we op de maandagmiddag bij elkaar. We kletsen wat bij en gaan vaak al wandelend onze
omgeving ontdekken en foto’s maken. Deze zomer zijn we rond o.a. de surfvijver geweest, bij het zuidelijk
gedeelte van het Grebbelinie museum aan de Buurtsteeg. Volop gelegenheid om creatief te zijn met de
camera. Voor sommigen is landschapsfotografie het je-van-het, voor de ander is dat natuur en een derde gaat
voor detail. Afsluitend is er koffie, thee of een ijsje. Op verzoek zijn we een avond op pad geweest, om 21 uur
stonden 3 personen (vanwege vakantie en tijdstip?) op het viaduct van de N233 (Rondweg-oost) over de A12.
Tijdopnames maken. Lampen van auto’s werden strepen. Rode en witte. Helaas duurde het even voor het
donker genoeg was om het gewenste effect te krijgen, maar toen…… wow. Zie de Facebookpagina van Wijs met
je Wijk Centrum.
De eerstvolgende bijeenkomst van de fotoclub is 30 augustus en dan om de twee weken, telkens om 14.00 uur.
Aanmelden of informatie: Jan van de Pavert, morgenster1955@gmail.com 06-42 93 65 60.
Bij voldoende belangstelling kunnen we een nieuwe groep gaan vormen. Tijd en dagdeel spreken we in
overleg met elkaar af.

Handwerkcafé (Gerrie Wobbes)
Het Handwerkcafé is jl. 5 juli weer van start gegaan in Onder Ons. De bijeenkomsten zijn steeds in de oneven
weken, dus volgende keren 16 en 30 augustus, 13 en 27 september en zo verder. De tijden zijn van 14:00 uur
tot 16:15 uur. We zijn momenteel met 4 personen maar zouden dat graag uitbreiden. Dus vind u het het leuk
om te breien, haken, borduren, quilten of nog iets anders, meld u dan aan bij ons gezellige clubje!!
Voor informatie (of al vast aanmelden) kunt u contact opnemen met Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27 of
email gerrie@texdata.nl.
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Schildersgroep (Marga Scherpenzeel)
De Schildersgroep start weer op maandag 6 september om 14.00 uur in Onder Ons.
De bijeenkomsten zijn steeds in de even weken, dus de volgende keer op 20 september, dan op 4 oktober en zo
verder.
Voor informatie (of al vast aanmelden) kunt u contact opnemen met Marga Scherpenzeel: tel. 06-32 01 24 46
of margascherpenzeel@gmail.com

Wandelen
Op verschillende maandagen tot eind december gaan we door met het wandelen.
Het wandelen zal in de omgeving van Veenendaal plaatsvinden met afstanden van 4 tot 7
kilometer. We starten op de maandagmorgen om 10.00 uur.
De snelheid wordt aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.
Deelname is gratis, maar wel op eigen risico. U hoeft zich niet van te voren op te geven.
Zorg voor goed schoeisel en neem iets te drinken mee voor onderweg. Honden mogen
mits aangelijnd ook mee. Beginpunt is ook altijd het eindpunt.
Hieronder de data:
16 en 30 augustus;
13 en 27 september;
11 en 25 oktober;
8 en 22 november;
6 en 20 december.
In de komende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over startpunt, lengte etc.

De Engelse conversatiegroep (Geraldine Floor)
De Engelse conversatiegroep gaat vanaf september van de donderdag naar de
dinsdag. Dus vanaf 7 september, in de even weken, op dinsdag van 14.00 tot
15.30 uur.
Adres blijft Geraldine Floor, P.W.A.-Park 339. Er is nog ruimte voor deelnemers.
Gaarne aanmelden via e-mail: gcwfloor@gmail.com of telefoon 30 74 06.

De Franse conversatiegroep (Lammertine Floor)
De Franse conversatiegroep gaat 22 september weer van start. Elke woensdag om
14.00 uur aan het Atalantapark 131. Er is ook plaats voor nieuwe “conversanten”.
Ervaring is niet noodzakelijk.
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lammertine Floor, tel.
54 17 16 of email: ldcfloor@hetnet.nl

D. WEER EEN AKTIE!!
Gratis koffie/thee drinken bij de Bombardon
We hadden het in oktober vorig jaar zo goed voor elkaar: we hadden een uitnodiging voor u klaar liggen om
gratis koffie/thee te komen drinken bij de Bombardon. We hadden toen met een leuk plan contact gelegd met
het
. En het goede nieuws voor ons was, dat het VeenendaalFonds dat plan financieel wilde
steunen. Hoe mooi wil je het hebben!! Maar helaas kon dat door de corona niet doorgaan, dus is de
uitnodiging in de kast blijven liggen.
Maar nu kan het weer!!! We hebben opnieuw afspraken gemaakt met de Bombardon en aan het einde van de
nieuwsbrief treft u de bon aan. Deze kunt u uitknippen en meenemen naar de Bombardon.
Deze bon is geldig voor twee personen om koffie/thee te gaan drinken bij de Bombardon. En bij die koffie/thee
krijg je dan ook wat lekkers. Keuze uit: appelgebak , veense heer of dame of gevulde speculaas!
Nu is het natuurlijk leuk om dat steeds samen met iemand te doen. Uiteraard kan dat met je partner, maar ook
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leuk om een vriend, vriendin of kennis uit te nodigen. Er even uit en op een leuke plek
wat met elkaar praten.
De bon blijft geldig van 20 september tot en met 18 december.
U kunt in die periode gaan wanneer het u uit komt.
Wel (het is niet anders) zijn er een paar Corona spelregels:
• Beperk het steeds tot twee personen. Dus nu niet twee groepjes van twee met
elkaar gelijktijdig afspreken.
• Doe van te voren als u wilt gaan even een telefoontje naar de Bombardon of het
uit komt:
telefoon: 0318-58 03 10.
Zo houden we het voor iedereen veilig!
En let op: het adres is anders geworden: Kerkewijk 10 B (Voor bekenden: waar vroeger de VVV zat, naast/bij
Theater Lampegiet.

E. GEPLANDE NAJAARSACTIVITEITEN
We zijn weer volop bezig om een mooi najaarsprogramma voor u in elkaar te draaien.
We geven u al vast een overzicht van de data en de activiteiten, waaraan we denken en waarmee we aan de
slag zijn.
Maar wel een waarschuwing: het is een zeer voorlopige stand van zaken en er zal in de loop van de tijd nog
best iets aan veranderen.
vrijdag
01 oktober
Startbijeenkomst met quiz over het centrum
woensdag
06 oktober
Nog nader in te vullen
vrijdag
15 oktober
Nog nader in te vullen
woensdag
20 oktober
Nog nader in te vullen
vrijdag
29 oktober
Workshop bloemschikken
woensdag
03 november
Nog nader in te vullen
vrijdag
12 november
De Slimste WmjW-er
vrijdag
26 november
Lezing Oranjehuis
woensdag
01 december
St. Nicolaas Bingo
vrijdag
10 december
Workshop kerststukjes maken
woensdag
15 december
High Tea
Maar nogmaals: hang ons er niet om op/wordt niet kwaad als het hier en daar toch iets anders wordt!

F. DIVERSEN
Wij zoeken 2 leden voor de kascommissie
Jaarlijks worden in Nederland vele duizenden jaarrekeningen
van verenigingen, stichtingen en vrijwilligers-organisaties door een
kascommissie gecontroleerd. In 99% van de gevallen zal bij die
jaarrekeningen geen sprake zijn van fraude (zoals bij ons natuurlijk!). Maar
áls er wel sprake is van fraude, zal de kascommissie dat moeten
ontdekken.
Zoals u wellicht weet maakt onze vereniging Wijs met je Wijk Centrum
onderdeel uit van een grote, overkoepelende vereniging: Stichting Wijs
met je Wijk.
In Reglement 2021 van deze Stichting Wijs met je Wijk is opgenomen:
Het Wijkbestuur stelt een kascommissie in. Zij voert de jaarlijkse kascontrole per wijk uit.
In de Statuten van de Stichting Wijs met je Wijk staat ook nog vermeld:
Deze commissie brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek
weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
Ook wij als wijkbestuur van Wijs met je Wijk Centrum moeten dus volgens het Reglement 2021/Statuten een
kascommissie instellen.
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Voor deze kascommissie zoeken wij 2 leden, die deze controle willen uitvoeren.
Hierbij enkele punten ter informatie:
• De kascommissie wordt jaarlijks benoemd en bestaat uit twee leden, welke geen lid mogen zijn van het
bestuur.
• De leden worden benoemd voor de duur van een jaar. Zij zijn aansluitend slecht éénmaal hernoembaar.
• De kascommissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten en brengt aan het bestuur verslag uit
van haar bevindingen.
• Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de
bescheiden van de vereniging te geven.
Als u ook maar een klein beetje ervaring hebt met deze werkzaamheden hebt en (incidenteel) wel wat voor
onze vereniging wilt betekenen vragen wij u (ook voor verdere informatie) even contact op te nemen met onze
voorzitter,
Piet Segers, tel. 06-53 29 24 22, emailadres: pietsegers@historizon.nl.
Hopelijk hebt er veel leesplezier aan gehad en zit er wat voor u bij. Nogmaals, wij hopen u spoedig bij één (of
meerdere) van onze bijeenkomsten te zien!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum

De beloofde bon, knip deze uit en neem hem mee naar De Bombardon

BON GOED VOOR 2 PERSONEN
KOFFIE/THEE MET WAT LEKKERS
(geldig van 20 september t/m 18 december 2021

Mogelijk gemaakt door het

Ten overvloede nog wel het verzoek om elke bon maar één keer te gebruiken. Misbruik wordt niet gestraft,
maar dat brengt ons wel in financiële moeilijkheden.
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