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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 2020-01 

(januari 2020) 

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar willen wij u in de eerste plaats een voorspoedig en gezond 2020 

toewensen.  En dat willen we niet bij een papieren wens laten. Heel graag nodigen we u uit op onze 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari. U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging en we rekenen 

graag op uw komst!!! 

 

Enquête 

Wij willen graag van u weten of we op de goede weg zijn met Wijs met je Wijk Centrum.  

Daarom hebben we een enquêteformulier samengesteld en bij deze nieuwsbrief gevoegd. Wilt u het 

formulier svp invullen en bij de vermelde adressen inleveren of uw antwoorden per email op te 

sturen. U helpt ons geweldig hiermee. Vast veel dank! 

 

Nieuws 

Zoals u van ons mag verwachten zijn we steeds op zoek naar nieuwe initiatieven. Hier zijn ze! 

 

Start van een nieuwe linedance groep. 

Het doel van Wijs met je Wijk is om de sociale contacten tussen met name de seniore (60 plus) 

inwoners te bevorderen in combinatie met een gezonde portie beweging. Daarom gaan we samen 

met linedance instructeur Jan Wobbes een linedancegroep opzetten in Veenendaal Centrum.  

Naar het voorbeeld van de linedance groep in West, waar Jan is begonnen in januari 2019, gaan we 

starten in het centrum, en wel in Activiteitencentrum De Kleine Beer aan de Poolster 162. Het is een 

beginnersgroep waar iedereen met of zonder danservaring aan kan meedoen.  

Linedance is een vorm van dansen waarbij geen partner nodig is, we gaan in rijen leren dansen op 

countrymuziek, maar ook op andere soorten muziek zoals rock ’n roll, reggae en ook popmuziek. 

Belangrijk is dat het melodieus en dansbaar is. De deelnemers hoeven geen speciale kleding te 

dragen, zolang het maar comfortabel zit. Dus hoeden en cowboylaarzen zijn niet nodig.  

We gaan deze activiteit op donderdagavond te houden in De Kleine Beer, en wel van 19:30 tot 21:00 

uur incl. een korte pauze. De vergoeding per keer is € 4,00 voor zaalhuur en professionele 

begeleiding. Koffie / Thee en fris zijn verkrijgbaar voor zachte prijsjes.  

Streefdatum eerste les: 5 maart a.s. 

Bij interesse graag uiterlijk 20 februari aanmelden bij Jan Wobbes via email: deejay@jukeboxjunkie.nl 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:deejay@jukeboxjunkie.nl
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Fotograferen 

Op donderdag 30 januari a.s. start het fotoatelier! We gaan lekker ontspannen kennismaken met 

fotografie. Zoeken naar de tips en tops van en voor onszelf en anderen. Hoe maak je de foto. Wat is 

het verschil tussen een plaatje en een foto. Kan een foto ‘spannender’. Is een vakantiekiekje mooier 

te maken? Vragen die zomaar op kunnen komen.  Niets spannends, niet professioneel, maar gezellig 

bezig zijn met deze hobby. 

De eerste twee keer (30 januari en 13 februari) doen we in de Speelotheek (PWA-park 1) om 14.00 

uur. Daarna gaan we gezamenlijk besluiten, wat we doen (binnen, buiten en de plaats). Deze 

bijeenkomsten worden 1 x per drie weken gehouden.  

De kosten zijn € 2,- per keer voor 2 x koffie/thee en de zaalhuur. De eerste keer mag u uw camera 

meenemen en een foto, door uzelf gemaakt. 

Informatie/opgave bij Jan van de Pavert, tel. 06 42 93 65 60, email: morgenster1955@gmail.com. 

 

Terugblik 

Stand van zaken met de opzet van Wijs met je Wijk Centrum 

In de afgelopen najaarsperiode oktober/december 2019 waren er iedere week leuke, gezellige en 

interessante bijeenkomsten. Een impressie daarvan vindt u hier: https://www.wijsmetjewijk-

centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum.  

Kent u onze website www.wijsmetjewijk.nl/centrum al? Hierop ziet u alles over onze organisatie, kunt 

u de agenda raadplegen en kunt u herinneringen ophalen door verhalen achteraf te lezen en foto’s te 

bekijken. Staat u er ook al op? 

 

Wijs met je Wijk in 2020 

Het gebruik van de Speelotheek (Prins Willem-Alexanderpark) 
Op de maandagmiddag is hier de schildersgroep bezig of het handwerkcafé. Op de 
donderdagmiddagen wordt er gekaart of gefotografeerd. Kom gerust eens langs om kennis te maken 
met de diverse activiteiten daar en drink gezellig een kop koffie mee. Er is voldoende (gratis) 
parkeerruimte! 
 

De  schildersgroep (Speelotheek) 

Vanaf maandag 13 januari 2020 gaan we om de twee weken verder met schilderen in de Speelotheek. 
Niet in cursusvorm, wel kan er vrij en volgens een “opdracht(je)” geschilderd worden, al dan niet met 
hulp. Tijd en plaats blijven ongewijzigd: vanaf 14.00 uur. De kosten gaan in overleg als u uw eigen 
spullen meeneemt! De € 2,- voor zaalhuur en koffie/thee blijft ongewijzigd. Nieuwe leden zijn nog van 
harte welkom! Kom eens langs en drink een kop koffie mee! 
We zijn nog op zoek naar plastic tafelkleden (of iets dergelijks) ter bescherming van de tafels. Ook zijn 
wij op zoek naar kwasten en acrylverf. Misschien heeft u nog iets liggen? 

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

Het handwerkcafé (Speelotheek) 

We zijn inmiddels met een leuk clubje van 6 personen in de Speelotheek, maar er kunnen er nog wel 
een paar bij! Vindt u het gezellig om samen met anderen te handwerken: dat kan zijn borduren, 
breien, haken, kantklossen of quilten e.d.? Wie naald en draad, eigen werkje en gezelligheid 
meebrengt is van harte welkom. We helpen elkaar waar mogelijk onder het genot van een kopje 
koffie/thee met wat lekkers. 
Op maandag 6 januari gaan we weer beginnen, de volgende data zijn 20 januari, 3 en 17 februari. Tijd 
van 14.00 uur tot ca. 16.15 uur. U betaalt per keer dat u deelneemt. De kosten bedragen € 2,- voor 
zaalhuur en koffie/thee. Opgeven bij Gerrie Wobbes, tel. 06-29 24 74 27, email: gerrie@texdata.nl.  

mailto:morgenster1955@gmail.com
https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum
https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/terugblik-uitwijk-centrum
http://www.wijsmetjewijk.nl/centrum
mailto:gerrie@texdata.nl
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De kaartclub (Speelotheek) 

Op donderdag 9 januari om 14.00 uur gaan we weer opnieuw van start met de kaartmiddagen 
(klaverjassen en jokeren) in de Speelotheek, daarna om de 2 weken. De kaartmiddagen hebben geen 
wedstrijdkarakter en gezelligheid voert dan ook de boventoon! 
U betaalt per keer dat u deelneemt. De kosten bedragen € 2,- voor zaalhuur en koffie/thee. 
Er is nog ruimte voor een aantal nieuwe deelnemers. U kunt zich aanmelden bij Andréa of Wim Nagel. 
Zij zijn te bereiken op tel. 06-30 53 13 20, emailadres wim.nagel@hetnet.nl. 
 

De wandelgroep 

We hopen binnenkort weer met de wandelgroep te starten. Het wandelen zal in de bebouwde kom 

(centrum en buitenwijken) van Veenendaal gebeuren, met afstanden van 4 à 5 kilometer. De snelheid 

wordt aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. U zult door buurten komen waar 

u niet vaak komt. Deelname is gratis. Wel zijn we nog op zoek naar deelnemers, die de groep kunnen 

trekken en die de wandeltochten willen voorbereiden. Als u zich hiervoor zou willen inzetten kunt u 

contact opnemen met Piet Segers, telefoon 06-5329 2422, emailadres pietsegers@historizon.nl. 

 

De Engelse conversatiegroep  

De Engelse conversatiegroep loopt goed en er kunnen zich nog enkele personen aanmelden. De 

bijeenkomsten voor 2020 blijven op de dinsdag van 11.00 uur -12.30 uur, en wel op 7 en 21 januari, 4 

en 18 februari en 3, 17 en 31 maart. 

Lokatie: thuis bij de gespreksleider, mw. Sioe Lan Teng, Atalantapark 123 (VIGO flat, Gelderse Blom). 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met haar, tel. 06-52 45 12 01 (eventueel voicemail 

inspreken), emailadres graces79@gmail.com. 

 

De Franse conversatiegroep  

De Franse conversatiegroep, onder leiding en ten huize van Lammertine Floor, loopt goed. Het begint 
weer op woensdag 8 januari en dan om de twee weken, van 14.00 uur tot 15.30 uur. Er zouden nog 
enkele cursisten bij kunnen.  
U kunt zich opgeven bij Lammertine Floor, tel. 0318-541 716, emailadres ldcfloor@hetnet.nl. 
 
De werkgroep Computerhulp   
Hebt u problemen met uw computer, laptop of tablet, instellen van TV of radio? Voor een kop koffie 
wordt het voor u opgelost! U kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van de werkgroep 
computerhulp, Gerrit Fijma, tel 06-13 70 22 07, emailadres gerritfijma@gmail.com.  
 
Excursie Modeltreinclub  
We gaan als Wijk met je Wijk Centrum naar de Veenendaalse Modelspoorwegclub. De club heeft 
toegezegd dat alle 4 banen in gebruik zullen zijn. De bekendste van de vier heeft de lijn 
Ede/Wageningen – Driebergen als thema. Heeft Veenendaal/De Klomp er ook een plekje?  
Ook een N baan, met als thema Midden-Duitsland, een Märklin-baan van een stad met omgeving en 
een 'kinder' baan (u mag hier zelf de knoppen bedienen) zijn te zien en rijdend te bewonderen! De 
vrijwilligers zullen één en ander graag uitleggen! 
De excursie is op maandag 20 januari, en begint om 14.00 uur, de plaats is Smalle Zijde 38B. U kunt 
met rolstoel en rollator naar binnen. (Klein-)kinderen zijn welkom, ze mogen wel met de ogen kijken 
maar niet met hun handjes! Er is vrije parkeerruimte voor de deur. Kosten € 2,- per persoon, incl. 
koffie/thee. Opgave graag vóór 15 januari 18.00  uur bij Jan van de Pavert, tel. 06-42 93 65 60, 
emailadres morgenster1955@gmail.com. 
 
 

mailto:wim.nagel@hetnet.nl
mailto:pietsegers@historizon.nl
mailto:gerritfijma@gmail.com
mailto:morgenster1955@gmail.com
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Excursie Cultuurfabriek 
Op dinsdag 18 februari kunnen we ons laten voorlichten over wat de bibliotheek ons gratis te bieden 
heeft, naast een leesabonnement en de koffie. Heel veel tijdschriften liggen gratis ter inzage over o.a. 
natuur, fotografie, mode, woninginrichting, modeltreinen, postzegels, computers, boten, etc.! Maar 
je kunt er ook gewoon even gaan zitten om de krant van vandaag te lezen. 
U zult versteld staan! Nadere informatie volgt. 
 
Nog steeds vrijwilligers gezocht 

Al onze activiteiten gebeuren door en met vrijwilligers. Wij zouden deze groep vrijwilligers graag nog  
willen uitbreiden. Indien u interesse hebt om een functie te vervullen binnen Wijs met je Wijk 
Centrum kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Piet Segers, telefoon 06-53 29 24 22, 
emailadres pietsegers@historizon.nl. Het is leuk en dankbaar werk in een gezellige sfeer en u 
ontmoet veel mensen. U zult er geen spijt van krijgen! 

 

PROGRAMMA ALGEMENE ACTIVITEITEN VOORJAAR 2020 IN ONDER ONS 
Aanvang is steeds 14.00 uur 
(vr. = vrijdag, wo. = woensdag) 
 
17-01 (vr.): Startbijeenkomst Nieuwjaar met presentatie programma januari- april 2020  

22-01 (wo.): Informatie door Veiligheidsregio Utrecht: Brandveiligheid in woningen 

31-01 (vr.): Workshop 

05-02 (wo.): Presentatie: Slag om de Grebbeberg 

14-02 (vr.): Spelletjesmiddag 

19-02 (wo.): Reisbeeldverslag Noord Amerika met een inkijkje bij de “Amish” 

28-02 (vr.): Workshop: Boetseren met klei 

04-03 (wo.): Informatiebijeenkomst (levens-)testament met Koen van den Berg OLENZ (notaris) 

13-03 (vr.): Pub quiz 

18-03 (wo.): Lezing Onderduikers in het centrum  

27-03 (vr.):  Wijnproeverij 

03-04 (vr.):  Workshop  

08-04 (wo.): Paasbingo   

15-04 (wo.): High Tea  

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

 

Alle leden, die actief bij Wijs met je Wijk Centrum betrokken zijn wensen u een voorspoedig en 
gezond 2020! 

mailto:pietsegers@historizon.nl
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