
 

 

 
Nieuwsbrief nr. 2013-8      november 2013 
 
Beste buurtbewoners, 

 

Dit is de achtste nieuwsbrief die u krijgt toegestuurd en ook nu weer kunt u lezen wat er in no-

vember allemaal gebeurd is en wat er in december staat gepland. Wij wensen u veel leesple-

zier!  

 

Ontwikkelingen  

• Welzijn: de gemeente Veenendaal heeft het welzijnswerk aanbesteedt en dat betekent 

dat vanaf 1 januari Vitras/CMD de organisatie is waar u en wij terecht kunnen voor on-

dersteuning en niet meer bij Welzijn Veenendaal. “Veens” heet de nieuwe uitvoeringsor-

ganisatie en Vitras/CMD werkt daarin  samen met Participe, Abrona en Kwintes.  Hoe 

dat allemaal gaat lopen is nog niet bekend, zodra we meer weten hoort u het ook!  

Binnenkort zal overleg plaatsvinden met Vitras over het voortbestaan van WmjW in 

2014; het zal daarbij vooral gaan over de financiën en de ondersteuning aan WmjW. 

• In reactie op de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn 8 mannen bijeen gekomen om een 

biljartcompetitie met elkaar te starten. De eerste bijeenkomsten waren direct erg gezellig 

en competitief, de inspanningen van een ieder werden kritisch gevolgd en becommenta-

rieerd. Voorlopig zijn er voldoende spelers, maar als er ruimte ontstaat laten we dat via 

de nieuwsbrief weten. 

• Ook is inmiddels een Bridgeclubje gestart waarbij vier buurtbewoners les krijgen van een 

ervaren bridgester en wekelijks bijeen komen om het spel onder de knie te krijgen.  

 

 

 

 

Wat is er gebeurd in november ? 

• 6 november: zo’n 38 dames kwamen kijken naar de mode-

show van Terre des Hommes  en na afloop konden de di-

verse toiletjes, mantelpakjes, jurkjes en bloesjes worden 

aangeschaft tegen zéér aantrekkelijk prijzen. Daar werd dan 

ook goed gebruik van gemaakt, waar Terre des Hommes 

bijzonder blij mee was. Ter ondersteuning van hun werk 

werd meer dan  € 400,- opgehaald en veel gebruikte kleding 

ingeleverd. Dat was veel meer dan waarop gerekend werd! 

In een andere ruimte werd geklaverjast en ook deze activiteit werd goed bezocht. Er 

werd met volle inzet gespeeld. (en er  met volle inzet gespeeld) weglaten of andere zin. 

• 14 november: vandaag hebben 18 dames boltaartjes versierd met marsepein en fon-

dant. Allerlei vormpjes en ornamentjes werden nauwgezet 

uitgesneden en bewerkt, waardoor prachtige resultaten 

ontstonden. Die werden thuis vol trots  gepresenteerd en 

later met veel smaak opgegeten. 

Onze voorzitter Henk wist een aandachtig man-

nelijk én vrouwelijk gehoor aan zich te binden 



 

 

over het onderwerp “het voorkomen van teveel belasting betalen bij erfenissen en 

schenkingen”. Er bleken allerlei slimme mogelijkheden te bestaan waardoor dat kan 

worden bereikt, erg nuttig dus. We mogen blij zijn met zo’n deskundige voorzitter!  

• 20 november: met de kerst aanstaande leek het een goed idee om een leuk cadeau 

doosje(s) te gaan maken, waarin een sieraad gestopt 

kan worden voor een goede vriend of vriendin. Bijna 20 

dames wierpen zich op deze uitdaging en waren de he-

le middag ingespannen bezig om een mooi resultaat te 

maken, en dat lukte bij allen! Ze waren zo druk dat de 

koffie er bijna bij inschoot. 

Onze buurtgenoot Nicolette Verkleij is begin 2013 drie maanden in Vietnam geweest en 

heeft daar gewerkt en rondgetrokken en veel meegemaakt. Met mooie foto’s en interes-

sante verhalen heeft ze zo’n 15 aandachtige luisteraars verteld hoe de mensen daar le-

ven, wonen en werken en hoe zij daar de bevolking heeft leren kennen. Erg informatief 

en leerzaam en voor herhaling vatbaar. 

• 28 november: de doosjes die vorige week werden gemaakt worden gevuld met een leuk 

sieraad. Hoe die er uit gaat zien is nog niet bekend, want bij het rondsturen van deze 

nieuwsbrief moeten die nog gemaakt worden. 

Dat geldt ook voor het wijnproeven die ook gepland is, maar het lijkt wel zeker dat op 

een flinke deelname gerekend mag worden. In de volgende nieuwsbrief meer over de 

activiteiten van vandaag. 

 

 

Voorlopig programma voor december 

Onderstaand treft u het voorlopig programma aan voor de komende maand. Er kunnen nog 

wijzigingen in komen. Opgave voor deelname kunt u doen via de wekelijkse uitnodigingen. 

 

4 december: boekenmarkt en klaverjassen 

12 december: Bloemschikken voor mannen en vrouwen 

18 december: Kerst-Hightea 

 

Kerstbloemstukjes voor een speciaal kerstdiner : hulp gevraagd. 

Wij hebben het verzoek van de Rotaryclub gekregen om als WmjW  kerstbloemstukjes te ma-

ken die gebruikt worden bij het door hun georganiseerde Kerstdiner voor alleenstaande eenza-

me mensen. Natuurlijk werken wij mee aan een dergelijk goed doel. 

Eefke en Wil zoeken nog 7 dames die willen helpen om deze tafelstukken te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


