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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veenendaal-oost en het Ontmoetingshuis

FEESTDAGEN!
Sint en Piet net uitgezwaaid en de feestdagen staan alweer
voor de deur! Ook zo’n zin in alle drukte en gezelligheid?
Het Ontmoetingshuis maakt zich op voor de feestdagen,
waarbij u ook van harte welkom bent!
Kerst

Nieuwjaarsborrel

Donderdagavond 17 december bent u weer van harte welkom

Op zaterdag 9 januari 2016 wordt voor de tweede keer een

om mee te doen aan de diverse activiteiten in het Ontmoetings

Nieuwjaarsborrel georganiseerd in het Ontmoetingshuis.

huis. Onder het genot van een drankje bieden wij u de
mogelijkheid om uw eigen kerstversiering en/of kerststukje te

Muzendaal zal een muzikale bijdrage leveren van 16.00 tot

maken. Knutselmaterialen en kerstgroen zijn aanwezig. Andere

17.00 uur. Aansluitend bent u van harte welkom voor een

materialen, zoals kerstbakjes en decoratiematerialen, moeten

hapje en een drankje, dit alles verzorgd door De Buurman!

zelf worden meegebracht.

VROLIJK BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR!
Ter omlijsting van de Nieuwjaars

Programma:

borrel in het Ontmoetingshuis speelt

Alladin, Jurassic Parc, Lord of the Rings, West Side

Muzendaal, het ‘huisorkest’ van

Story, Star Wars

Muziekschool De Muzen muziek uit
beroemde films, gecomponeerd door

Heb je zin om mee te spelen met Muzendaal?

onder andere Leonard Bernstein en

Alle instrumenten zijn welkom!

John Williams.

Kijk op www.muzenveenendaal.nl

Swing mee met Muzendaal het
nieuwe jaar in, op zaterdag 9 januari
2016, van 16.00 tot 17.00 uur.

ONTMOETINGSHUIS

MEDIDERM, HUIDTHERAPIE
& LASERBEHANDELINGEN

HOE VOORKOMT U EEN INBRAAK
IN UW WONING?

Al ruim twaalf jaar behandelen we bij MediDerm dagelijks

Een inbraak in uw woning? Dat wilt

mensen met huidproblemen. We merken vaak dat

u niet. Anderen moeten met hun

mensen lang met een probleem blijven rondlopen terwijl

vingers van uw spullen afblijven. Is

veel huidaandoeningen met de juiste behandeling snel te

er toch bij u ingebroken? Doe altijd

verhelpen zijn. “Als ik dat had geweten was ik veel eerder

aangifte! De politie kan de daders en uw gestolen spullen

gekomen“ is een veel gehoorde reactie. We hopen dan ook

alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak via

dat de bewoners van Veenendaal oost ons snel weten te

telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen van aangifte.

vinden. Een consult is overigens kosteloos en vrijblijvend.
Vanuit de praktijk in het Kloppend Hart Huis richten we ons

Betrapt u een dief?

op zowel paramedische als op cosmetische behandelingen.

Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het

Zo kunt u naast reguliere huidtherapie ook terecht voor

kenteken van de verdachte auto of het signalement van de

hoogwaardige huidverbetering, het verwijderen van een

verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig.

tatoeage of de nieuwe laserbehandeling van kalknagels.

Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het
adres en wat er precies aan de hand is.

Veel info is te vinden op onze
website www.mediderm.nl
Voor afspraken kunt u bellen

UITBREIDING ONTMOETINGSHUIS

naar 0318 505065.

Het Ontmoetingshuis groeit uit haar jasje. Daarom heeft

WATERRIJKE NIEUWE FASE
VEENENDAAL-OOST VAN START

het college besloten de raad te verzoeken de uitbreiding
van het Ontmoetingshuis vervroegd uit te laten voeren.
Wethouder Nermina Kundic licht toe: “Als college stonden we
voor de keuze om één van de scholen uit te plaatsen naar een
andere locatie buiten de wijk of de bouw van de tweede fase

Bewoners zien het om zich

te vervroegen. Wij hebben voor het laatste gekozen. Enerzijds

heen, Buurtstede groeit.

omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen dichtbij huis naar

Om aan de blijvende vraag

school kunnen en anderzijds vinden we het ook van belang

naar woningen in Oost te

dat jonge gezinnen voor Veenendaal-oost kiezen als ze een

kunnen voldoen, worden

nieuwe woning zoeken.” De gemeenteraad wordt in december

inmiddels voorbereidingen

van dit jaar gevraagd een krediet beschikbaar te stellen om de

getroffen voor de nieuwbouw in Veenderij. Dit wijkdeel ligt

uitbreiding van het Ontmoetingshuis uit te kunnen voeren.

ten zuiden van Buurtstede en wordt een dorpse, waterrijke
woonomgeving. Op termijn komen hier zo’n 1.000 huizen.

Planning 2016

Het water in de wijk biedt straks tal van recreatiemogelijk

Na een positief raadsbesluit in december worden er twee

heden. Naar verwachting worden medio 2016 de eerste

onderwijsdelen aan het Ontmoetingshuis gebouwd en worden

woningen te koop aangeboden. In Veenderij zijn ook

de multifunctionele ruimtes rond de grote zaal geschikt

particuliere bouwkavels te koop.
In Buurtstede zijn en komen nog diverse projecten in
verkoop. Kijk op www.veenendaaloost.nl voor meer
informatie over wonen in Oost, of loop gerust binnen
in het i-centrum.

gemaakt voor het onderwijs en de Beheerstichting, die de
ruimtes in de avonden en weekends verhuurd. In september
2016 is naar verwachting de uitbreiding van het onderwijsdeel
gereed en in de maanden erna worden de overige aan te
passen ruimtes opgeleverd.

KOM JIJ OOK?

ONTMOETINGSHUIS ACTIVITEITENAGENDA
DATUM
16-12-2015
16-12-2015
16-12-2015
17-12-2015
17-12-2015

woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag

ACTIVITEIT
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Klaverjassen of jokeren
Kerstactiviteiten
Dansloos, live-muziek
KERSTVAKANTIE

19-12-2015 t/m 03-01-2016
24-12-2015

donderdag

Levende Kerststal

26-12-2015

zaterdag

2e KERSTDAG

30-12-2015
31-12-2015
06-01-2016
06-01-2016
09-01-2016
09-01-2016
13-01-2016
13-01-2016
13-01-2016
13-01-2016
14-01-2016
20-01-2016
20-01-2016
23-01-2016
27-01-2016
27-01-2016
27-01-2016
28-01-2016
03-02-2016
03-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
11-02-2016
17-02-2016
17-02-2016
18-01-2016

woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag

Klaverjassen of jokeren
OUDEJAARSDAG
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Muzendaal, live-muziek
Nieuwjaarsborrel
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Klaverjassen of jokeren
Klaverjassen of jokeren
Inloopspreekuur Wijkteam
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Kom aan Boordclub
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Klaverjassen of jokeren
Kinderactiviteiten
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Klaverjassen of jokeren
Inloopspreekuur Wijkteam
Inloopspreekuur CJG
Mamacafé Ontmoetingshuis
Kinderactiviteiten

19.00 tot 20.15 uur
20.00 tot 22.00 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
16.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
20.00 tot 22.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
09.45 tot 12.00 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
15.30 tot 16.30 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
15.30 tot 16.30 uur

VOORJAARSVAKANTIE

20-02-2016 t/m 28-02-2016
24-02-2016

TIJD
08.30 tot 10.00 uur
10.00 tot 11.30 uur
20.00 tot 22.00 uur
18.00 tot 21.00 uur
20.00 tot 21.00 uur

woensdag

Wekelijkse aciviteiten Sporthal Oost
WSV Dragonder
dinsdag
Sparta Veenendaal
woensdag
Sparta Veenendaal
donderdag
WSV Dragonder
donderdag

Klaverjassen of jokeren

20.00 tot 22.00 uur

Badminton en dynamictennis
Peuter- en dreumesdans
Gynastiek en turnen
Badminton en dynamictennis

19.00 tot 22.00 uur
14.45 tot 17.00 uur
16.00 tot 18.00 uur
19.00 tot 22.00 uur

Kom dan eens langs in het
Heb jij ideeën voor leuke activiteiten, maar weet je niet hoe je dit kan organiseren?
samen de mogelijkheden bekijken
dan
kunnen
We
gshuis.nl.
ontmoetin
activiteit@
Ontmoetingshuis of stuur een mail naar
om de activiteit te realiseren.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.ONTMOETINGSHUIS.NL

BUURMAN’S
COMBIAANBIEDING

VEENS

2 friet met saus
naar keuze
+
2 snacks

zevental leefgebieden in de wijk. De uitslag van het onder-

(keuze uit frikandel, kroket, nasischijf of bamischijf)

In de wijk de straten heeft Veens een onderzoek gedaan aan
de hand van de Wijkster. Dit onderzoek geeft inzicht in een

voor

€

5,

95

Deze aanbieding is geldig van maandag t/m donderdag in januari 2016!

zoek willen we graag met u delen. Mocht u interesse in de
uitslag of nog ideeën
hebben, neem dan
contact op met voordeur-oost@veenswelzijn.nl, of
met de wijkcoaches,
Ilse-Marije Sikkema,

Onze aangepaste openingstijden
i.v.m. feestdagen:

0620701147 of Erwin
de Boer, 0620701208.

OPEN tot 20:00 op donderdag 24 december 2015
GESLOTEN op vrijdag 25 december & zaterdag 26 december 2015
OPEN tot 20:00 op donderdag 31 december 2015
OPEN vanaf 15:00 op vrijdag 1 januari 2016

Spiesheem 54 Veenendaal, 3907 NJ Veenendaal, 0318 72 49 81

ONZE WINKEL
Nu in de aanbieding! Tegen inlevering van deze
waardebon krijgt 3 flessen Waterval voor maar

INLEVEREN FRITUURVET
EN BAKOLIE
Frituurvet in het riool heeft vervelende gevolgen. Zo zorgt

9,

99

het onder andere voor rioolverstoppingen. Uit onderzoek blijkt dat in Veenendaal-oost relatief veel vet in het
riool terecht komt. Meer dan in de rest van Veenendaal.

WAARDEBON

Daarom vragen we graag uw aandacht voor het volgende.

Tegen inlevering van deze waardebon krijgt u 3 flessen Waterval
voor maar 9,99. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2015

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in
te zamelen een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof
kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer.
Het inzamelen van vet en olie moet net zo gewoon worden
als de inzameling van glas en papier. Dus doe mee en
lever het in! U kunt het vet inleveren bij De Buurman,
Spiesheem 54.
De voordelen van het inleveren van gebruikt frituurvet:
minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-

COLOFON
De nieuwsbrief Veenendaal-oost is een uitgave van
Veenendaal-oost en het Ontmoetingshuis.
Spiesheem 54, Veenendaal, 0318-724980
activiteit@ontmoetingshuis.nl, www.ontmoetingshuis.nl
Redactie:
Marjan Kruijning, Programmamanager Ontmoetingshuis
Vormgeving: Okkerrreclame
Op de hoogte blijven van Veenendaal-oost en het
Ontmoetingshuis? Kijk op:
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u ook bij aan de vermindering van maatschappelijke kosten.
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