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Direct hulp nodig?
0318 - 300 725
info@markterlageuitvaartzorg.nl
www.markterlageuitvaartzorg.nl
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Afscheid van Willeke en Dick
Op zaterdag 4 januari heeft de
Vrijetijdskring afscheid genomen van
Willeke van den Broek en Dick Cozijnsen.
Willeke en Dick zijn beide vrijwel vanaf
het begin (23 jaar !!) bij de Vrijetijdskring
betrokken geweest. En hoe! Er werd
bijna geen avond gemist, Dick was
jarenlang coördinator en penningmeester en Willeke verwende ons iedere
bijeenkomst met hapjes en drankjes.
Dit zijn de praktische zaken rond de
Vrijetijdskringavonden, maar vooral

waren zij er voor de bezoekers. Met een
vriendelijk woord, een hartelijke lach,
een grapje op zijn tijd. We waren blij met
hen.
Dick heeft ook jaren deel uitgemaakt
van het hoofdbestuur. Dit haalde Cees
Tabak nog eens aan tijdens zijn
afscheidswoord. Ook Gert Albers en
Martine Brugman waren aanwezig.
Willeke en Dick kregen van het
hoofdbestuur een prachtig boeket.
Van de Vrijetijdskring kregen zij als

Nieuw bestuurslid
Wie is Matthijs Vette?
Ik ben 62 jaar en getrouwd met Rinske
Anbeek. Altijd vrolijk en in voor een
praatje met iedereen!
Ik heb mijn Arbo
groothandel na
24 jaar verkocht
en ben dus,
noem het maar:
met “pensioen”.
Opa van 7
kleinkinderen en
sinds een jaar
verhuisd van Bennekom naar het mooie
Veenendaal.
Afgelopen jaar bezocht ik de
vrijwilligersmarkt op het gemeentehuis in

Veenendaal. Mijn oog viel direct op
Stichting Buitenzorg! Waarom?
In mijn bedrijf had ik ook te maken met de
doelgroep van Buitenzorg. Sociale
werkplaatsen, zorginstellingen om maar
eens wat te noemen. Daarnaast heb ik
ervaring met Bartiméus en
’s Heeren Loo.
Met veel plezier en een gezonde dosis
inzet, zal ik mij sterk maken voor
Buitenzorg, als bestuurslid Evenementen
onder andere.
Een geweldig mooie Stichting om je voor
in te zetten als vrijwilliger!

Matthijs Vette
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dank het
Erelidmaatschap
uitgereikt en
ontvingen zij
nog een
cadeaubon,
vergezeld van
zoenen en een hartelijk applaus van alle
aanwezigen.
Nogmaals hartelijk bedankt voor de vele
jaren prettige samenwerking.

Kees van de Bovenkamp

Ik kom graag
bij u op de koffie…

Cateringservice
www.demaescateringservice.nl
tel. 0318 - 55 58 76 | dick@demaescateringservice.nl
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Cadeaus Sinterklaas nog net gered
Als het zo koud is, vraag je je altijd af:
“Zou Sinterklaas vanavond naar de Soos
komen?” En net als ieder jaar zit er maar
één ding op: zingen! En een wortel voor
het paa… Ojee! Een wortel! Vergeten!
Maar wortel of geen wortel: Sinterklaas
kwam gewoon binnen. Met drie
zwartepieten. Een heel oude, vermoeide
piet en twee heel jonge pieten.
De Sint en de oude piet namen vóór in
de zaal plaats. Niels van de beveiliging
reikte het rode boek aan en daarmee
was Sinterklaas er helemaal klaar voor.
Eerst riep hij alle jarigen van de
afgelopen en komende weken naar
voren om door ons allemaal te worden
toegezongen. Daarna werden de eerste
mensen naar voren geroepen voor een
gesprekje met de Sint.
Annet had net een lied gezongen toen
er ineens een ‘straatjochie’ naar voren
liep die cadeaus uit handen van de

pieten griste. Daarna probeerde hij de
zak uit handen van oude piet te trekken.
Casey-Jo kon het niet langer aanzien en
kwam oude piet helpen. Vervolgens
wilde het ‘straatjochie’ in de zak kruipen
maar die was te klein voor hem. De zak
is voor cadeaus en niet voor kinderen!
Toen ging hij er maar snel vandoor. Wij
moesten er eigenlijk wel om lachen.

Eindelijk kon Sinterklaas verder met zijn
gesprekjes. Maar nee! Niels de beveiliger
kwam naar voren met een zak cadeaus
die hij niet aan oude piet wilde afgeven.
Hij was ervan overtuigd dat hij
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zwartepiet was. En oude piet wist zeker
dat hijzelf vandaag de beveiliger was.
Toen we goed keken, zagen we dat ze
elkaars muts op hun hoofd hadden. Dat
was het dus. Ze gingen gauw hun
mutsen ruilen en toen kon Sinterklaas
eindelijk doorgaan.
In groepjes werden de bezoekers naar
voren geroepen. Ze vertelden wat ze
vandaag gedaan hadden en als ze
wilden, zongen ze een liedje. Bertus
speelde een lied op zijn mondharmonica.
Toen iedereen een kadootje had
gekregen was het tijd voor de Sint om
weer een dak verder te gaan. Hij moest
vanavond nog heel wat bezoekjes
afleggen. Terwijl wij luid zongen, liepen
Sint en pieten weer naar buiten. Dank u
Sinterklaasje en kom volgend jaar
alsjeblieft weer terug!

Twan Reijnders
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Theeschenkerij gaat open
We hebben er lang op gewacht, maar
Theeschenkerij Buitenzorg gaat open in
april!
Rianne en Willem Geerts heten u daar
dan ook van harte welkom. Zij beheren
de theeschenkerij op Dragonder.
Veel mensen kennen Rianne en Willem al
van hun patatzaak ‘Willem Geerts
Supersnack’ op het Ronde Erf.
U kunt bij ze terecht voor koffie, thee,
frisdrank etc. met heerlijk gebak, maar
ook voor een kleine lunch. Voor de
kinderen zal er veel lekkers te verkrijgen
zijn. De mensen van de dagbesteding
van Zideris helpen Rianne en Willem met
het maken en serveren van de
lekkernijen.

Bij mooi weer staat het terras klaar,
vanwaar u kunt genieten van alle

activiteiten op het dierenkampje.
Er worden leuke verrassingen
georganiseerd, zoals een unieke
theebeleving, een high tea of wellicht
een kinderfeestje.
Indien gewenst kunnen Willem en
Rianne u laten ophalen door een
gol�arretje bij de ingang van het
Dragonderpark.
De Theeschenkerij is dagelijks geopend
van 10.00-16.00 uur. Op zondag is het
dierenkampje gesloten.
Graag tot ziens in de theeschenkerij.

Gerda Konstapel

Tipi bouwen op locatie Dragonder
Het IVN en Buitenzorg Dragonder zijn een
mooie samenwerking aangegaan! Wat
kunnen we voor elkaar betekenen, voor
nu en in de toekomst?

niet gewillig en wilden regelmatig de
andere kant op. De kinderen werden zo

enthousiast dat zij tijdens het bouwen
de Tipi al in gingen .
Onze Vrienden van Buitenzorg en tevens
IVN’ers Ton en Dorty, hartelijk dank voor
jullie inzet. Het was een topproject met
een prachtig resultaat!

Zo is het plan ontstaan op Dragonder
een Tipi te bouwen. Dat is een
indianentent. Wij zijn het @IVN heel
dankbaar dat zij dit nu bij ons hebben
gebouwd.

We hopen dat de blaadjes in het
voorjaar een kans krijgen om te groeien.
Dan kan het een mooie groene Tipi
worden om in te spelen!

Bezoekers vonden het bijzonder om te
zien hoe de Tipi langzaam tot stand
kwam. De wilgentenen waren soms echt

Martine Brugman
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Taxi
Touringcar
Autoverhuur
www.noot.nl
B.V.

STICHTS BEHEER

VAN 1952
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Vrienden van Buitenzorg

CMC Groep, Ben Koelewijn en Rien Bouman
In elke editie van Buitenpost vertelt een Vriend van Buitenzorg
wat hem of haar bindt aan Stichting Buitenzorg. In deze editie
namens de CMC Groep, Ben Koelewijn partner en adviseur
bedrijfsverzekeringen en Rien Bouman, partner en bedrijfsmakelaar.

andere financiële vraagstukken. Aan de hand van de CMC
Assurantiescan inventariseren we de risico’s voor de
onderneming en maken we een analyse van het huidige
verzekeringspakket. Vast onderdeel van de scan is het
premiebesparingsplan, met een besparing van minimaal 10%!
Ook hebben we vanuit Assurantie & Advies het Veens Collectief
opgezet. Speciaal voor Veenendaalse ondernemers een
aantrekkelijk verzekeringspakket met 25% korting.

Titel

Sinds wanneer bent u Vriend van de Stichting Vrienden
van Buitenzorg
CMC Groep is sinds eind 2012 Vriend van de Stichting. Kort na
onze verhuizing naar Veenendaal zijn we het werk van
Buitenzorg gaan steunen.

Hoe is dat zo gekomen, wat is de reden dat uw bedrĳf
Stichting Buitenzorg steunt?
Als nieuwbakken Veense ondernemers konden we natuurlijk
niet anders dan één van de bekendste stichtingen van
Veenendaal steunen. En dat doen we dan ook sinds 2012 graag.

Kunt u uw bedrĳf (en eventueel uzelf) voorstellen?
Wij zijn Rien Bouman, mede-eigenaar van de CMC Groep en
bedrijfsmakelaar voor CMC Bedrijfsmakelaars en Ben
Koelewijn, mede-eigenaar van de CMC Groep en adviseur
bedrijfsverzekeringen voor CMC Assurantie & Advies en CMC
Collectief. Deze laatsten zijn 2 van de 4 labels van de CMC
Groep. Het groene label CMC Bedrijfsmakelaardij is voor de
meeste Veenendalers meer bekend, maar eigenlijk bestaat het
blauwe verzekeringslabel al veel langer. Na een periode van 6
jaar in Nijkerk gevestigd te zijn geweest, is het kantoor in 2012
naar Veenendaal verhuisd. In dat jaar is de bedrijfsmakelaardij
toegevoegd aan de activiteiten van CMC.
Vanuit CMC Assurantie & Advies adviseren we met name
ondernemers op het gebied van verzekeringen, pensioenen en

Is er nog iets anders wat u kwĳt wilt?
We zijn trots op al het werk van Stichting Buitenzorg, ga zo
door!
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Kerstdiner Vrijetijdskring
Nico heet ons namens de voorzitter
welkom bij het kerstdiner en wenst ons
een fijne avond.
Daarna geeft Nico het woord aan Kees
die enkele mededelingen heeft. Kees
vertelt dat Marja van de Berg is
overleden. Marja was lid sinds de
oprichting. Ze heeft ook in het bestuur
gezeten en was een zeer trouw lid. De
laatste jaren kwam ze niet zo vaak meer,
maar ze ging met veel plezier mee met
ons reisje. Marja is 50 jaar geworden. We
sturen een kaart naar haar ouders met al
onze namen erop.

Bij het diner op zaterdagavond 14
december zijn 45 deelnemers aanwezig.
Dit wordt verzorgd door restaurant
Golden House. De tafels zijn versierd.
Ook de kerstboom staat al. Dat ziet er
gezellig uit.
Achter de bar staan onze vertrouwde
personen: Cor Sukkel, Henk van der
Horst en Daniël van Zoeren.
Niels van de Brink is vanavond voor het
eerst aanwezig bij onze kring.

natuurlijk blij mee. We laten het ons
goed smaken. We sluiten af met een kop
koffie of thee.
Daarna sluit Cor de avond en bedankt
iedereen voor zijn/haar komst en hoopt
dat wij een fijne kerst en een goed oud
en nieuw zullen hebben.
Het was een fijne avond met lekker eten
en een goede sfeer.

Bert van den Bos
Om acht uur is iedereen klaar met eten
en krijgen we een toetje. Het toetje is
door iemand gesponsord en daar zijn we

Soos zaagt figuur
Eénmaal per jaar komt Bob de Bouwer
naar de Soos en dan gaan we figuurzagen
en schilderen. “Kunnen wij het maken?
Nou en of!”

was, kon je hem schilderen. Tenslotte
kon je bij een van de vrijwilligers de verf
droog laten föhnen.

Bob de Bouwer was er natuurlijk niet
zelf. Daar heeft hij het veel te druk voor.
Maar Niels leek vanavond behoorlijk veel
op hem, met zijn groene overall en een
helm op zijn hoofd. Niels had gezorgd

konden zingen. Er was vanavond alleen
geen muziek want Bertus was er niet.
Geen nood: Jan, een van de jarigen,
haalde zijn mondharmonica tevoorschijn
en speelde het ‘Lang zal ze leven’ zelf
mee. Daarna trakteerde Amy op zakjes
chips.
Aan het eind van de avond hadden alle
bezoekers een al of niet zelf gemaakte
figuur om mee naar huis te nemen.

Twan Reijnders

voor plaatjes hout met een tekening
erop, bijvoorbeeld van een vlinder of
een auto. Met een figuurzaag mocht je
de figuur eruit zagen. Daarna was het
schuren geblazen en als het mooi glad

Het figuurzagen viel nog niet mee maar
al doende begon je door te krijgen hoe
het moest. Zo nodig met wat hulp van
een vrijwilliger kwam er een mooie
figuur uit het plaatje hout. En wie geen
zin had in zagen of schilderen, kon ook
lekker gaan tekenen of puzzelen.
Er werden weer een paar jarigen naar
voren geroepen zodat we voor ze
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op w eg

Wij vinden dat iedereen de baan verdient die bij hem of haar past.
Maar het lukt niet altijd die baan zelf te vinden. IW4 helpt je daarbij.
Via het opdoenvan werkervaring en het werken aan persoonlijke
ontwikkeling begeleidenwe je op weg naar werk.
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naar werk
met IW4
IW4
Transformatorstraat 1
3903 LR Veenendaal
(0318) 56 39 00
info@iw4.nl
www.iw4.nl

REDACTIE-ADRESSEN
Gerda Konstapel
De Brinken 27
3901 KV Veenendaal
M: 06-36330240
T : 0318-548446
E : gerda@stichtingbuitenzorg.nl
Twan Reijnders
T: 0318-552519
E: twan@stichtingbuitenzorg.nl

Agenda

Colofon

Vrijetijdskring
14 maart
18 april

SOOS
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei

DRUKWERK
Communicatieregisseurs*
Edisonring 2
6669 NB Dodewaard
T: 0488-417450
E: info@communicatieregisseurs.com
w: www.communicatieregisseurs.com

22 maart
26 april
24 mei
28 juni

Stichting
Buitenzorg Beheer
zijn welkom op
rek. nr.
NL93RABO
0111 853 834

Aanvang 11:15 uur
Aanvang 11:15 uur
Aanvang 11:15 uur
Aanvang 11:15 uur

KookKlup en InternetKlup
Iedere woensdagmiddag, aanvang 17:00 uur.
Aanmelden voor deelname kan per mail bij:
info@stichtingbuitenzorg.nl

MEER INFORMATIE?
www.s�ch�ngbuitenzorg.nl
Twi�er @st_buitenzorg

Financiële
bijdragen t.b.v.

Playbackshow
Workshop Pasen
GEEN Soos-avond ivm Goede Vrijdag
Carnaval
Vrije avond en goochelen
Slotavond met Pannenkoekenfestijn

Aangepaste kerkdiensten in de Oude kerk

LAYOUT
Twan Reijnders

DONATIES

Bowlen
Filmavond

Huis kopen?
Joúw kans om te
verduurzamen.
Duurzamerwonen begint met inzicht in je
financiële situatie. Wat wil je doen?En kun je
het betalen?Wij geven je hypotheekadvies.
Maarvertellen je ook welke energiebesparende
maatregelen er voor jou mogelijk zijn. Zodat je
slimme keuzeskunt maken. Enal je duurzame
woonkansen benut.

Maak eenafspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen

van de Rabobank
te Veenendaal
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Stijlvol gala op de Soos
De eerste Soos-avond van het jaar
houden we altijd het SoosNieuwjaarsgala. Ook dit jaar had
iedereen weer zijn mooiste kleding en
zijn beste humeur aangetrokken.
Al “gelukkig nieuwjaar” wensend
kwamen de bezoekers de zaal binnen.
Er lag een rode loper klaar en voorin de
zaal stond een achtergrond opgesteld
waar, zoals ieder jaar, de foto’s
werden gemaakt. Je kreeg daar van
Bernadet een glas ‘champagne’
waarna de lakeien Niels en Mattanja je
lieten plaatsnemen op een van de
stoelen die klaar stonden. Dan werd je

foto gemaakt. Als je wilde kon je nog
een keer met iemand samen op de
foto of met een groepje.
Zo ontstond de ene na de andere leuke
foto. De volgende Soos-avond krijg je
hem mee naar huis.
Na de foto’s was het tijd voor de
modeshow. Als we zo ons best hebben
gedaan om er mooi uit te zien, willen
we dat graag nog een keer showen.

van de vrijwilligers via de
geluidsinstallatie uitlegde hoe je eruit
zag. Aan beide zijden van de loper zat
het publiek.
Iedereen kreeg natuurlijk een hartelijk
applaus.
Het nieuwe jaar is op de Soos weer in
stijl geopend.

Twan Reijnders
Om beurten liep iedereen die dat
wilde, al of niet bijgestaan door de
lakeien, over de rode loper terwijl een
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Vrijetijdskring houdt Playbackshow
Zaterdagavond 16 november is spannend voor alle
deelnemers. Het zijn er 14 deze keer. Erg leuk dat er
zoveel meedoen aan de Playbackshow.
Jasper en Twan maken vanavond alle foto’s en hebben
voor een prachtig aangekleed podium gezorgd.
We horen oude en nieuwe muziek en heel verschillend:
René Froger, Marco Borsato, Peter Koelewijn, Conny
van de Bos, Joop de Knegt en Frank Boeyen.
Na de pauze: Frans Bauer, Corry Konings, Maan, Neneh
Cherry, Andere Hazes jr. en tot slot K3.
De playbackers kennen de liedjes goed en dansen en
playbacken dat het een lieve lust is.
Eén optreden wordt zelfs live gezongen, namelijk “Ik
vind je lief zoals je bent.” Goed gedaan Willemina.
Het laatste nummer zorgt voor veel hilariteit. De drie

dames van de begeleiding hebben zich verkleed en
doen Oya lé lé van K3. Dikke pret.
De eerste prijs gaat naar Marjolein met Sjaakie van de
hoek.
Tweede wordt Melinda met Leven en laten leven.
Derde wordt Willeke met het heftige nummer Buffalo.
De aanmoedigingsprijs gaat naar Daniël met Bella Italia.
Een welverdiende prijs voor Daniël.
De jury bestaat uit Hanny en Roelof van der Horst en
Henk van Dijk. Hartelijk bedankt voor jullie deskundige
commentaar en jurering.
Het is een prachtige avond geweest voor alle
aanwezigen.

Anneke van de Bovenkamp

