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Nieuwsbrief 2017-5  

 

Onderwerpen: start biljartgroep, filosofiegroep en website 

 

Beste buurtbewoners, 

Wij zijn blij dat we jullie weer nieuwe initiatieven kunnen melden naast die welke al goed 

lopen. Daarnaast is het gelukt ook voor onze wijk een volledige website in de lucht te krijgen. 

Onderstaand lichten we een en ander toe. 

 

Wie wil er een potje biljarten? 

Bij het inventariseren van de behoefte aan activiteiten bij de 

pilot in april dit jaar is ook door een aantal mensen biljarten 

genoemd. Wij hebben contact opgenomen met Veens. In de 

Eglantier, Rederijkers 1, staat een heus wedstrijdbiljart dat we 

een aantal ochtenden en avonden kunnen gebruiken. Het is 

dus mogelijk wekelijks te biljarten en ook op verschillende tijdstippen. 

 

Wij vragen degenen die belangstelling hebben om te gaan biljarten dit te melden via de 

email aan: h.wiegel@kpnmail.nl, onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. 

Na het inzamelen van de aanmeldingen zullen we dan een bijeenkomst beleggen in De 

Eglantier en bespreken hoe we het gaan organiseren.   

Opgave graag voor 16 december opsturen naar voornoemd email adres. 

 

Initiatiefnemer, 

Hans Wiegel 

       

Wie wil er met ons mee filosoferen?   

Bij de inventarisatie van gewenste activiteiten bij de pilot is 

ook de oprichting van een filosofiegroep genoemd. Wij 

hebben in klein comité gekeken hoe dit op te zetten en zijn 

tot de volgende aanpak gekomen: We willen de groep als 

huiskamergroep opzetten.  

De groep zou om de drie weken bij elkaar kunnen komen om op basis van een vooraf 

gekozen thema een eigen belevenis, waarneming of vraag in te brengen welke door de 

groep op filosofische wijze wordt beschouwd. Dat betekent dat over hetgeen wordt 

ingebracht geen oordeel wordt geveld, maar dat in dialoog met elkaar wordt besproken wat 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:h.wiegel@kpnmail.nl


de betekenis zou kunnen zijn en wat het ons kan leren. Immers:  bij filosofie gaat het om het 

ontwikkelen en verdiepen van kennis en wijsheid. Dat kun je jouw hele leven blijven doen. 
 
We willen het bespreken licht houden. Het gaat dus niet om de kennis of het bestuderen van 

de filosofen, maar we proberen wel te ontdekken wat bekende filosofen over het onderwerp 

hebben gezegd en wat dat ons kan leren. En het moeten natuurlijk bijeenkomsten zijn waar 

we plezier aan beleven. 
 
We willen starten met de thema's te bespreken aan de hand een serie die de Belgische 

televisie heeft gemaakt over filosofie in de praktijk, geheten: Het voordeel van de twijfel. De 

afleveringen zijn te vinden op Youtube en duren ca. 40 minuten.  

Dus niet veel leeswerk en studie: iedereen kan meedoen, voorkennis is niet vereist. 
 
Belangstellenden kunnen zich opgeven via het email adres: jmvandenhoek@hotmail.com  

door opgave van naam, adres en telefoonnummer. 
 
Op basis van de belangstelling zal dan een startbijeenkomst in januari worden belegd waarin 

de opzet en eventuele andere ideeën over de invulling van deze bijeenkomsten besproken 

kunnen worden.  
 
Opgave graag voor 16 december opsturen naar voornoemd email adres. 
 
De initiatiefnemers: Jaap van den Hoek, Jellie van Steenbergen en Hans Wiegel 

 

Bezoek onze website! 

Vanaf heden is onze website in de lucht. Je kunt deze vinden door www.wijsmetjewijk.nl op 

je computer in te voeren. Dan kom je op onze gezamenlijke portal waarop een keuzeknop 

voor Petenbos en West. Via deze laatste knop kom je op ons deel van de website. Hier vindt 

je naast veel informatie over de activiteiten, organisatie, sponsors, enz. ook een knop 

'Terugblik Uitwijk' waarop korte verslagen met foto's staan van alle activiteiten die er tot nu 

toe zijn geweest.  
 
Kortom: een leuke en informatieve site die wij als belangrijk communicatiemiddel zullen 

gebruiken. 

 

Nieuw bestuurslid 

Wij verwelkomen Willemien van der Reijden als nieuw lid van ons bestuur en als 

ondersteuning bij de activiteitencommissie.  

 

Je kunt je uiteraard ook nog steeds aanmelden voor bestaande activiteiten bij 

onderstaande contactpersonen: 

Jeu de boules:                  Alida Budding: alida.budje@gmail.com  

Wandelgroep:                  Jan Christiaan van Oeveren: janvanoeveren@gmail.com  

Leesgroep:                        Piet van Leeuwenstein: pietvanleeuwenstein@gmail.com  

 

 

Het bestuur van Wijs met je Wijk Veenendaal West 
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