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Nieuwsbrief 2018-2
Beste buurtbewoners in Veenendaal- West,
In deze nieuwsbrief treft u informatie aan afkomstig van de coördinatoren
(trekkers) van de diverse actiegroepen van WmjW in onze buurt.
Uit het aantal groepen dat inmiddels actief is (11) en uit het aantal
deelnemers in West (400), blijkt wel de grote behoefte aan allerlei vormen van
gezelligheid en bedrijvigheid bij u en bij ons, vitale ouderen als we zijn.
En nog steeds ontstaan er nieuwe ideeën en plannen onder het motto: Voor
en door de wijk! Wij houden u daarvan blijvend op de hoogte, ook via onze
website: www.wijsmetjewijk.nl

Hieronder teksten en mededelingen van de actiegroepen.
Wandelclub Veenendaal-West start iedere maandagochtend om 10 uur voor
een route naar keuze van ongeveer 6 of 8 km. Om ca. 12 uur zijn we weer
terug op het startpunt.
In de maand maart vertrekken we vanaf de parkeerplaats in Kwintelooijen
voor vier verrassende tochten. Houd rekening met heuvelachtig terrein!
Omdat we met twee groepen lopen, zijn de groepen niet al te groot. U kunt vrij
meelopen zonder aanmelden. Wel even bij de leiding aangeven dat u nieuw
bent.
Wilt u uitnodigingen voor de wandelingen ontvangen, dan kunnen we u op de
mailinglijst zetten. Stuur in dat geval een berichtje naar:
wandelclubveenendaalwest@gmail.com U bent hartelijk welkom! Namens de
werkgroep: Jan van Oeveren, coördinator.
Jeu de boules
Als u mee wil doen kunt u zich aanmelden voor de groepsapp.
Er hebben zich inmiddels dertig mensen aangemeld bij de groep. Verder is het
de bedoeling dat iedereen bij goed weer een uitnodiging tot spelen kan doen.
Alida Budding, Email: alid@budja.nl

Bridgegroep
Na de startbijeenkomst eind december 2017 zijn in januari 2018 elf
deelnemers gestart en staan er drie mensen op een reservelijst.
D.m.v. een datumprikker worden steeds alle deelnemers uitgenodigd om zich
voor een periode van twee weken aan te melden. Vervolgens worden deze
verdeeld in groepen van vier.
In de praktijk betekent het dat binnen één periode drie à vier speelmiddagen
van 13.30 – 16.00 uur bij een van de deelnemers thuis plaatsvinden.
Er is spelmateriaal aangeschaft dat rouleert na elke speelmiddag.
Het ontmoeten van elkaar middels gesprekken staat centraal, maar dat
weerhoudt de deelnemers niet van een serieus potje bridgen, waarbij de
kennis van de bridgeregels natuurlijk wel een vereiste is..
Interesse? Voor nieuwe deelnemers is zeker plaats!
Met vriendelijke groet,
Anton Brinkman
Computerondersteuning
Mijn naam is Menno van der Reijden, en met vier mede wijkbewoners, Leo
Tijdeman, Henk Jansen, Albert van der Veer en Frank Bertens, elk met zijn
eigen specialiteit, vormen wij de ‘eerste -hulpgroep’ op computergebied voor
u, de 60+-ers in onze wijk. In de huidige tijd moet je welhaast beschikken over
allerlei elektronische hulp- en communicatiemiddelen. Denk daarbij aan
Windows-PC’s, Apple-Mac’s, tablets, iPads en slimme telefoons (smartphones)
van allerlei merken. Helaas hebben veel mensen van onze generatie niet die
affiniteit tot deze elektronica en zeker niet de vaardigheden van de volgende
generatie: de jeugd van tegenwoordig. (Zelfs onze kleinzoon van 7 doet ons af
en toe nog wat voor!)
Wij als werkgroep kunnen echter ook niet alles en dus gegarandeerd alle
computerproblemen oplossen. Maar wat wij wel heel goed kunnen is er samen
met u naar kijken. En dan komt vaak het ‘twee weten meer dan een’ - principe
om de hoek kijken. Wij willen dan ook niet een probleem verhelpen en u
daarna zich laten afvragen ‘wat heeft hij nou gedaan?’, nee, we willen er
samen met u naar kijken en het zo mogelijk door uzelf laten oplossen. Zo leert
u er ook wat van!
Ik fungeer als trekker van de computerondersteuningsgroep. Dat houdt in, dat
u uw probleem bij mij meldt en ik eventueel, na contact met u, een van ons
vijven verzoek u met een bezoek te vereren. Het gaat u niets kosten, afgezien
van tijd en een glas water.
Voorstel: ruim minimaal één uur in, wanneer u de afspraak tot een bezoek
maakt. Er wordt altijd gezegd, dat zaken met computers zo simpel zijn en met
één druk op de knop kunnen worden geregeld. Dat is waar, maar vaak moet
ook worden gezocht waar die ene knop zit en hoe die is te activeren.
Mail me uw naam, adres en telefoonnummer en natuurlijk het probleem waar
u mee vastloopt, op m.vd.reijden@gmail.com en er komt weer beweging in.
Groet, Menno van der Reijden.

Nieuw bestuurslid . . .
‘Het begon met de bijeenkomst in september vorig jaar van Wijs-met- je -Wijk
-West. Daar heb ik me aangemeld bij Piet van Leeuwenstein voor de leesclub.
En zo gaat een balletje rollen…..
Uiteindelijk heb ik gehoor gegeven aan de oproep voor uitbreiding van het
bestuur, als plaatsvervangend secretaris, niet wetende wat dat allemaal zou
inhouden. Met een positief zetje van diezelfde Piet, secretaris , die dacht, dat
het wel iets voor mij zou zijn!
Pas in 2015 in Veenendaal woonachtig, leek dit een uitgelezen kans meer
mensen te leren kennen. En ook mijn bestuurlijke ervaring weer te kunnen
inzetten.
En nu zit ik er middenin en krijg binnenkort ‘bijscholing instructie
websitebeheer.’ Je bent nooit te oud om te leren, zo zie je maar weer!
En vooral het enthousiasme van de medebestuurders, de goede opkomst bij
de lezingen en workshops en het georganiseerde lopen van de vele, diverse
activiteiten, geeft mij het gevoel met iets zinnigs bezig te zijn binnen onze wijk!
En hoe leuk is het om in winkelcentrum de Ellekoot nu bekenden tegen te
komen!
Dus wat mij betreft: een prachtig project, waaraan ik graag mijn steentje
bijdraag,
Willemien van der Reijden’
Biljartgroep
Sinds januari is er een ruim tien man sterke biljartgroep actief die op bijna elke
weekdag in de Eglantier in kleine groepjes hun krachten kunnen oefenen.
Het gaat om mensen die over enige ervaring beschikken naast mensen op
beginnersniveau.
Als u weet hoe u een keu moest vasthouden en het spelletje u aantrekt, neemt
u dan contact op met Hans van Esterik, Email: hvesterik@hotmail.com of
tel.nr.: 0652285098
Leesgroep
Sinds november 2017 is onze leesgroep (10 man/vrouw sterk) actief.
We hebben inmiddels twee boeken (Nederlandse literatuur) besproken, te
weten: 'Muidhond' van Inge Schilperoord en ‘De engelenmaker’ van Stefan
Brijs. Voor 16 maart a.s. staat de roman ‘Mijn vader is een vliegtuig’ van
Antoinette Beumer op het programma. Het betreft huiskamerbijeenkomsten
van zo’n twee uur waarbij op een gezellige manier van gedachten wordt
gewisseld over een samen gekozen boek.
Contact via Piet van Leeuwenstein, Email: pietvanleeuwenstein@gmail.com

Filosofiegroep
De filosofiegroep is van start gegaan en heeft inmiddels twee bijeenkomsten
gehad. Er is onder andere met elkaar gediscussieerd over de vraag: wat is
geluk. Als achtergrond voor het gesprek worden de filmpjes van de Belgische
serie 'Het voordeel van de twijfel' via Youtube bekeken. Er wordt om de 5 à 6
weken een bijeenkomst gehouden. Elke bijeenkomst is er een nieuw thema.
Dat maakt het ook makkelijk voor nieuwe geïnteresseerden om bij de groep
aan te sluiten. Mocht je zin hebben, meld je dan aan bij Jaap van den Hoek,
email: jmvandenhoek@hotmail.com

