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Nieuwsbrief 2018-7, december  

Beste buurtbewoners in Veenendaal West,  

In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over: 
 

 de mogelijkheid om ‘Vriend 2019’ te worden van Wijs met je Wijk, 

 het aanstaande voorjaarsprogramma, 

 de themagroepen. 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Vriend van ‘Wijs met je Wijk-West’ in 2019 
 
Hierbij willen we u nog eens wijzen op de mogelijkheid ‘Vriend 2019’ te worden van onze 
organisatie.  
 
‘Wijs met je Wijk’ heeft de juridische vorm van een stichting en kent daarom geen leden. 
Deelnemer worden aan ‘Wijs met je Wijk’ is gratis. U krijgt als deelnemer uitnodigingen om 
deel te nemen aan activiteiten die door bestuur en activiteitencommissie worden 
georganiseerd, maar u bent geheel vrij om hier aan deel te nemen. 
 
Wij vinden het echter belangrijk om een goede feedback te krijgen op de aard en inhoud 
van onze activiteiten en transparant te zijn over de werkwijze en financiering van onze 
organisatie. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het concept ‘Vriend van Wijs met je Wijk- 
West’, zoals dat ook al in Petenbos functioneert.  
 
Als ‘Vriend’ wordt u namelijk tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld om commentaar 
te geven op de uitgevoerde en voorgenomen activiteiten en op het organisatorisch en 
financieel reilen en zeilen van de organisatie. Dat doen we uiteraard bij een gezellige borrel 
(na Nieuwjaar en na de zomer), want gezelligheid staat bij ons altijd voorop.  
Deze bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor deelnemers die zich als ‘Vriend’ hebben 
aangemeld. Voor ‘Vrienden’ zijn aan deze borrels geen kosten verbonden. Vorig jaar zijn 
ruim 70 deelnemers ‘Vriend’ geworden. Zie op onze website de foto’s van de zomerborrel. 
 
Hoe kunt u ‘Vriend’ worden? 
‘Vriend’ kunt u worden door jaarlijks een bedrag van tenminste € 10,- per persoon over te 
maken op onze rekening NL30 RABO 0323 4961 64 t.n.v. ‘Stichting Wijs met je Wijk’ onder 
vermelding van ‘Donatie 2019’.  
Het gaat om een jaarlijkse donatie, dus ook als u vorig jaar ‘Vriend’ was, dient u 
bovengenoemde bijdrage opnieuw te storten voor deelname in 2019. De opbrengst wordt 
gebruikt voor de genoemde bijeenkomsten en als extra bron van inkomsten voor de totale 
exploitatie van de activiteiten. U wordt verzocht de donatie vóór 1 januari 2019 te betalen. 
 
PS  De nieuwjaarsborrel vindt plaats op 16 januari 2019. De ‘Vrienden’ die voor 2019 
hebben gedoneerd, ontvangen daartoe tijdig een uitnodiging! 

http://www.wijsmetjewijk.nl/west


Mogelijk willen sommigen van u nog meehelpen bij de organisatie van de borrel 
(inrichting zaal, klaarmaken van hapjes, etc.)  Geef u dan a.u.b. per omgaande op bij 
Harry Bollema, e-mail: harry.bollema@gmail.com  of Willemien van der Reijden, 
e-mail: wimpy.rl@gmail.com  
 

Voorjaarsprogramma 2019 
 
Hieronder treft u het Voorjaarsprogramma aan zoals dat op dit moment is vastgesteld.  
De data van de verschillende onderdelen liggen vast. Wel kan een programmaonderdeel 
nog worden gewijzigd dan wel worden aangevuld met nadere informatie. Uiteraard 
ontvangt u daarover steeds tijdig bericht en uitnodiging.  
 
wo. 16  januari   :   Nieuwjaarsborrel ‘Vrienden’ van Wijs met je Wijk-West 
wo. 30      “          :   workshop en klaverjassen 
do.    7  februari :    lezing over een reis door Jos ten Berge (reis nog niet bekend!) 
wo. 13      “          :   de Veenendaalse opstand tegen Rhenen, door Roelof Bisschop 
do.  21      “     :   workshop en klaverjassen 
wo. 27      “      :   vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie 
wo.   6  maart     :   lezing Pelgrimspaden door Wim Westringa 
wo. 13      “          :   lezing over kunst door Louis Veen 
do.  21      “     :   workshop en klaverjassen       
wo. 27      “     :   Pub quiz 
do.    4   april       :   lezing over Kees Stip door Hette Wassenaar 
wo. 10      “     :   (paas)workshop en klaverjassen  
do.  18      “     :   High Tea 
 
 

Themagroepen 
Het aantal themagroepen breidt zich gestaag uit zodat steeds meer deelnemers in vast 
groepsverband plezier kunnen beleven aan hun eigen hobby of voorkeur. 
Zoals u weet is er inmiddels een Lijndansgroep gevormd die op de maandag bij elkaar komt 
en een Kunstgroep (momenteel volgeboekt!). 
Voor de filmgroep hebben zich tot nu toe te weinig mensen opgegeven. 
 
Wij willen nagaan of er belangstelling is om een gemengde zanggroep op te richten die 
regelmatig bij elkaar komt om samen te gaan zingen. Het genre ligt niet vast; als er een 
groep wordt gevormd, kan die vervolgens zélf het repertoire bepalen. Dan kan er ook een 
coördinator (trekker) worden gevonden en natuurlijk vooral een dirigent. 
Voorlopig kunt u zich aanmelden bij Roel van de Berg. e-mail: roelofvdberg@ziggo.nl  
 
Hieronder een overzicht van de diverse themagroepen met de naam en het e-mailadres van 
de verschillende trekkers (coördinatoren). Bij hen kunt u zich ook aanmelden. 
 
Wandelen 
Iedere maandagochtend van ca. 10 uur tot 12 uur wordt er een route naar keuze van 
ongeveer 6 of 8 km gelopen. Er wordt dus gelopen in twee groepen. 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!  
Trekker werkgroep: Jan Christiaan van Oeveren, e-mail: janvoeveren@gmail.com 

 
 

mailto:harry.bollema@gmail.com
mailto:wimpy.rl@gmail.com
mailto:roelofvdberg@ziggo.nl
mailto:janvoeveren@gmail.com


Workshops 
Bent u creatief en wilt u een workshop organiseren of u aanmelden bij de groep die 
workshops organiseert, neemt u dan contact op met Thea van Vliet, e-mail: 
theavanvlietschiks@hotmail.com, of Anneke Bakker, keesenannekebakker@kpnmail.nl   
 
Jeu de boules 
Er liggen twee gloednieuwe banen in het park Ruisseveen op u te wachten. Als u mee wilt 
doen, kunt u zich aanmelden voor de groepsapp. Vervolgens kan iedereen ‘n uitnodiging via 
deze app sturen om te gaan spelen.  
Trekker: Henk van der Blom. E-mail: blomdervanhenk@icloud.com   
 
Klaverjassen 
Iedere veertien dagen is er in de Westerkerk de mogelijkheid om te klaverjassen.  
Heeft u belangstelling? Meld u dan aan bij Thea Oosten, e-mail: theaoosten52@gmail.com  
 
Bridgen 
D.m.v. een datumprikker worden steeds alle deelnemers uitgenodigd om zich voor een 
periode van twee weken aan te melden. Vervolgens worden zij 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. 
Trekker: Bea van der Veer, e-mail: beahappy@live.nl  
 
Biljarten 
Bijna elke weekdag kunnen in de Egelantier kleine groepjes hun krachten 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, e-mail: hvesterik@hotmail.com of tel.nr.: 0652285098  
 
Filosoferen 
Er wordt om de 5 à 6 weken een bijeenkomst gehouden. Elke bijeenkomst is er een nieuw 
thema dat op een lichtvoetige manier wordt besproken. Er is geen kennis van de filosofie 
nodig, gezelligheid en interesse in elkaars opvattingen staan centraal. Mocht u zin hebben, 
meld u dan aan bij Jaap van den Hoek,  
e-mail: jmvandenhoek@hotmail.com  
 
Leesgroep 
Om de ca. 6 weken vindt er een huiskamerbijeenkomst plaats van zo’n twee uur waarbij op 
een gezellige manier van gedachten wordt gewisseld over een samen gekozen boek.  
Contact via Piet van Leeuwenstein, e-mail: pietvanleeuwenstein@gmail.com  
 
Computerondersteuningsgroep 
Vijf wijkbewoners, elk met zijn eigen specialiteit, vormen de ‘eerste-hulpgroep’ op 
computergebied voor u.  
Heeft u een computerprobleem, neemt u dan contact op met: Menno van der Reijden,  
e-mail: m.vd.reijden@gmail.com  
 
Kunstgroep 
Sinds kort is er in West een kunstgroep van start gegaan. De vijftien deelnemers komen 
maandelijks bij elkaar om over een kunststroming of een kunstobject met elkaar te praten. 
Dit onder de deskundige leiding van Louis Veen.  
Op dit moment is uitbreiding van de groep niet mogelijk! Wel kunt u zich op een wachtlijst 
laten plaatsen. Trekker: Willemien van der Reijden, e-mail: wimpy.rl@gmail.com  
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Lijndansen 
Bewegen is belangrijk bij het ouder worden. Lijndansen is een vorm waarin in rijen (lijn) 
gedanst wordt onder leiding van een instructeur. De bijeenkomsten worden gehouden in 
de Egelantier. Er heeft zich inmiddels een groep gevormd die op maandag bij elkaar komt. 
Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Dirck Vroonland,  
e-mail: d.vroonland@kpnmail.nl  
 
Met vriendelijke groet, het Bestuur van Wijs met je Wijk West. 
Wij wensen u vast een vreedzame kerst en jaarwisseling toe! 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

mailto:d.vroonland@kpnmail.nl

