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Nieuwsbrief 2018-1
Onderwerp: het winter/voorjaarsprogramma 2018 en informatie over groepsactiviteiten
Beste buurtbewoners,

1. Het winter/voorjaarsprogramma in de Westerkerk
Het is ons gelukt om voor de komende maanden een gevarieerd programma met
lezingen/presentaties, workshops en een wijnproeverij samen te stellen. Bovendien zijn we
erin geslaagd om de activiteiten afwisselend op woensdag- en donderdagmiddagen te
kunnen aanbieden.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. We starten op woensdagmiddag 17 januari met een spetterende opening, want dan
neemt Anita Tijdeman ons mee op een reis door Amerika.
2. donderdag 25 januari

workshop ‘Vogels door de winter’ en klaverjas-drive

3. woensdag 31 januari

‘Het belang voor ouderen van goede voeding en beweging’,
door Jenny Stringa

4. donderdag 8 februari

‘Erven, schenken en levenstestamenten’, door Koen van den
Berg

5. woensdag 14 februari

creatieve workshop ‘Schilderen’ en klaverjas-drive

6. donderdag 22 februari

‘Online privacy en computercriminaliteit’, door Gerard
Nettenbreijers

7. weekje vakantie
8. donderdag 8 maart

‘Het maken van natuurdocumentaires’, door Freek Visser

9. woensdag 14 maart

wijnproeverij, te presenteren door Esther Zwanink

10. woensdag 21 maart

creatieve workshop ‘Voorjaar’ en klaverjas-drive

11. donderdag 29 maart

paasbingo

12. woensdag 4 april

‘Medische aspecten van het ouder worden’, door Nico
Wolswinkel, huisarts

13. donderdag 12 april

creatieve workshop ‘Werken met vilt’ en klaverjas-drive;
bovendien: info-middag over jeu de boules

14. woensdag 18 april

‘high tea’

(Noteer de data alvast in uw agenda!)

2. Bridgen
In Nieuwsbrief 2017-4 van 28 november jl. hebben we u gemeld dat we een ‘Wijs met je
Wijk-bridgeclub’ willen opzetten en bridgelessen willen aanbieden. Daarop hebben we veel
reacties ontvangen. We starten nu met een bridgeclub van 15 personen, die bij elkaar thuis
gaan bridgen.
Daarnaast zijn er 11 enthousiastelingen die dit spel graag willen leren. Om hierin te
voorzien, hebben we Roelof Santing uit Ede bereid gevonden om bridgeles te geven.
Daartoe is deze groep van adspirantbridgers in tweeën gesplitst, waardoor men bijna
privéles krijgt. Beide groepen krijgen ongeveer 15 lessen en starten in de week van 8 januari
2018.
Wilt u ook deelnemer worden van de bridgeclub? Meld u dan bij Henk van den Brandt via
henkvandenbrandt@live.nl.

3. Filosofiegroep
In Nieuwsbrief 2017-5 van 9 december hebben we aangekondigd met een filosofiegroep te
willen beginnen. Daarvoor hebben zich inmiddels 8 deelnemers gemeld. De groep gaat in
januari van start. Er is geen kennis van de filosofie voor nodig om deel te nemen. Wie nog
mee wil doen kan zich alsnog melden bij Jaap van den Hoek, email:
jmvandenhoek@hotmail.com.

4. Biljarten
In voornoemde nieuwsbrief is ook de start van een biljartgroep aangekondigd. Hiervoor
hebben zich 10 liefhebbers (waaronder een aantal beginners) aangemeld. Ook deze groep
start in januari en ook voor deze groep kan men zich nog aanmelden bij Hans Wiegel, email:
h.wiegel@kpnmail.nl.

5. Overige activiteiten
U kunt zich 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
janvoeveren@gmail.com
Leesgroep: Piet van Leeuwenstein
pietvanleeuwenstein@gmail.com

Zie voor verdere informatie ook onze website: www.wijsmetjewijk.nl

