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Nieuwsbrief 2018-6, oktober 2018 

Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 

In deze Nieuwsbrief treft u uitgebreide informatie aan over de volgende onderwerpen: 

• Een terugblik op het zomerprogramma 
• De start van het concept ‘Vriend van Wijs met je Wijk’ 
• Informatie over de verbeterde website 
• Correctie op de privacyregeling 
• Het activiteitenprogramma voor dit najaar 
• Nieuwe initiatieven tot het vormen van themagroepen rond kunst en cultuur 
• Een overzicht van de bestaande themagroepen met de mogelijkheid deel te nemen 

Terugblik Zomerprogramma 
We hebben deze zomer voor het eerst een zomerprogramma gedraaid. Zo werd er gevaren 
met de Blauwe Bever, het arboretum in Wageningen bezocht, boerengolf gespeeld,  
een stadswandeling in Veenendaal met Jaap Pilon gemaakt, kasteel Amerongen en het Fort 
bij Vechten bezocht en als laatste het Landgoed Prattenburg. Er zijn twee geplande 
uitstapjes afgeblazen in verband met de weersomstandigheden. We kunnen stellen dat alle 
deelnemers het een succes vonden. Aandachtspunt is nog dat sommige deelnemers die zich 
hadden aangemeld niet aanwezig bleken. Bij het winterprogramma is dat geen ramp, maar 
bij het zomerprogramma worden vooraf kosten gemaakt voor bijvoorbeeld gidsen e.d.  
Dan betekent het niet komen opdagen een tekort voor de organisatie. We beraden ons nog 
hoe dit volgend jaar kan worden voorkomen. Verslagen en foto’s van de bezoeken zijn op 
onze website te vinden onder de knop ‘Terugblik activiteiten’. 
 
Vriend van Wijs met je Wijk van start 
We hebben het concept van ‘Vriend van Wijs met je Wijk’ zoals dat ook in Petenbos bestaat 
overgenomen. Alle deelnemers die bij ons zijn geregistreerd kunnen zich als ‘Vriend’ 
aanmelden door een bedrag van tenminste € 10,- per persoon per jaar over te maken op 
rekeningnummer NL30 RABO 0323 4961 64 t.n.v. ‘Stichting Wijs met je Wijk’ onder 
vermelding van ‘donatie plus jaartal’. Doel is om naast het vrijblijvend en kosteloos 
deelnemer zijn, ook de mogelijkheid te openen - voor hen die dat willen - meer betrokken te 
raken bij de opzet en uitvoering van de activiteiten van onze organisatie. Door tweemaal per 
jaar (nieuwjaar en zomer) een gezellige borrel te organiseren waarbij men wordt bijgepraat 
over het programma en alle ontwikkelingen, feedback en input voor nieuwe activiteiten kan 



worden gegeven. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website onder de knop 
‘Vrienden’. 
 
De website  is verbeterd 
Onze website is opnieuw ingericht en daarmee een belangrijke bron van informatie 
geworden voor al onze deelnemers. U vindt er o.a. het programma, verslagen van 
activiteiten, informatie over de themagroepen en waar aan te melden, en ook de 
Nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen. Bewaren is dus niet nodig. Verder is er een aantal 
handige links op geplaatst en werken we aan een fotogalerij. Door de verbeterde 
knoppenstructuur is alles makkelijk te vinden. U kunt inloggen via www.wijsmetjewijk.nl en 
vervolgens klikken op ‘West’. 
 
Aanpassing privacyreglement 
In ons privacyreglement staat dat wij eenieder vooraf toestemming moeten vragen of men 
er bezwaar tegen heeft op de foto gezet te worden bij een activiteit. Dat is in de praktijk niet 
haalbaar. Daarom hebben we het omgedraaid: als u absoluut niet wilt dat u op een foto 
voorkomt bij een activiteit, dan verzoeken wij u dat vooraf bij de organisator of de 
aanwezige fotograaf kenbaar te maken.  
 

Programma activiteiten oktober t/m december 2018 
 
woensdag 3 oktober:   
Start van het seizoen met een ludieke ‘Pub-quiz’ met Roel van den Berg als de quizmaster, 
bijgestaan door 2 ‘side-kicks’. 
 
donderdag 11 oktober:  
Wijnproeverij, waarbij Bert Keemink u kennis laat maken met mooie wijnen en bijpassende 
kazen.  
 
woensdag 17 oktober: 
Workshop en klaverjasdrive onder de bezielende leiding van de dames Anneke Bakker en 
Thea van Vliet (workshop) en Thea Oosten (klaverjasdrive). 
 
woensdagmiddag + -avond 24 oktober: 
Presentatie over de energietransitie en de rol die Gemeente Veenendaal daarin op zich heeft 
genomen. Deze presentatie wordt verzorgd door Bob Dijkman Dulkes, projectleider ‘Wonen 
Energieneutraal’ bij de Gemeente Veenendaal. 
N.B.: Uitnodigingen voor de avondbijeenkomst zullen door de Gemeente worden verstuurd 
aan alle wijkbewoners van West en/of via publicaties in de huis-aan-huis bladen. 
 
woensdag 31 oktober: 
Lezing/presentatie ‘Weidevogels in het Binnenveld’ door de ‘Weidevogelgroep Binnenveld-
West’ (WBW). 
 
donderdag 8 november: 
Workshop en klaverjasdrive onder de bezielende leiding van de dames Anneke Bakker en 
Thea van Vliet (workshop) en Thea Oosten (klaverjasdrive). 
 
  



woensdag 14 november: 
Lezing/presentatie ‘Brandveiligheid voor ouderen en brandpreventie’. Deze presentatie 
wordt verzorgd door Arnoud Boere van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 
 
donderdag 22 november: 
Workshop en klaverjasdrive onder de bezielende leiding van de dames Anneke Bakker en 
Thea van Vliet (workshop) en Thea Oosten (klaverjasdrive). 
 
woensdag 28 november: 
‘St. Nicolaas-bingo’ onder de uiterst goedgeSINTE leiding van Roel van den Berg (al dan niet 
met baard). 
 
donderdag 6 december: 
Lezing/presentatie ‘Beroemde zangeressen en zangers van het Bel Canto- en liedrepertoire 
door Piet van Leeuwenstein. 
 
woensdag 12 december: 
Workshop en klaverjasdrive onder de bezielende leiding van de dames Anneke Bakker en 
Thea van Vliet (workshop) en Thea Oosten (klaverjasdrive). 
 
donderdag 20 december: 
Dit wordt een buitenactiviteit, te weten: ‘Vier Kerst op Kasteel Amerongen’. 
 
Alle activiteiten worden op de website gepubliceerd onder de knop ‘Agenda’. 
 

Nieuwe initiatieven rond de vorming van themagroepen 

Kunstgroep 

Over kunst raak je nooit uitgepraat. Daarom een nieuwe themagroep 
in Wijs met je Wijk – West: Praten over kunst. De bedoeling is dat 
groepsleden in ongedwongen sfeer op getoonde kunstwerken 
reageren en met elkaar erover van gedachten wisselen.  

Voor elke bijeenkomst kunnen de groepsleden ook zélf een kunstwerk aandragen waarover 
zij graag zouden willen praten. Kunsthistoricus Louis Veen leidt de bijeenkomsten. Hij geeft 
tips waar je op moet letten bij het beschouwen van kunst en vertelt - als daar behoefte aan 
is - over de plaats van de getoonde kunstwerken binnen de kunstgeschiedenis. De nadruk 
ligt echter niet op de geschiedenis, maar juist op het beschouwen en beleven van kunst.  

Aanmelden kan bij: h.wiegel@kpnmail.nl  

Filmgroep 

We beschikken in Veenendaal over een mooi door vrijwilligers 
gerund Filmhuis. Daar worden bijzondere films gedraaid 
(zaterdagavond en zondagmiddag, soms woensdag) die stemmen 

tot nadenken of discussie. We willen nagaan of er belangstelling is om een Filmgroep te 
starten die gezamenlijk films bezoekt en dan met elkaar napraat over hun beleving van de 



film. In Veenendaal is genoeg horeca om na te praten, maar het kan ook bij het Filmhuis of 
elders. En naar een bijzondere film gaan buiten Veenendaal kan natuurlijk ook. Dat bepaalt 
de groep zelf. Het gaat vooral om gezelligheid en het delen van elkaars beleving bij een 
zelfde (film)ervaring.  

Aanmelden kan bij: h.wiegel@kpnmail.nl  

Linedance  

Bewegen is belangrijk bij het ouder worden. Dat houdt je fit en 
gezond. Samen bewegen is leuker, zeker als we er een muziekje bij 
draaien. Daarom onderzoeken we de belangstelling om tot een 

Linedancegroep te komen. ‘Linedance (lijndansen) is een dansvorm waarbij in 
lijnen/rijen wordt gedanst, waardoor het één geheel wordt. 

De schrijver van de dans (choreograaf) bepaalt de vorm en stijl van de dans, bijvoorbeeld 
country, salsa, pop, rock of Iers. 
Als er genoeg belangstelling is gaan we op zoek naar een instructeur/-trice en een ruimte in 
onze wijk waar we deze vorm van bewegen kunnen uitvoeren.  
 
Aanmelden kan bij: d.vroonland@kpnmail.nl  

Bestaande initiatieven 

Verder worden de bestaande initiatieven van zelfstandige groepen dit seizoen ook weer 
opgepakt. De wandelgroep is zelfs de hele zomer doorgegaan. U kunt zich nog altijd 
aanmelden voor: 

Wandelgroep  Jan van Oeveren: janvoeveren@gmail.com  

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

Leesgroep  Piet van Leeuwenstein: pietvanleeuwenstein@gmail.com  

Filosofiegroep Jaap van den Hoek: jmvandenhoek@hotmail.com  

Biljartgroep  Hans Vesterik: hvesterik@hotmail.com  

Bridgegroep  Bea van der Veer: beahappy@live.nl  

Sponsoring 

Wijs met je Wijk West wordt mede mogelijk gemaakt door 

 


