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Nieuwsbrief 2023-1 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
Het bestuur wenst u allen een mooi, maar bovenal gezond Nieuw Jaar! 
 
We hopen u regelmatig bij één van onze activiteiten te mogen bezoeken de komende tijd! 
Nu is het nog even bijkomen van alle Feestdagen en het nadrukkelijk aanwezige 
geknal met de jaarwisseling…. 
 
We hebben nog even vakantie, maar beginnen ons programma dit jaar weer met de 
gebruikelijke Nieuwjaarsborrel voor de Vrienden van Wijsmetjewijk-West op 
woensdagmiddag 18 januari a.s. in de Westerkerk! 
 
Ook dit jaar kunt u weer ‘Vriend’ worden van Wijs met je Wijk West.  
U kunt zich, vanaf nu, aanmelden door de minimale donatie van € 10,- per persoon over te 
maken naar bankrekening NL30RABO0323496164 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk onder 
vermelding van ”donatie 2023”. 
 
Wij krijgen subsidie van de gemeente voor onze activiteiten, onder voorwaarde dat wij ook 
andere inkomstenbronnen aanboren. De donaties van de ‘Vrienden’ zijn hier een onderdeel 
van.  
En u weet het, als ‘Vriend van’ wordt u bij een gratis Nieuwjaars-en Zomerborrel bijgepraat 
over het reilen en zeilen van de organisatie. Maar bijna belangrijker nog, u kunt meedenken 
en feedback geven over het programma en de verschillende activiteiten. 
 
Voor de Vriendenborrel krijgt u, zoals gebruikelijk, nog een aparte uitnodiging! 
 
Wilt u nog eens terugkijken op de activiteiten van vorig jaar of vooruitblikken op ons nieuwe 
Programma kijk dan eens op onze website: www.wijsmetjewijk-west.nl  
Deze wordt voorlopig regelmatig bijgewerkt door onze voorzitter Hans Wiegel, maar 
eigenlijk zoeken we daar nog steeds een enthousiasteling voor. 
 
Deze website is niet alleen voor onszelf, maar ook voor de Gemeente Veenendaal van 
belang! Daaruit blijkt hoe wij omgaan met de subsidie, die wij jaarlijks van de Gemeente 
mogen ontvangen! 
Ook informatie over de wandelgroep en andere groeps- activiteiten vindt u op de website, 
 
 
 



We kregen net van onze coördinator van de wandelgroep, Theo Hattink, een overzichtje, 
waarin hij vermeldt, dat er in 2022 in totaal 970 wandelaars mee liepen.  Mooi resultaat! 
Want dat weet u ook: bewegen is gezond en samen wandelen is ook nog eens heel gezellig! 
 
Dus we hopen, dat we weer op u kunnen rekenen… 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
De activiteiten van Wijs met je wijk West worden mede mogelijk gemaakt door: 
   

 


