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Nieuwsbrief 2020-7
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West,
Wij hopen dat de kerstkaarten van Marius van Dokkum bij u tot de beoogde glimlach hebben
geleid. Met deze Nieuwsbrief willen wij u over het volgende informeren:
•
•
•

Wijzigingen in het bestuur
Computerhulp aan huis
Vriend 2021 worden

Wijzigingen in het bestuur.
Piet van Leeuwenstein heeft te kennen gegeven te willen stoppen met
het secretariaatswerk voor het bestuur. Piet is nog zeer actief op allerlei
terreinen en heeft keuzes moeten maken. Hij blijft nog wel deel uitmaken
van de Programmacommissie.
Daar zijn wij heel blij mee, want velen zullen zich de mooie lezingen van
Piet herinneren over literatuur en over de mooiste belcanto stemmen.
We hopen in de toekomst daar nog een keer van te mogen genieten.
We danken Piet voor zijn grote inzet vanaf het prille begin van Wijs met
je Wijk West.
De secretariaatswerkzaamheden worden overgenomen door Willemien van
der Reijden die reeds als plv. secretaris lid van het bestuur is. Fijn dat
Willemien dit op wil pakken.
Zodra we weer volop kunnen draaien met onze activiteiten zullen we nog
proberen een bestuurslid toe te voegen, met name voor de communicatie
(website en nieuwsbrieven o.a.).

Computerhulp aan huis.
Juist in deze tijd van lock down is het heel fijn als je gebruik kunt
maken van je computer, laptop, tablet of smartphone. Dat zijn
directe verbindingen met de buitenwereld, zonder dat je de deur uit
hoeft. Dan is het niet goed functioneren hiervan extra vervelend.
Ook in deze coronatijd kunt u gebruik maken van onze wijkgenoten
die u bij u thuis kunnen helpen bij het oplossen van problemen. En
dat doen zij uiteraard coronaproef: voldoende afstand houden,
handen wassen en alles desinfecteren.
Schroom daarom niet de hulp van de heren in te roepen. Als zij het zelf dan niet kunnen,
adviseren zij u wat u dan wel kunt doen.

U kunt zich voor computerhulp aanmelden bij de coördinator Menno van der Reijden, email:
m.vd.reijden@gmail.com .
Vriend worden in 2021.
Zoals u bekend kunt u elk jaar ook ‘Vriend’ worden van Wijs met je Wijk West. De minimum
bijdrage daarvoor is € 10,- per jaar per persoon. In 2020 konden we 115 deelnemers als
‘Vriend’ noteren.
De bijdragen van de Vrienden maken het mogelijk om extra dingen te doen. Zo hebben we
geluidapparatuur kunnen aanschaffen, een buitentent en statafels aangeschaft en een
opslag kunnen huren. Dit jaar hebben de bijdragen van de Vrienden aangevuld met de
bijdragen van sponsoren het mogelijk gemaakt om op elk adres van onze deelnemers de set
kerstkaart van Marius van Dokkum te bezorgen. We zeggen de Vrienden van 2020 hiervoor
hartelijk dank.
In een normale situatie worden de Vrienden tijdens een zomerborrel en een
nieuwjaarsreceptie bijgepraat over het programma en het verdere reilen en zeilen van onze
organisatie. Door de corona is dat helaas op dit moment niet mogelijk. We hopen dat in
september volgend jaar de zomerborrel weer door kan gaan. Er zal toch wel een keer een
eind komen aan de beperkende maatregelen.
We zouden het fijn vinden om ook in 2021 weer een flink aantal Vrienden te mogen
inschrijven. Zoals het er nu naar uitziet zullen we van de gemeente voor 2021 ook weer
subsidie ontvangen. De inkomsten van de Vrienden 2021 zullen we dan kunnen gebruiken
voor extraatjes bij onze activiteiten die buiten de subsidie vallen. We heten u dan ook van
harte welkom als Vriend.
U kunt Vriend worden door het overmaken van (minimaal) € 10,- per persoon over te maken
op bankrekening NL30 RABO 0323 4961 64 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk West onder
vermelding van “Donatie 2021”.

Wij wensen u veel creativiteit toe bij het invullen van de decembermaand.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Wijs met je Wijk West

