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Nieuwsbrief 2021-2 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
We gaan weer van start!!!!! 
De nu geldende corona regels maken het weer mogelijk om met al onze activiteiten te starten! We 
zijn hier zeer blij mee en hebben al een mooi programma voor de Westerkerk samengesteld. 
 
De corona is echter nog niet verdwenen en in het najaar verwachten deskundigen ook een extra 
opleving van het griepvirus. En ook dat wil je liever niet oplopen. Daarom zullen we aan het bezoeken 
van de bijeenkomsten voorwaarden verbinden die in het belang zijn voor de gezondheid voor u als 
bezoeker en voor ons als organisatoren.  
 
Regels met betrekking tot de ruimte in de Westerkerk: 
In de vergaderruimte van de Westerkerk mogen maximaal 40 personen verblijven. De schuifwanden 
blijven open om zoveel mogelijk luchtcirculatie mogelijk te maken. Er wordt dus geselecteerd op 
volgorde van aanmelding indien het aantal boven de 40 personen uit komt. 
 
Regels voor de deelnemers aan de bijeenkomsten in de Westerkerk: 

1. U dient zich (zoals gebruikelijk) op tijd aan te melden voor de bijeenkomst. 
2. U kunt zich alleen aanmelden als u volledig gevaccineerd bent. Wij gaan dit niet 

controleren, maar vertrouwen er op dat een ieder zich aan deze regel zal houden. 
3. U dient in het gebouw en bij de entree zo veel als mogelijk 1,5m afstand te bewaren. Dat 

geldt uiteraard niet voor huisgenoten. 
4. U dient uw handen bij de entree te ontsmetten. 
5. Wij hebben de apparatuur voor contactloos betalen aangeschaft en verzoeken u daar zoveel 

mogelijk gebruik van te maken. Geld zorgt voor veel overdrachtsmomenten, ook voor onze 
eigen mensen. Als contactloos echt niet lukt, is contant nog altijd mogelijk. 

6. Er zijn vaste zitplaatsen aan tafels die u in principe tijdens de bijeenkomst niet mag verlaten. 
Ook niet tijdens een pauze. 

7. Koffie/thee wordt op de tafels uit geserveerd.  
8. Bij toiletbezoek dient u ook goed op het afstand houden te letten. 

 
Wij hopen dat u begrip heeft voor het instellen van deze regels en vertrouwen er op dat u deze zult 
naleven in ons aller belang. Wij gaan niet als handhavers optreden. 
 
Regels voor deelnemers aan bijeenkomsten in de Eglantier en het Turfke 
Hier houden wij dezelfde regels aan als in de Westerkerk. Bij lezingen gebruik maken van vaste 
zitplaatsen en zo min mogelijk loopbewegingen. Dat geldt uiteraard niet voor het lijndansen, maar 



daar is afstand houden in de dansstijl opgenomen. Met betrekking tot het toegelaten aantal personen 
per ruimte en de financiële handelingen zijn wij nog in overleg met Veens Welzijn. 
 
Ook de thema bijeenkomsten en activiteiten kunnen weer van start. 
Niet alleen de bijeenkomsten in de Westerkerk, maar ook de themagroepen en activiteiten kunnen 
weer van start gaan. Uiteraard ook daar met in het in acht nemen van de hygiëne en afstandsregels. 
Wat was er ook weer allemaal: 
 
Activiteit:   Coördinator:   Email: 
Wandelgroep   Jan van Oeveren  janvoeveren@gmail.com 
Leesgroep   Piet van Leeuwenstein  pietvanleeuwenstein@gmail.com 
Filosofiegroep   Jaap van den Hoek  jmvandenhoek@hotmail.com 
Biljartgroep   Hans van Esterik  hvesterik@hotmail.com 
Bridgen    Bea van der Veer  beahappy@live.nl 
Kunstgroep   Willemien van der Reijden wimpy.rl@gmail.com 
Lijndansen   Frits Schweinsberg  f.schweinsberg@hotmail.com 
Handwerkgroep   Willemien van de Reijden wimpy.rl@gmail.com 
Schilder en tekengroep  Hans Wiegel   h.wiegel@kpnmail.nl 
Jeu de boules   Henk van der Blom  blomvanderhenk@icloud.com 
 
De wandelgroep heeft onder strikte regels al weer een aantal maanden wandelingen georganiseerd.  
De overige groepen kunnen in oktober weer starten. Als u al bij een groep was aangemeld krijgt u via 
de mail bericht over de aanvang van de activiteiten.  
U kunt zich uiteraard ook nog steeds aanmelden als u aan een activiteit wil gaan meedoen. 
 
Vacature Programmacommissie 
Door het vertrek van Piet van Leeuwenstein was een vacature ontstaan in de 
Programmacommissie. We zijn blij een nieuw enthousiast lid te hebben 
gevonden in de persoon van Mark Arens. De programma’s komen niet 
vanzelf tot stand, daar hebben wij ook mensen voor nodig.  
 
Hartelijk welkom dus Mark. 
 
Alvast reserveren! 
De inhoud van het najaarsprogramma wordt op de Vriendenborrel van 6 oktober a.s. onthuld. Om in 
uw agenda te noteren treft u onderstaand alvast wel de data aan van onze activiteiten in de 
Westerkerk: 
 
Woensdag  6 oktober    Donderdag  11 november  
Donderdag 14 oktober   Woensdag  17 november 
Woensdag 20 oktober   Donderdag  25 november 
Donderdag  28 oktober   Woensdag   1 december 
Woensdag   3 november   Donderdag   9 december 
      Woensdag  15 december 
 
Wij zien u graag terug bij onze activiteiten. Voor elke activiteit ontvangt u uiteraard als deelnemer op 
de gebruikelijke wijze een uitnodiging. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Wijs met je Wijk West  


