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Nieuwsbrief 2021-3 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 
 
Afgelopen woensdag is tijdens een drukbezochte Vriendenborrel het najaarsprogramma 2021 
toegelicht. Bij deze ontvangt u allemaal het overzicht van dit programma, zodat u de data van 
bijeenkomsten die u aanspreken in uw agenda kunt zetten. We zullen deze Nieuwsbrief ook op de 
website plaatsen en in de Agenda alle bijeenkomsten vermelden, zodat u zich altijd op de hoogte kunt 
stellen. 
En natuurlijk krijgt u als deelnemer altijd op de gebruikelijke manier voor elke bijeenkomst een 
uitnodiging tot aanmelding. 
 
Najaarsprogramma 2021: 
Donderdag 14 oktober:       Wijndomein Tussen Rug en Rijn in ElstWijnproeverij en rondleiding 

door Simon Crone  
Woensdag 20 oktober:       Workshop Herfst en Klaverjassen door Anneke Bakker, Thea  

 van Vliet en Thea Oosten 
Donderdag 28 oktober:        Lezing Kunst en Cultuur Byzantijns Rijk door Walter Fennis  
Woensdag 3 november:     Lezing Mooi Binnenveld door Rob Janmaat van IVN 
Donderdag 11 november:    Lezing Help de keizer komt door Lambert Klaus van kasteel  
    Amerongen      
Woensdag 17 november:   Pubquiz door Freek Visser en Roel van den Berg 
Donderdag 25 november:   Lezing Mondriaan over muziek door Louis Veen 
Woensdag 1 december:     Lezing het Amerongse Bos door Arie van Barneveld 
Donderdag 9 december:     Lezing over muziek door Piet van Leeuwenstein 
Woensdag 15 december: Workshop Kerst en klaverjassen 
 
De bijeenkomsten worden zoals gebruikelijk van 14.00 tot ca. 17.00 uur gehouden. 
 
Nieuw is dat ook tijdens de lezingen klaverjassen wordt georganiseerd. Er is dus wekelijks de 
mogelijkheid om te klaverjassen. Dit is een proef om te zien of er voldoende belangstelling voor is. 
 
Tip: 
Gemiddeld 1 x per maand wordt er in de Westerkerk een gratis klassiek concert gegeven. Hierbij 
wordt jong talent gekoppeld aan ervaren musici met een zeer gevarieerd programma. Zie voor 
verdere informatie en de agenda www.westerkerkmuziekveenendaal.nl  
 
Programmacommissie 
Naast Mark Arens hebben we ook Fenny Bijl bereid gevonden om aan de Programmacommissie  deel 
te nemen. We zijn heel blij met deze versterkingen. 



Kascommissie 
Naast Theo Hattink is Minie van den Berg bereid gevonden deel te nemen aan de kascommissie.  
 
Uitbreiding bestuur 
We zijn nog op zoek naar een uitbreiding voor het bestuur met iemand die de tekst, enz. van de 
webpagina wil beheren en zorg draagt voor de coördinatie van de communicatie (nieuwsbrieven, 
uitnodigingen, flyers, enz.). Als u interesse heeft dan kunt u zich aanmelden via het email adres 
wijsmetjewijkwest@gmail.com U wordt uiteraard ingewerkt, voor zover nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en Programmacommissie 
Wijs met je Wijk West 
 
Wijs met je Wijk West wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 


