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Nieuwsbrief 2022-1 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 
 
Hoewel we op dit moment met uitzondering van de wandelgroep en bridgen nog niet kunnen starten 
met onze activiteiten, willen we toch vooruitkijken en u polsen over deelname aan twee nieuwe 
activiteiten. 
 
Lijndansen in de Eglantier 
Door een verschil van inzicht met de dansleraar over het gevaccineerd deelnemen is de bestaande 
lijndansgroep helaas opgeheven. Het is ons echter vrijwel zeker gelukt om een nieuwe lijndansleraar 
te vinden, zodat we een nieuwe groep kunnen starten. 
Lijndansen is een zeer gewaardeerde activiteit. Het is gezellig, je bent lekker op muziek wekelijks in 
beweging en je hebt geen partner nodig. Ook geen cowboyhoed of -laarzen. En ervaring is niet nodig. 
De nieuwe groep zal wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bijeenkomen in 
buurtcentrum De Eglantier, Rederijkers 1.  
We hopen te kunnen starten vanaf woensdag 2 maart 2022. 
Als u geïnteresseerd bent om aan het lijndansen op woensdagmorgen deel te nemen (dat geldt ook 
voor deelnemers aan de oude groep), dan kunt u zich aanmelden bij Frits Schweinsberg, email: 
f.schweinsberg@hotmail.com . De kosten bedragen € 4,- per keer, inclusief koffie/thee. 
 
Koffie drinken voor alleenstaanden. 
In de andere wijken is er veel waardering voor het samen koffie drinken voor alleenstaanden. Wij 
willen kijken of hiervoor in West ook belangstelling is. Doel is om regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks) 
met een groepje gezamenlijk koffie te drinken. In overleg wordt bekeken of dit thuis of in De Eglantier 
zal plaatsvinden. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Hans Wiegel, email: 
wiegelha@gmail.com 
 
Coronaregels 
Uiteraard geldt voor al onze activiteiten dat de deelnemers volledig zijn gevaccineerd, hetgeen kan 
worden aangetoond door de corona app of schriftelijke vaccinatiebewijzen. En we volgen de 
voorschriften van de rijksoverheid. Het waarborgen van elkaars gezondheid staat voorop. 
 
Tenslotte 
Voor aanmelden voor de overige activiteiten in West verwijzen wij u naar de knop ‘Activiteiten’ op de 
website. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 



 


