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Nieuwsbrief 2022-2 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 
 
Hoewel het aantal besmettingen nog hoog is, zijn de coronaregels door de overheid zodanig 
versoepeld dat wij, met de nodig voorzorgen (zie onder ‘Coronaregels’ verder in deze brief), weer 
kunnen starten met een groot deel van onze activiteiten. 
 
Op woensdag 9 februari a.s. eerste lezing in de Westerkerk 
Deze week ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in de Westerkerk met een lezing 
over Sissinghurst Castle door Paul Machielsen. Let op: volgens de coronaregels mogen er maar 
maximaal 40 personen in de zaal. Zie voor het programma van dit voorjaar verderop in deze 
Nieuwsbrief. 
 
Meerdere groepen van start 
De bridgegroep (maximaal 4 personen), leesgroep en kunstgroep gaan ook weer van start in de 
Eglantier en het Turfke. De wandelgroep is al enige tijd geleden weer begonnen met de wandelingen. 
 
De huiskamergroepen van meer dan 4 personen kunnen helaas nog niet beginnen volgens de 
coronaregels. We hopen dat hier bij de volgende persconferentie meer mogelijkheden worden 
geboden. 
 
Nieuwe activiteiten slaan aan. 
Voor de nieuw op te starten groep ‘Koffiedrinken voor alleenstaanden’ hebben zich diverse 
deelnemers aangemeld. We kunnen hier dus mee gaan starten. De verdere uitwerking wordt met de 
deelnemers overlegd. Ook voor de nieuwe lijndansgroep is weer belangstelling. Deze gaat op 
woensdag 2 maart van 10.00 tot 12.00 uur van start in de Eglantier. 
 
Voor beide groepen is het nog mogelijk om u aan te melden.  
Voor het koffiedrinken bij Hans Wiegel, email: wiegelha@gmail.com en voor het lijndansen bij Frits 
Schweinsberg, email: f.schweinsberg@hotmail.com  
 
Vrienden Wijs met je Wijk 2022 
Ook in 2022 verwelkomen wij weer graag onze ‘Vrienden’. Door Vriend te worden steunt u onze 
activiteiten en wordt u door ons tweemaal per jaar op een gezellige bijeenkomst bijgepraat over onze 
activiteiten en kunt u uw ideeën met ons delen. In 2021 konden we reken op ruim 70 Vrienden. 
Voor minimaal € 10,- per persoon per jaar wordt u Vriend door dit bedrag over te maken op 
bankrekening NL30 RABO 0323 4961 64 t.n.vl Stichting Wijs met je Wijk, onder vermelding van 
‘Donatie 2022’.  
 



Voorjaarsprogramma 2022 
Om vast in de agenda te noteren: 
 
Wo   9 februari Presentatie Sissinhurst/Vita Sackville-West 
Do 24 februari Workshop en klaverjassen 
Wo   9 maart Presentatie milieu, klimaat en energietransitie 
Do 17 maart Lezing zingeving, Hildegard van Bingen 
Wo  23 maart Workshop en klaverjassen 
Do 31 maart Pubquiz 
Wo   6 april  Lezing rampjaar 1672/kasteel Amerongen 
Wo 13 april  Workshop Pasen en klaverjassen 
Do  21 april  Film over IJsland reis Freek Visser 
Wo 27 april  High Tea 
 
Uiteraard ontvangt u zoals gebruikelijk voor elke activiteit een aparte uitnodiging. 
 
Coronaregels 
Het waarborgen van elkaars gezondheid staat voorop. Daarom volgen wij de regels van de 
rijksoverheid en vragen daarnaast voor al onze activiteiten dat de deelnemers volledig zijn 
gevaccineerd, hetgeen kan worden aangetoond door de corona app of schriftelijke vaccinatiebewijzen. 
 
We hopen elkaar in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten op onze bijeenkomsten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
 
 
De activiteiten van Wijs met je Wijk worden mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 

 


