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Nieuwsbrief 2022-3 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
Sinds vorige week zijn bijna alle Coronamaatregelen geschrapt en gelden er alleen nog 
adviezen! 
Daar zijn wij uiteraard heel blij mee, weer terug naar het oude vertrouwde , maar toch: 
Ook wij willen nog steeds zorg dragen voor onze kwetsbaren, zeker aanwezig in onze 
doelgroep, dus: Houd rekening met elkaar en gun een ieder de ruimte. 
 
Maar hierdoor draait Wijsmetjewijk -West op volle toeren en zijn alle activiteiten weer van 
start gegaan en is iedereen, zo blijkt, hier blij mee. 
  
Zo hebben we nog een aantal mooie activiteiten gepland in de Westerkerk: 

ü 31 maart: de zeer populaire Pubquiz 
ü 6 april: Rampjaar 1672, lezing door Lodewijk Gerretsen,  

conservator van Kasteel Amerongen 
ü 13 april: Workshop Pasen en Klaverjassen 
ü 21 april:  Verslag van een IJsland-reis door Freek Visser 
ü 28 april:  High Tea 
ü 11 mei: Vriendenborrel (zie hier onder)                                                                                                                               

 
Over de High Tea:  
Hiervoor krijgt u uiteraard nog een aparte uitnodiging, maar wellicht kunt u alvast nadenken 
over wat u meebrengt? 
Zelf iets lekkers bakken of hartige hapjes maken of, dat kan ook altijd, iets lekkers kopen, 
een kleinigheidje…zoet of hartig, alles is welkom op onze middag. 
Wij zorgen voor de thee (of koffie voor de liefhebbers!) en een afsluitend drankje. 
Dit alles om, zoals gebruikelijk, ons Voorjaarsprogramma af te sluiten en alle actieve 
vrijwilligers te bedanken voor hun geweldige inzet de afgelopen periode. 
 
Het Klaverjassen: 
Hiervoor willen wij nogmaals uw aandacht vragen, geef u op voor de middagen, dat Thea 
Oosten dit organiseert! 
Het aantal deelnemers is wat afgenomen (door Corona denken we) en het zou jammer zijn, 
als dit initiatief hierdoor zou stoppen! Beginners zijn ook van harte welkom. 
 
Lijndansen: 
De nieuwe groep is per 1 maart gestart op de woensdagmorgen van 10.00 -12.00 uur in de 
grote zaal van de Eglantier met een nieuwe instructeur! Maar er kunnen nog meer mensen 
meedoen, dus geef u op via f.schweinsberg@hotmail.com . Ervaring is niet nodig. 



Vrienden: 
 We zijn blij met het grote aantal vrienden, dat zich  voor dit jaar weer heeft opgegeven, 65 
in totaal. 
En voor die groep komt (eindelijk!) een uitnodiging voor een Vriendenborrel op 11 mei! 
Zet dat vast in uw agenda, de officiële uitnodiging komt nog natuurlijk. 
Maar bent u nog geen Vriend, aarzel niet en meldt u nog aan door € 10 p.p voor het jaar 
2022 over te maken op rekeningnummer: NL30RABO0323496164. Tnv: Stichting Wijs met je 
Wijk Veenendaal. U wordt dan uitgenodigd voor de (gratis) Vriendenbijeenkomsten. 
 
Zomerprogramma: 
De Programmacommissie is druk bezig met het plannen van een aantal activiteiten in de 
zomermaanden. Dat heeft ook 2 jaar stilgelegen, maar nu gaan we weer vol enthousiasme 
voor u aan de slag!! 
Wij gaan ervoor en u doet hopelijk ook weer mee….. 
Meer nieuws daarover volgt bij de Vriendenborrel en komt daarna in de volgende 
Nieuwsbrief en op onze website! En u ontvangt zoals gebruikelijk een uitnodiging per keer. 
 
En dan nog een vriendelijk verzoek aan u allen: 
Als u zich voor een activiteit heeft aangemeld in de Westerkerk en u bent onverhoopt toch 
verhinderd, meldt u dan even af bij Nollie van Westerneng via 
wijsmetjewijkwest@gmail.com of telefonisch op nummer 0318-516016. Inspreken via 
voicemail is ook goed. Dat maakt het voor ons wat overzichtelijker bij de inrichting en 
planning van de activiteiten, bedankt alvast. 
 
We hopen u elkaar in goede gezondheid te blijven ontmoeten de komende tijd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
 
 
De activiteiten van Wijs met je Wijk West worden mede mogelijk gemaakt door: 

 
 


