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Nieuwsbrief 2019-1, februari 

Beste buurtbewoners,  

In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over: 
 

• nieuw op te starten activiteiten, mits daarvoor voldoende belangstelling is; 
• een speciale workshop voor de gebruikers van de iPad van Apple. 

 
Mocht u belangstelling hebben voor een van de nieuwe activiteiten of voor de  
iPad-workshop, zorgt u er dan voor dat uw reactie uiterlijk zondag 10 februari binnen is! 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Nieuwe activiteiten 
Bij ons zijn op en rond de ‘Vriendenbijeenkomst’ verzoeken gekomen om na te gaan of er 
voor de onderstaande activiteiten voldoende belangstelling is. Uitgangspunt is dat de 
groepen organisatorisch en financieel zelfstandig kunnen gaan opereren. De bestuursleden 
die als contactpersoon staan aangegeven helpen om dit op te zetten en trekken zich daarna 
terug. 
 
Zanggroep 
We willen nagaan of er belangstelling is om een gemengde zanggroep op te richten die 
regelmatig bij elkaar komt om samen te gaan zingen. Het genre ligt niet vast; als er een 
groep wordt gevormd, kan die vervolgens zélf het repertoire bepalen. Dan kan er ook een 
coördinator (trekker) worden gevonden en natuurlijk vooral een dirigent. 
Voorlopig kunt u zich aanmelden bij Roel van de Berg, email: roelofvdberg@ziggo.nl  
 
Handwerkgroep 
Er is ook belangstelling geuit voor het oprichten van een handwerkgroep.  
Doel is gezamenlijk te handwerken, van elkaar te leren, inspiratie op te doen en vooral ook 
gezelligheid te ervaren. Als er voldoende belangstelling is zullen we een bijeenkomst 
beleggen om af te spreken hoe een en ander in te richten: welke frequentie, bij elkaar thuis 
of in de Eglantier, enz. 
Voorlopig kunt u zich aanmelden bij Willemien van der Reijden, email: wimpy.rl@gmail.com  
 
Schilder- en tekengroep 
Er zijn deelnemers die het leuk zouden vinden om een groep te vormen van mensen die 
plezier hebben in schilderen en tekenen. Door regelmatig bij elkaar te komen ontstaat 
inspiratie, kan kennis worden gedeeld en eventueel iemand worden gezocht die ook les kan 
geven. Dat bepaalt de groep uiteraard met elkaar. Als er voldoende belangstelling is, zal een 
startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over de 
invulling van deze groep, de frequentie van bijeenkomen, de locatie en het al dan niet 
aantrekken van een docent.  
Voorlopig kunt u zich aanmelden bij Hans Wiegel, email: h.wiegel@kpnmail.nl  



 
Workshop voor gebruikers van iPad van Apple 
De iPad van Apple kent vele mogelijkheden die vaak niet allemaal worden benut. We willen 
nagaan of er voldoende belangstelling is om een aantal workshops te organiseren waar u 
wordt geholpen om in de praktijk meer uit uw iPad te halen. Zo zal er aan de orde komen 
hoe u optimaal gebruik kunt maken van de Google-agenda/documents/spreadsheets/ 
Gmail/Photo’s/Chrome, enz. Maar ook van handige apps als bijvoorbeeld: 
EHBO/Reanimatie/Rode Kruis, ACV, Back to my car (waar staat mijn auto?), enz.  
De workshop wordt gegeven door Albert van der Veer. Bij hem kunt u zich ook opgeven.  
Zijn email-adres is: abbe@kpnmail.nl  
Bij voldoende belangstelling ontvangt u een uitnodiging met datum en plaats waar de 
workshop zal worden gehouden. 
 
Wij hopen met het vorenstaande de deelnemers aan Wijs met je Wijk West 
weer leuke en interessante nieuwe activiteiten te kunnen gaan bieden. 
 
Met vriendelijke groet,   
het Bestuur van Wijs met je Wijk West 
 
 
 
 
De activiteiten van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West worden mede mogelijk gemaakt 
door: 
 

 
 
BOEKHANDEL VAN KOOTEN 
Zandstraat 143, 3905 EB Veenendaal 
Telefoon: 0318-512915 
Studieboeken: 0138-519729 
Fax: 0318-550447 
E-mail: info@boekhandelvankooten.nl 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
  


