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Nieuwsbrief 2019-2, medio februari
Beste buurtbewoners,
Onderwerp: Uitvoering zomerprogramma onder druk!
Hoewel we nog volop in de winter zitten en het voorjaar nog niet in zicht is, is de
Programmacommissie al bezig om een zomerprogramma op te stellen.
Zoals u weet, proberen wij in de maanden mei tot en met augustus 2 keer per maand een
gevarieerd programma van uitstapjes mogelijk te maken. Uit de ervaringen die wij vorig jaar
hebben opgedaan, blijkt dat de uitvoering van uitstapjes veel meer van ons als organisatie
(bestuur en commissie) vergt, dan wij kunnen invullen.
Reden: ons team is te klein om naast het winterprogramma ook nog het
zomerprogramma volledig voor onze rekening te nemen. In de vakantieperiode is onze
bezetting nog kleiner, dus we kunnen het zo niet blijven waarmaken.
Het motto van Wijs met je Wijk is: vóór de buurt, dóór de buurt!
Om toch een goed gevuld zomerprogramma mogelijk te maken, is het nodig dat meerdere
deelnemers dan tot nu toe bereid zijn in de zomer ook een stukje organisatie op zich te
nemen. Wij zullen daarbij uiteraard ondersteuning geven.
Om het soepel te laten verlopen hebben wij het volgende bedacht.
•
•
•

•

Wij maken een overzicht met data waarop wij hopen een uitstapje te kunnen
organiseren.
Daarnaast maken we een overzicht met suggesties voor mogelijke uitstapjes, zowel
in de buurt van Veenendaal als iets verder weg.
Wij vragen vrijwilligers die bereid zijn om een uitstapje - met de datum waarop men
dat zou kunnen uitvoeren - te ‘adopteren’, en dat uitstapje vervolgens te
organiseren. (Een eigen idee uitvoeren mag natuurlijk ook);
Is dat organiseren moeilijk? Nee, dat valt reuze mee! De programmacommissie zal
een draaiboek opstellen met aandachtspunten die een goede uitvoering van
uitstapjes mogelijk maakt.

Voorbeeld:
Eén van u vindt het leuk om met een aantal deelnemers een middag Boerengolf te
spelen. Dan vragen wij: regel het! De programmacommissie en het bestuur zullen u
daarbij met raad en daad bijstaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld steeds zorg dragen voor
de schriftelijke uitnodigingen die bij elk uitstapje een week van tevoren naar alle
deelnemers worden verstuurd.
Ook zullen alle organisatoren in spe vóórdat het zomerprogramma van start gaat, in
een speciale bijeenkomst worden geïnformeerd en ondersteund over wat er zoal
komt kijken bij de praktische aspecten van de organisatie (begeleiden van
deelnemers naar de plaats van het uitje; het incasseren van de bijdragen en het
afdragen ervan aan de penningmeester, etc.)
Waarom deze aanpak voor de zomerse uitstapjes?
Voor ons als organisatie is de totale uitvoering van een compleet zomerprogramma domweg
ondoenlijk. De redenen zijn hierboven al aangegeven.
Wij weten echter dat ook het zomerprogramma zeer op prijs wordt gesteld.
Daarom zijn wij op zoek naar extra ‘handjes’ die ons willen helpen om toch een aantrekkelijk
programma neer te zetten.
Aan de andere kant: bij gebrek aan animo om – samen met ons – de kar te trekken, vervalt
in ieder geval een groot deel van het zomerprogramma. Dat zou jammer zijn en dat moeten
we met elkaar ook niet willen. We hopen veel reacties van u te ontvangen.
Vele handen maken immers licht werk!
Hoe kunt u op deze oproep reageren?
Bijgevoegd zijn:
a. een lijst met ‘Suggesties voor Zomerse uitstapjes’ en
b. een overzicht van data waarop deze uitstapjes kunnen plaatsvinden.
De bedoeling is nu dat u uit beide overzichten een keuze maakt. Dus u kiest een uitstapje
dat u wilt (mede)organiseren en u kiest uit de andere lijst de datum die u daarbij uitkomt.
Wilt u betrokken zijn bij de organisatie van meerdere uitstapjes? Nog beter!
Wij verzoeken u vriendelijk om uw reactie (datum gekoppeld aan de activiteit) voor
maandag 25 februari te sturen naar: wijsmetjewijkwest@gmail.com
Wij hopen op uw medewerking en op mooie zomerse uitstapjes!
Met vriendelijke groet,
De Programmacommissie en het Bestuur van Wijs met je Wijk West

De activiteiten van Wijs met je Wijk in Veenendaal-West worden mede mogelijk gemaakt
door:

Bijlagen: suggesties voor uitstapjes en een datumlijst

Suggesties voor zomerse uitstapjes
•

Midgetgolfen in Bennekom

•

Bezoek aan het ‘Tabaksmuseum’ in Amerongen

•

Bezoek aan het ‘Van Gimborn-Arboretum’ te Doorn

•

Stadswandeling door Wijk bij Duurstede

•

Bezoek aan het streekmuseum ‘Baron van Brakel’ in Ommeren

•

Pannenkoeken eten in Bennekom

•

Bezoek aan het ‘Nederlands Pluimvee-museum’ te Barneveld

•

Stadswandeling door Wageningen

•

Bezoek aan beeldengalerij ‘Het Depot’ te Wageningen

•

Bezoek aan ‘Huis Doorn’ te Doorn

•

Kersen-eten bij de ‘Heerlijkheid Eck en Wiel’

•

‘Flipje- en streekmuseum’ te Tiel

•

Bezoek aan ‘Kijk- en Luistermuseum’ te Bennekom

•

Bezoek aan de wijngaard ‘Domein Tussen Rug en Rijn’ te Elst (Utr.)

•

Bezoek aan het ‘Marechausseemuseum’ te Buren (evt. met stadswandeling)

•

Boerengolf bij ‘de Voskuilen’ te Renswoude of bij ‘de Weistaar’ te Woudenberg

•

Bezoek aan het ‘St. Hubertus Jachtslot’ bij Otterlo (Hoge Veluwe)

•

Bezoek aan de ‘Passiflora-hoeve’, de vlindertuin te Harskamp

•

Bezoek aan het ‘Spoorwegmuseum’ te Utrecht

Voor de meeste uitstapjes is goede informatie verkrijgbaar op internet; even googelen dus!

Datalijstje voor zomerprogramma 2019
Woensdagen: 01/05; 29/05; 26/06; 24/07; 21/08
Donderdagen: 16/05; 13/06; 11/07; 08/08; 05/09
Op bovenstaande dagen van mei t/m september vinden de uitstapjes plaats.
Deze kunnen bijna altijd in de middag worden gepland. Maar afhankelijk van de plaatselijke
mogelijkheden (kijk daarvoor ook op internet), de afstand, of uw eigen voorkeur kan daarvan
na overleg worden afgeweken.

