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Nieuwsbrief 2019-3, oktober
Beste buurtbewoners,
In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over:
•
•
•
•

een nieuwe penningmeester voor ons bestuur;
het verenigingsprogramma t/m december;
herstel van onze website;
opsomming diverse activiteitengroepen met hun contactpersonen.

Mocht u belangstelling hebben voor een van de laatstgenoemde activiteitengroepen,
neemt u dan contact op met een van de erbij vermelde coördinatoren/trekkers.
Wij wensen u veel leesplezier en een plezierig seizoen bij Wijs met je Wijk - West!
Nieuwe penningmeester
Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat wij in de persoon van Frits Schweinsberg
een nieuwe penningmeester voor ons bestuur hebben gevonden.
Dirck Vroonland was niet langer beschikbaar en wij hebben in onze laatste
bestuursvergadering van 23 augustus jl. afscheid van hem genomen onder dank - mede
namens u - voor de vele werkzaamheden die hij voor ‘Wijs met je Wijk’ heeft verricht.
Frits wordt op dit moment ingewijd in de geheimen van onze specifieke boekhouding onder
dankzegging aan Hans Wiegel en Minie van den Berg, die in de afgelopen maanden het
financiële beheer voor hun rekening hebben genomen.
Voor ‘n zelfportret: zie onderaan!
Programma t/m december
Het programma voor de komende weken in de Westerkerk - u ontvangt daarvoor steeds
een uitnodiging - ziet er als volgt uit:
o donderdag 24 okt. : geen activiteit i.v.m. herfstvakantie
o woensdag 30 okt. : workshop: ‘Maken van sieraden’ o.l.v. Anneke Bakker en
Thea van Vliet plus klaverjasdrive o.l.v. Thea Oosten
o donderdag 7 nov. : pubquiz door Roel van den Berg en Freek Visser
o woensdag 13 nov. : lezing: ‘Bedreigingen huidig tijdvak’ door Rein Bijkerk
o donderdag 21 nov. : workshop o.l.v. Anneke Bakker en Thea van Vliet plus
klaverjasdrive o.l.v. Thea Oosten
o woensdag 27 nov. : St. Nicolaasbingo o.l.v. Roel van den Berg en
Willemien van der Reijden
o woensdag 4 dec. : muziekpresentatie: ‘Bel Canto - onvergetelijke zangkunst’ door
Piet van Leeuwenstein en Valentine van Leeuwenstein-Laôut
o woensdag 11 dec. : buitenactiviteit: bezoek kasteel Middachten in Kerstsferen
o donderdag 18 dec. : workshop: ‘Kerst’ o.l.v. Anneke Bakker en
Thea van Vliet plus klaverjasdrive o.l.v. Thea Oosten.

Diverse clubs met hun coördinatoren/trekkers
Naast activiteiten voor iedereen zijn er verschillende autonome groepen actief bij
Wijs met je Wijk in Veenendaal-West. We hebben momenteel de volgende clubs:
• Jeu de boules
Er liggen twee gloednieuwe banen in het park Ruisseveen op u te wachten!
Vaste speelmiddagen zijn de dinsdag- en donderdagmiddag, maar er kunnen voor elke
dag oproepen geplaatst worden. Daarvoor is een app-groep opgericht zodat de spelers
onderling afspraken kunnen maken om een partijtje te spelen. Voor deze app-groep kunt u
zich met naam en mobiel telefoonnummer aanmelden bij Henk van der Blom,
blomvanderhenk@icloud.com
•

Wandelgroepen
Elke maandagochtend wordt er gewandeld in de omgeving van Veenendaal. Er is een korte
en een lange route naar keuze. U kunt zich voor informatie en deelname melden bij Jan
Christiaan van Oeveren, janvoeveren@gmail.com

•

Workshops
Bent u creatief en wilt u een workshop organiseren of u aanmelden bij de groep die
workshops organiseert, neemt u dan contact op met Thea van Vliet,
theavanvlietschiks@hotmail.com, of Anneke Bakker, keesenannekebakker@kpnmail.nl.

•

Presentaties
Heb je een leuk onderwerp waarover je een presentatie zou kunnen geven, weet je iemand
die dat zou kunnen, of heb je een onderwerp dat voor meerdere wijkbewoners interessant
zou kunnen zijn, meld je dan aan bij Harry Bollema, harry.bollema@gmail.com

•

Leesgroep
Er is een leesgroep van 12 mensen actief die om de ca. 6 weken met elkaar in buurthuis
’t Turfke op ontspannen wijze een in de Nederlandse taal - oorspronklijk of vertaald geschreven boek bespreekt.
Aanmelden kan bij Piet van Leeuwenstein, pietvanleeuwenstein@gmail.com

•

Filosofiegroep
Er is een filosofiegroep actief die op een lichtvoetige manier probeert vraagstukken als
'wat is geluk?' of alledaagse zaken die zich voordoen, op filosofische wijze te benaderen en
te proberen daar iets met elkaar van te leren. Er is geen kennis van de filosofie nodig,
gezelligheid en interesse in elkaars opvattingen staan centraal. Opgeven kan bij Jaap van
den Hoek, jmvandenhoek@hotmail.com

•

Biljartgroep
In de Eglantier is een biljart beschikbaar waar een groep 'krasse knarren', zoals ze zichzelf
noemen, actief is met het biljartspel. Het merendeel zijn (her)starters, dus er is geen grote
vaardigheid in het spel nodig om mee te doen. Aanmelden kan bij Hans van Esterik,
hvesterik@hotmail.com Je kunt ook gewoon binnenlopen op de onderstaande tijden
waarop de knarren willen gaan biljarten:
Maandagmiddag 13.00 tot 17.00 uur (mits de zaal niet bezet is), maandag 19.00 tot 23.00
uur, dinsdag: 19.00 tot 23.00 uur, woensdag 13.00 tot 17.00 uur, donderdag: 19.00 tot
23.00 uur, vrijdag: op afspraak!

• Bridgegroep
Er is een bridgegroep met inmiddels 15 leden die gericht is op een combinatie van bridgen
en gezelligheid en zich bij deelnemers thuis verzamelt. Daarnaast zijn er 2 lesgroepen die
met Roelof Santing als bridgeleraar in een cursus van 15 weken de beginselen van het
bridgen onder de knie proberen te krijgen. Aanmelden voor de cursus bij Roelof Santing,
E-mailadres: r.santing2@kpnplanet.nl Tel.nrs.: 0318-301088 en 06-12753161
Voor overige informatie kunt u terecht bij Bea van der Veer, email: beahappy@live.nl

•

Klaverjasgroep
Al geruime tijd wordt er in de Westerkerk in een zaaltje enthousiast gekaart onder de
bezielende leiding van Thea Oosten. Dit steeds als er op dezelfde middag tevens een
workshop plaatsvindt. Mocht u ook een kaartje willen leggen, stuurt u dan even een
berichtje naar: theaoosten52@gmail.com Er is nog wat plek!

•

Kunstgroep: praten over kunst
November 2018 startte er een groep die het leuk vindt om onder leiding van kunsthistoricus
Louis Veen maandelijks met elkaar over kunst te spreken. De bedoeling is dat groepsleden
in ongedwongen sfeer op getoonde kunstwerken reageren en met elkaar erover van
gedachten wisselen. Er is geen kennis van kunst noodzakelijk.
Omdat na de vakantie de mensen die op de wachtlijst stonden zijn ingestroomd, zit
deze themagroep momenteel vol.
Voorlopig hebben we dus een stop, maar voor informatie kunt u altijd bellen of mailen met
Willemien van der Reijden: 06-18191717, wimpy.rl@gmail.com

•

Lijndansen
Bewegen is belangrijk bij het ouder worden. Om dit in een gezellige sfeer te doen zijn we
een lijndansgroep begonnen. Lijndansen is een vorm waarin in rijen (lijn) gedanst wordt
onder leiding van een instructeur. De bijeenkomsten worden gehouden in De Eglantier.
U kunt zich nog aanmelden bij Roel van den Berg, email: roelofvdberg@ziggo.nl
Via deze link: https://www.jukeboxjunkie.nl/dansen_eglantier.htm kunt u filmpjes bekijken
van de danspassen die worden geleerd. De filmpjes worden zoveel mogelijk wekelijks
uitgebreid met hetgeen geleerd is.

•

Handwerkgroep
Een enthousiaste groep dames komt eens in de veertien dagen bij één van hen aan huis om
samen gezellig te handwerken.
Voorlopig alleen tijdens de wintermaanden.
Het gaat vooral om de gezelligheid, van elkaar te leren en elkaar te inspireren!
U kunt zich aanmelden bij Willemien van der Reijden wimpy.rl@gmail.com

•

Schilder- en tekengroep
Wijkgenoten die het leuk vinden om met elkaar te tekenen en/of te schilderen hebben zich
verenigd. Er zijn inmiddels 11 deelnemers die in de periode maart t/m april op proef om de
14 dagen bijeengekomen zijn in het atelier van ‘Verfijnd Veenendaal’ aan de
Patrimoniumlaan. Daar zijn alle voorzieningen aanwezig. De groep werd begeleid door
Liesbeth Maas, een oud-docente tekenen en schilderen van het CLV. Geen les dus, maar
begeleiding: het geven van tips en aanwijzingen. Gezelligheid en ontmoeten staan centraal.
Door diverse omstandigheden is de groep dit najaar nog niet gestart.
We proberen opnieuw te starten in januari 2020.
Mocht u nog belangstelling hebben, dan kunt u zich aanmelden bij Hans Wiegel, email
adres: h.wiegel@kpnmail.nl Graag vermelden of u gewoon gezellig wilt schilderen of
tekenen of juist enige begeleiding prettig vindt. We proberen twee groepen te maken, een
mét en een zónder begeleiding.

•

Oproep !
Het idee bestaat om naast bovengenoemde groepen met een nieuwe club te starten,
namelijk een schaakclub. Voorlopig gewoon een gezelligheidsclub zonder
competitieneigingen, maar wat niet is kan komen!
Natuurlijk wachten we eerst het aantal aanmeldingen af voor we verdere plannen maken
over de plek van samenkomst en de fequentie van speelmomenten.
Ervaring is niet vereist, gezelligheid staat voorop!
Aanmelden kan bij pietvanleeuwenstein@gmail.com of telefonisch 0318-529120

Herstel website
De website is enige tijd uit de lucht geweest waarbij ook inhoud verloren is gegaan.
Inmiddels is dat weer vrijwel geheel hersteld, zodat de website weer als centrale
informatiebron voor u kan dienen. We werken momenteel een een vernieuwing van de
website waarbij deze een meer eigentijdse uitstraling zal krijgen en technisch meer
betrouwbaar zal worden, zodat we de onstane problemen niet opnieuw zullen krijgen.
Nieuwe Penningmeester WmjW!
Even voorstellen:
Ik ben Frits Schweinsberg en samen met mijn vrouw Annemiek ben ik vanuit Moordrecht in
2000 verhuisd naar Veenendaal.
Waarom Veenendaal? Bij het zoeken naar een nieuwe woning zijn wij steeds verder richting
het oosten gaan kijken voor een woning die aan onze eisen voldeed. Zo zijn we uiteindelijk
in Veenendaal terecht gekomen.
Waarom penningmeester? In diverse clubs heb ik met veel plezier de functie van
penningmeester vervuld. Na 30 jaar bij de Goudse Modelvliegcub vond ik het wel welletjes.
De afstand Gouda-Veenendaal is groot. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo
heb ik de functie van penningmeester weer opgepakt bij de vliegclub Zuid Ginkel in Ede.
Ja, sinds mijn 8-ste jaar ben ik bezig met modelvliegtuigjes. Inmiddels
heb ik zwevers van 4 meter en de zolder hangt vol met deze modellen.
Zelfs in de vakantie worden ze gebouwd aan een campingtafeltje.
Uiteraard neem ik ook een aantal vliegtuigen mee die dan vliegen op het
veld naast de camping. Deze vliegtuigen worden bestuurd door middel
van een draadloze afstandbesturing (zender en ontvanger die d.m.v. een
servo de stuurvlakken van het vliegtuig bedienen).
Ook ben ik vrijwilliger in ons eigen mooie museum in Veenendaal, gevestigd in de
Cultuurfabriek. Naast het maken van sigaren en het geven van demonstraties/workshops
van dit oude ambacht verricht ik hand- en spandiensten, zoals het aansluiten van de
verlichting in een tentoongesteld oud poppenhuis.
In WmjW kennen een aantal mensen mij van het klaverjassen wat ik met veel plezier doe.
Je kunt best wel zeggen dat ik een verenigingsmens ben.
Toen de functie van penningmeester van Wijs-met-je-Wijk in mijn wijk
West vrij kwam, heb ik ook niet lang geaarzeld om mij te melden.
Ik heb er zin in en ga vol vertrouwen deze uitdaging aan!
We zien elkaar binnenkort en u weet nu wie ik ben.
Met vriendelijke groet,
Frits Schweinsberg
------------------------------------------------------

Deelname aan de activiteiten van Wijs met je Wijk is voor eigen risico.
De activiteiten van Wijs met je WIJK in Veenendaal-West worden mede mogelijk gemaakt door:

