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Nieuwsbrief december 2019
Beste buurtbewoners in Veenendaal- West,
Het is alweer een tijdje geleden dat u een Nieuwsbrief heeft ontvangen.
We hebben zeker niet stil gezeten. Zo hebben we een mooi zomerprogramma gehad,
is er een geheel nieuwe website ontwikkeld en hebben we gezocht naar een nieuwe
penningmeester die we gelukkig in de persoon van Frits Schweinsberg ook hebben
gevonden.
Verder zijn we druk bezig met het programma voor het voorjaar van 2020.
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over:
• De nieuwe website
• Vriend van Wijs met je Wijk worden in 2020
• Het (opnieuw) starten van de groep schilderen en tekenen
• Nieuwe groepen voor fietsen en schaken
De nieuwe website
Zoals u wellicht hebt gemerkt zijn er problemen geweest met onze oude website.
Wij zijn inmiddels overgestapt naar een nieuwe provider en hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de website een geheel nieuw uiterlijk te geven. U kunt de website
vinden op www.wijsmetjewijk-west.nl , een nieuw internetadres dus.
De website moet nog verder worden uitgewerkt en verbeterd, maar de basis staat.
We hopen dat de site voor u als gebruiker ook duidelijk is. Als dat niet het geval is, of u heeft
suggesties voor inhoud of verbeteringen in de vormgeving, dan horen we dat graag via
wijsmetjewijkwest@gmail.com
Vriend van Wijs met je Wijk in 2020
Wijs met je Wijk heeft de juridische vorm van een stichting en kent daarom geen leden.
Deelnemer worden aan Wijs met je Wijk is gratis. U krijgt als deelnemer uitnodigingen om
deel te nemen aan activiteiten die door bestuur en activiteitencommissie worden
georganiseerd, maar bent geheel vrij om hier aan deel te nemen.
Wij vinden het echter belangrijk om een goede feedback te krijgen op de aard en inhoud
van onze activiteiten en transparantie te geven over de werkwijze en financiering van onze
organisatie. Daarom hebben we het concept ‘Vriend van Wijs met je Wijk West’ ontwikkeld.
Als ‘Vriend’ wordt u tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven
op de uitgevoerde en voorgenomen activiteiten en op het organisatorisch en financieel
reilen en zeilen van de organisatie. Dat doen we uiteraard bij een gezellige borrel (na
Nieuwjaar en na de zomer), want gezelligheid staat bij ons altijd voorop.
Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor deelnemers die zich als ‘Vriend’ hebben
aangemeld en er zijn geen kosten aan verbonden. Afgelopen jaar hebben zich ruim 90
deelnemers als ‘Vriend’ aangemeld.

‘Vriend’ kunt u worden door een bedrag van tenminste € 10,- per persoon over te maken op
onze rekening NL30 RABO 0323 4961 64 t.n.v. Stichting Wijs met je Wijk onder vermelding
van ‘Donatie 2020’.
Het gaat om een jaarlijkse donatie, dus ook als u vorig jaar ‘Vriend’ was, dient u
bovengenoemde bijdrage weer te storten voor deelname in 2020. De opbrengst wordt
gebruikt voor de genoemde bijeenkomsten en als extra bron van inkomsten voor de totale
exploitatie van de activiteiten.
Herstart groep tekenen en schilderen
Dit voorjaar is een groep deelnemers gestart bij ‘Verfijnd Veenendaal’ aan de
Patrimoniumlaan met schilderen en tekenen. Door omstandigheden is de groep in het
najaar niet doorgegaan.
We willen nu een herstart maken om in de periode van januari t/m april zo mogelijk
opnieuw bij ‘Verfijnd Veenendaal’ weer aan de slag te gaan. De ervaring van de eerste keer
leert dat het verstandig is deelnemers die al enige ervaring hebben en het liefst van elkaar
leren en rustig willen samenwerken, om die te scheiden van de groep die graag een vorm
van begeleiding (geen les!) krijgt. Zo liggen de niveaus dichter bijeen en dat is voor de
begeleidster ook prettiger werken.
Indien u belangstelling hebt om mee te doen, dan graag uw gegevens doorgeven aan Hans
Wiegel, email h.wiegel@kpnmail.nl , onder vermelding ook tot welke groep u zich rekent:
met enige of juist met weinig ervaring.
Aanmelden graag uiterlijk 14 december 2019.
Nieuwe groepen fietsen en schaken
Verder blijkt er belangstelling te bestaan om in het voorjaar en in de zomer met elkaar te
gaan fietsen. Als u dat wat lijkt - gezond is het zeker, en er valt in onze buurt van heel wat
moois te genieten - meldt u zich dan!
Van belang is dat u dan tevens opgeeft of u over een gewone fiets beschikt of over een
electrische (e-bike).
Is er voldoende interesse dan zijn fietsafspraken vervolgens simpel te maken. Opgeven
graag bij Minie van de Pol, email mvdpol@ampel.nl .
In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan om ook te starten met een schaakclub.
Daarop is nog niet massaal gereageerd, dus daarom hier nogmaals een oproep.
Het gaat voorlopig om 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
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijs met je Wijk West

