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Beste buurtbewoners in Veenendaal-West,
Een nieuw jaar ligt voor ons! Veel van wat er met u, deelnemer aan Wijs met je Wijk staat te
gebeuren, ligt, zoals dat zo mooi heet: in de schoot der toekomst verborgen.
Laten we ervan uitgaan dat het vooral plezierige dingen zijn die op uw pad komen, dingen
die uw leven in 2020 zullen veraangenamen.
Wij van het bestuur en de programmacommissie hopen daaraan een bijdrage te kunnen
leveren en hebben inmiddels een voorjaarsprogramma ontworpen dat u hieronder aantreft.
In deze Nieuwsbrief willen we u dus informeren over, allereerst,
• het voorjaarsprogramma, en verder over:
• de mogelijkheid om vriend te worden
• de website
• beginnersgroep lijndansen en tenslotte
• vacatures in Programmacommissie en Bestuur
Het voorjaarsprogramma
Het is de programmacommissie onder voorzitterschap van Harry Bollema opnieuw gelukt
een gevarieerd aanbod aan lezingen en workshops te creëren zodat u dichtbij huis - in uw
eigen wijk - weer kunt uitkijken naar gezellige bijeenkomsten met buurtbewoners.
Na de ‘Vriendenborrel’ op 15 januari (door 65 mensen bijgewoond - het vriendenaantal is
inmiddels gegroeid tot 101 !) en een eerste workshop op 29 januari volgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donderdag 6 februari: lezing over de fabricatie van chocolade door Piet Tamminga
donderdag 13 februari: familie- en erfrecht door Koen v/d Berg/ Olenz Notarissen
woensdag 19 februari: workshop schilderen en klaverjassen
woensdag 4 maart: film en muziek (Koot en Bie) door Hans Wiegel
donderdag 12 maart: boekpresentatie ‘Onze Hoofdstraat’ door Jaap Pilon
woensdag 18 maart: lezing en PPP* ‘Inrichting Mooi Binnenveld’, door Rob Janmaat
donderdag 26 maart: Pubquiz door Freek Visser en Roel v/d Berg
woensdag 1 april: lezing/ excursie ‘Natuurtuin Diddersgoed’ door Jenny v/der Linden
woensdag 8 april: workshop schilderen (thema ‘Pasen’) en klaverjassen
donderdag 16 april: lezing en PPP* ‘Kunst en cultuur v/h Byzantijnse Rijk door
Walter Fennis
donderdag 23 april: afsluiting programma met een High Tea door het Bestuur
* PPP staat voor PowerPointPresentatie

De mogelijkheid om ‘Vriend’ te worden
Zoals we al eerder lieten weten kunt u ‘Vriend’ worden van Wijs met je Wijk- West.
Hoe kunt u ‘Vriend’ worden?
‘Vriend’ wordt u door jaarlijks 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 opnieuw 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.
Zie voor informatie ook onze website: www.wijsmetjewijk-west.nl .
De website van Wijs met je Wijk-West
Waarschijnlijk is het geen nieuws meer als wij u nogmaals wijzen op onze vernieuwde
website waarop u, door te klikken op bovenstaande link, rechtstreeks terechtkomt.
De vernieuwing en uitbreiding van deze site vindt nog steeds plaats, maar op de site treft u
momenteel reeds 15 lemma’s aan die alles bij elkaar een gevarieerd beeld schetsen van
datgene wat de wijk ‘West’ u momenteel te bieden heeft.
Wij raden u daarom sterk aan de diverse rubrieken eens op uw gemak door te nemen
zodat weinig u nog hoeft te ontgaan.
Deelname beginnersgroep lijndansen
Tijdens de vriendenborrel op 15 januari heeft het gezelschap van ‘Vrienden’ volop
kunnen genieten van een demonstratie door onze eigen lijndansgroep.
Voor deze dansgroep is nog meer belangstelling gebleken en daarom heeft Jan Wobbes
die de groep leidt, voorgesteld om gegadigden die willen instromen de nodige
informatie aan te bieden binnen een te starten beginnersgroep.
U kunt zich voor deze groep aanmelden bij Roel van de Berg,
Email: roelofvdberg@ziggo.nl / telnr.: 06-86697377.
Vacatures in Programmacommissie en Bestuur
Op dit moment is er een vacature in onze Programmacommissie en in september 2020
ontstaat er eveneens een vacature binnen ons bestuur.
Wijs met je Wijk functioneert onder het motto: ‘voor de buurt, door de buurt!’. We zijn
een vrijwilligersorganisatie die alleen goed kan functioneren als voldoende mensen
zich, samen met ons, willen inzetten de activiteiten draaiende te houden.
Daarom doen we bij deze een dringend beroep op u te overwegen onze gelederen te
komen versterken.
Graag komen wij met u in contact via wijsmetjewijkwest@gmail.com .
Het Bestuur en de Programmacommissie van
Wijs met je Wijk - West
wensen u voor de komende periode veel onderling genoegen!

