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Nieuwsbrief 2020-2 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
Het Voorjaarsprogramma is in volle gang en we zijn blij, om weer velen van u bij de 
wekelijkse activiteiten te mogen begroeten! 
En het lijkt er heel voorzichtig op dat de Lente ook echt doorzet, het is al langer licht, de 
vogels fluiten…. 
Maar goed, niet te veel filosoferen er zijn ook zorgen, die ons in Nederland, en dus ook 
Veenendaal-West bezighouden, het Coronavirus. 
Als Bestuur volgen we dit nieuws op de voet en mochten er uitgebreidere maatregelen 
nodig zijn voor onze komende activiteiten dan hoort u dat zeker via de mail van ons! 
 
In deze Nieuwsbrief willen we u verder informeren over: 

• Het zomerprogramma 

• 16e Heuvelrug Wandeltocht Veenendaal 

• Oproep aanvulling Programmacommissie 
 

Het zomerprogramma:   
De Programmacommissie is momenteel druk bezig met de invulling van het 
zomerprogramma. De data daarvoor liggen alweer vast, om de week een activiteit op de 
woensdag-of donderdagmiddag. Noteert U deze data vast in uw eigen agenda? 
 
De data zijn: 
Donderdag 14 mei   woensdag 27 mei 
Donderdag 11 juni   woensdag 24 juni 
Donderdag 9 juli   woensdag 22 juli 
Donderdag 6 augustus  dinsdag 18 augustus 
Donderdag 3 september  woensdag 16 september 
U ziet een afwijkende dag, daarover wordt u binnenkort via de mail geïnformeerd! 
En de laatste datum is weer gereserveerd voor de Vriendenborrel, ter afsluiting. 
 
16 e Heuvelrug Wandeltocht 
Het bestuur van Wijs met je Wijk onderhoudt goede contacten met andere 
vrijwilligersorganisaties in Veenendaal en met organisaties die goede doelen steunen. Zo 
heeft onze voorzitter Henk van de Brandt onlangs een lezing over Wijs met je Wijk 
gehouden bij de Rotary Veenendaal. Uiteraard sprak hij ook over onze enthousiaste 
wandelaars. 
Daarom werd hij gewezen op de 16e Heuvelrug Wandeltocht die door hen wordt 
georganiseerd, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Dit jaar in Veenendaal naar 
de vrijwilligersorganisaties ‘Netwerk voor jou’ en ‘Scoren in de wijk’. Omdat wij de 

http://www.wijsmetjewijk-west.nl/


genoemde doelen sympathiek vinden en de activiteit in onze doelstelling vinden passen, 
maken wij u bij deze graag attent op deze wandeltocht. 
De wandeltocht wordt gehouden op zaterdag 30 mei 2020 en start bij het 
Rembrandtcollege alhier. Er zijn afstanden van 10-15-25-40 en 50 km. Er kan zowel 
individueel als in groepsverband worden deelgenomen. Voor verdere informatie verwijzen 
wij naar de website www.heuvelrugwandeltocht.nl  
 
Aanvulling Programmacommissie 
In de Programmacommissie hebben wij, sinds het vertrek per 1 januari j.l. van Freek Visser, 
een vacature! We zijn op zoek naar een enthousiaste deelnemer, die vooral zin heeft om 
met ons mee te denken over het invullen en uitvoeren van het Zomerprogramma! 
Daar gaat wel wat tijd in zitten, maar is vooral heel leuk, mede door de enthousiaste 
reacties, die wij elke keer weer van de deelnemers krijgen!  
En daar doen we het tenslotte voor!  
Schroom niet u op te geven bij de secretaris Willemien van der Reijden, email: 
wimpy.rl@gmail.com  
Daarnaast benaderen wij weer een aantal mensen die ons, bestuursleden, extra 
ondersteunen in de zomerperiode! Want ja we kunnen niet alles alleen en ook 
bestuursleden gaan wel eens op vakantie! 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.wijsmetjewijk-west.nl  
 
 
Het Bestuur en de Programmacommissie vanWijs met je Wijk - West  
wensen u voor de komende periode veel onderling genoegen! 
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