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Nieuwsbrief 2022-4 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
De Vriendenborrel is al weer geweest en was zeer geslaagd, mede dankzij het prachtige 
weer en de goede opkomst! 
En daar werd het Zomerprogramma gepresenteerd, dat door de Programmacommissie is 
voorbereid! 
We hopen, dat er voor elk wat wils bij zit en dat we voldoende aanmeldingen krijgen! 
Daar doen we het uiteindelijk voor. 
 
Het Zomerprogramma met data voor u op een rijtje, zodat u deze in uw agenda kunt zetten: 

• Donderdagmiddag 11 mei, Het Depot in Wageningen, beeldengalerij en tuin 

• Donderdagmiddag 9 juni, Museum Veenendaal, Henk Helmantel, meesterknecht 
realisme 

• Woensdagmiddag 29 juni, rondleiding kasteeltuin en kerk in Hemmen, door Jan van 
den Brandhof 

• Donderdagmiddag 21 juli, Rondleiding Fort aan de Buurtsteeg, Grebbelinie 

• Woensdag 17 augustus,  vaart met de Blauwe Bever vanuit Wijk bij Duurstede naar 
de Everdingerwaard, naar Fort Everdingen, onderdeel van de Hollandse Waterlinie,   
en met een micro-bierbrouwerij op het terrein, vertrek om 13.30 uur! 

• Donderdagmiddag 1 september, stadswandeling met gids door Amersfoort! 
 
U krijgt van ons op de bekende manier en op tijd de uitnodiging via de mail! 
En daarin staat alles vermeld: locatie, tijdstip vertrek, kosten en vervoer en wat nog meer 
van belang is om alles goed te laten verlopen. 
 
Voor de vaart met de Blauwe Bever geldt het volgende: 

• De kosten voor deze vaart bedragen € 29,50 p.p. Voor meer informatie: zie 
https://deblauwebever.nl/activiteiten/speciale-vaarten/ 

• Heeft u belangstelling voor deze vaart, meldt u zich dan nu al aan via Nollie,  
wijsmetjewijkwest@gamil.com of 0318-516016 

• Aanmelden kan tot dinsdag 31 mei aanstaande. 

• Bij voldoende aanmeldingen kunnen we dan de vaart gaan boeken! 

• De afspraak is, dat u van te voren al betaalt, zodat wij niet achteraf financieel in de 
problemen komen! Maar dat krijgt u op tijd via de mail van ons te horen… 

 
We hopen op een mooie zomerperiode met vooral mooi weer en goed gezelschap. 
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En dan nog wat zaken, die voor het Najaar van belang zijn: 
 
Allereerst heeft de Leesclub nog ruimte voor nieuwe deelnemers! 
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij Piet van Leeuwenstein: 
pietvanleeuwenstein@gmail.com 
Hij kan u dan verdere informatie geven over data en de te lezen boeken.  
De eerste bijeenkomst is op donderdagmorgen 6 oktober 2022. 
 
Daarnaast heeft Albert van der Veer weer een leuk idee voor ons en u natuurlijk: 
Hieronder een korte uitleg over de Workshop! 
 
Met behulp van Google foto’s (en Snapseed) een fotopresentatie vormgeven, die 
(eventueel) rechtstreeks op een TV toestel afgespeeld kan worden. 
 
Korte inhoud:  
Opnamen in Google foto’s een beetje bewerken voor een betere zichtbaarheid ( lichter-
donkerder-afsnijden). 
Bepaalde opnamen voorzien van een tekst in verschillende lettertypen, het maken van een 
tekstballonnetje etc. 
 
Opbouwen van een digitaal foto album in Google foto’s, opnamen in bepaalde volgorde 
zetten etc. 
 
Albert werkt uitsluitend met IPhone en / of IPad , maar Android liefhebbers kunnen 
natuurlijk ook meedoen ( mits de app Google foto’s en Snapseed maar voorhanden is). 
Heeft u interesse hiervoor, dan kunt u zich, nu al,  rechtstreeks aanmelden bij Albert van der 
Veer:  06-48564644 of via de mail: abbe@kpnmail.nl 
 
Bij voldoende belangstelling wordt er een datum geprikt en zal de locatie wel weer in de 
Eglantier zijn! 
 
Rest ons nog u allen een mooie zomer toe te wensen, 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
De activiteiten van Wijs met je wijk West worden mede mogelijk gemaakt door: 
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