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Nieuwsbrief 2022-5 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
De zomer is nu echt voorbij en de herfst is begonnen, dus tijd voor een nieuw 
Najaarsprogramma in de Westerkerk! 
De Programmacommissie heeft weer een Programma samengesteld en we hopen, dat er 
voor ieder van u weer een aantal mooie activiteiten bij zitten! 
Ook het Programma voor volgend jaar is al klaar, maar dat komt in de volgende 
Nieuwsbrief. 
Bent u toch nieuwsgierig kijk dan op onze website: www.wijsmetjewijk-west.nl, daar vindt u 
verdere informatie! 
 
We beginnen op 5 oktober heel feestelijk, want we bestaan inmiddels 5 jaar! 
En dat wil het Bestuur graag met u vieren, de uitnodiging daartoe krijgt u, eerder dan 
normaal, woensdag al via de mail toegestuurd! 
Helaas hebben we beperkte ruimte in de Westerkerk dus geef u snel op, als u dit niet wilt 
missen. 
 
Het Najaarsprogramma 2022: 
Woensdag 5 oktober:          Lustrumfeest in de Westerkerk 
Donderdag 13 oktober:       Bezoek aan Fort aan de Buursteeg, de Grebbelinie 
Woensdag 19 oktober:        Platform Vitaal ouder worden, door Gemeente Veenendaal 
Donderdag 27 oktober:       Genres in de schilderkunst door Walter Fennis 
Woensdag 2 november:      Workshop Herfst en Klaverjassen 
Vrijdag 11 november:         Lunch in het Perron (Max 20 personen) 
Donderdag 24 november:   Powerpointpresentatie over bijenteelt door Roel ten Klei 
Woensdag 30 november:    Powerpointpresentatie over muziek door Piet van Leeuwenstein 
Donderdag 8 december:      Bezoek aan Kasteel Rosendael 
Woensdag 14 december:     Workshop Kerst en Klaverjassen  
 
Thema groepen: 
Ook de verschillende groepen gaan weer starten en onderstaande groepen hebben nog 
ruimte voor nieuwe deelnemers! 
De Leesclub start op donderdagmorgen 6 oktober onder leiding van Piet van Leeuwenstein. 
Voor het eerst is dat in de bestuursruimte van “Stichting Buitenzorg”, Ruisseveen 17. 
Heeft u interesse om gezamenlijk een boekbespreking te houden dan kunt u zich nog 
aanmelden via: pietvanleeuwenstein@gmail.com 
Hij kan u dan verdere informatie geven over data en de te lezen boeken.  
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Ook de Linedancegroep start weer op woensdagmorgen 5 oktober in de Eglantier, 
aanmelden kan nog via: f.schweinsberg@hotmail.com 
 
 
Verder is het Bestuur nog altijd op zoek naar mensen, die samen met ons activiteiten wil 
organiseren dan wel ondersteunen.  
Het is ons motto weet u nog: “Door en voor 60 plussers” 
Zoals koffie/ thee schenken tijdens de activiteiten in de Westerkerk en helpen de zaal in te 
richten! U kunt zich hiervoor aanmelden via: wimpy.rl@gmail.com 
 
Daarnaast heeft Albert van der Veer weer een leuk idee voor ons en u natuurlijk. 
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! 
 
In memoriam: 
Wij ontvingen het droevige bericht dat Henk van der Blom na een kort ziekbed is overleden. 
Henk was coördinator van de jeu de boules groep en een belangrijke ondersteuner bij onze 
activiteiten. Wij zullen Henk missen en wensen zijn familie veel sterkte toe. 
 
 
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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