
 

 

 
 
 
Nieuwsbrief 2014-1    januari 2014 
 
 
Beste buurtbewoners,  
 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het 2e jaar van Wijs met je Wijk. We geven hierin een 
overzicht van de organisatieontwikkeling, de voorlopige plannen voor het voorjaar van 2014 
en een terugblik op de eerste 2 activiteiten van 2014. Ook doen we een oproep. We wensen 
u veel leesplezier. 
 
Organisatieontwikkeling Wijs met je Wijk 
 
Wijs met je Wijk kan gekarakteriseerd worden als een informele vereniging. In de loop van dit 
jaar willen we overgaan naar een meer formele status in de vorm van een Vereniging of 
Stichting. We gaan binnenkort met Veens praten over ondersteuning van dat proces. 
Het Bestuur van de informele vereniging is momenteel als volgt samengesteld: 

• Henk van den Brandt- voorzitter en lid DB 
• Robert Bonke- secretaris en lid DB 
• Louis Tiland- penningmeester en lid DB 
• Wil van Dantzig- hoofd werkgroep activiteiten en lid DB 
• Nollie van Westerneng-lid 
• Tineke van Koten-lid 
• Margreet van Vijfeijken-lid 
• Eefke Bonke-lid 
• Nelly Tiland-lid 

 
Terugblik activiteiten januari 2014 
 
Op 23 januari hebben we gewandeld op de Grebbeberg en heeft Foppe Dupuis ons op 
deskundige wijze het verhaal van het ontstaan van het landschap verteld. We gingen 
200.000 jaar terug in de tijd. Tevens hebben we de Zwitserse vallei bezocht; nooit gedacht 
dat die zo dichtbij was…. Vanwege het dreigende slechte weer kwamen 7 mensen niet 
opdagen. Zij hadden ongelijk: de 13 deelnemers hebben geen drup regen gehad! 
Aangenaam verrast waren we door de komst van Esther Roelofsen en haar enkele maanden 
oude dochter. Komt er dan ook nog een Wijs met je Wijk-piepjong afdeling??? 
 
Terug in de tijd gingen we ook op 29 januari met ons bezoek aan het  Oude Ambachten & 
Speelgoed Museum. Met 18 personen maakten we de reis naar Ter Schuur en troffen we 
vele voorwerpen aan, die we zo goed kennen uit onze jeugd. We bekeken onder meer een 
bakkerij, slagerij, boerderij, drogisterij, een leerlooier en een scharensliep. Ook vergaapten 
we ons aan klederdrachten uit het gehele land, oude tv’s, computers, dinky-toys, meccano-
bouwwerken, treintjes en poppen in alle maten en soorten en nog veel meer. Voor iedereen 
een feest van herkenning en heel leuk om een keer te zien. Al met al een zeer geslaagde 
middag. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Voorlopig programma “Uit”wijk voorjaar 2014 
 
 
De data voor de “Uit”wijk-bijeenkomsten zijn bekend. We blijven werken met een afwisselend 
schema van woensdag- en donderdagmiddagen. Onderstaand treft u het voorlopige 
programma aan. Er kunnen natuurlijk nog wijzigingen komen. De vetgedrukte activiteiten 
staan vast. 
 
Datum    activiteit 1   activiteit 2 
 
12 februari  workshop decopatchen  klaverjassen  
20 februari  workshop met Nelleke Bos  lezing Windows 8 
26 februari.                 workshop breien             lezing inkomstenbelasting  
5 maart  workshop met Dikkie.           klaverjassen 
12 maart       lezing wijkcoach Veens 
20 maart       lezing reanimatie en AED 
26 maart  workshop  wijnproeven  
3 april.                        modeshow terres des hommes 
9 april   workshop paasdecoratie maken      lezing bijen houden 
17 april  Paasbingo 
23 april 
1 mei 
7 mei   High Tea en afsluiting binnenseizoen 
 
 
Oproep 
 
Er is nog een flink aantal witte vlekken in het programma van dit voorjaar. Natuurlijk hebben 
we nog wel een aantal ideeën, maar we laten ons ook graag verrassen. Wanneer u een leuk 
idee heeft voor creatieve workshop of een interessante lezing geef dat dan aan ons door via 
wijsmetjewijk@gmail.com. Het liefst hebben we namen van buurtbewoners uit onze wijk die 
een workshop of lezing kunnen verzorgen. Dat kunt u natuurlijk zelf zijn, maar ook iemand 
die u kent. Zo maken we samen het programma!! 
Want : 
 
 

 
 

Dat zijn we samen, met elkaar! 


