
  

  

  

Nieuwsbrief 2014-4                            april 2014  
  

Beste buurtbewoners,   
Dit is de derde nieuwsbrief van het 2e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier.  

  

De Toekomst van Wijs met je Wijk: we beslissen op 15 mei!  

  

Wij zijn nu ruim een jaar bezig en weten het inmiddels zeker: er is behoefte aan wat we doen en 

organiseren! We krijgen er veel waardering voor en zien dat er in onze buurt steeds meer mensen met 

elkaar in contact komen en elkaar leren kennen en daar was het ons om te doen.  

  

We hebben dan ook besloten om door te gaan, maar dan wel op een meer professionele manier: we 

willen ons beter organiseren, zodat we een echte club gaan worden met een echt bestuur en een 

voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat maakt het simpeler voor de financiën en het praat ook 

makkelijker met subsidiegevers en de gemeente.  

Professionaliseren kunnen we op twee manieren doen: door een stichting of een vereniging op te 

richten. Het grote en vrijwel enige verschil tussen die twee is dat een vereniging leden heeft die 

contributie betalen en een stichting niet.   

De leden kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging, en dat is bij een stichting dus niet  

mogelijk. Wel kunnen zich vrienden aansluiten bij een stichting en 

een kleine bijdrage per jaar betalen, waarmee iemand voorrang krijgt 

bij deelname aan een activiteit, dus eigenlijk is er niet zoveel 

verschil tussen beide mogelijkheden.  

  

Wij willen u laten meebeslissen over wat het moet worden: 

wilt u inspraak bij wat we doen en organiseren, of zegt u: doe dat 

maar lekker zelf, wij doen wel mee met wat jullie voor ons bedenken.  

Op 15 mei willen we de knoop doorhakken en daarom nodigen wij u graag uit om te vertellen wat u 

ervan vindt. Dus kom allen en beslis mee, wij gaan dan verder en maken er een mooie club van!   

  

Op 15 mei willen we de concepten voor de  statuten en het huishoudelijk reglement voorleggen en 

daarover met u van gedachten wisselen, en uiteraard over de voor en nadelen van een vereniging of 

een stichting. Wij rekenen op een flinke opkomst.  

  

Omzien naar elkaar.  

  

Omzien naar elkaar is een nieuw initiatief wat we in onze buurt willen opzetten. Het idee is door en 

voor WmjW buurtbewoners hulp te bieden in geval van nood.   

Er is een werkgroepje gestart  om de ideeën hierover te bundelen en vorm te geven. Zodra we weten 

hoe we dit willen gaan doen, laten wij dit in de volgende nieuwsbrief weten.  

  

  

  



  

  

  

  

  

Activiteiten in maart en april 2014  

  

Terugblik Uitwijk 26 maart  

  

Bert Keemink was vandaag helemaal in zijn element. Voor een groep van ruim 20 buurtgenoten 

etaleerde onze eigen Wijs met je Wijk-vinoloog op een boeiende wijze al zijn kennis over de Italiaanse 

wijn tijdens de workshop wijnproeven. Maar liefst 7 wijnen kregen we voorgeschoteld met de 

bijbehorende verhalen over de streek van herkomst, de smaak, het bouquet, de kleur etc. De mooie 

wijnen werden voorzien van 6  heerlijke kaassoorten. U begrijpt het wel: het bleef nog lang gezellig bij 

Ard en Joke Veldt, die hun ruimte beschikbaar stelden. Een workshop die zeker voor herhaling vatbaar 

is. In het najaar Spaanse wijn proeven met tapashapjes? Misschien een opstapje naar Wijs met je 

Wijn? Bert en Lidy, nogmaals bedankt voor alle voorbereiding. Het was een groot succes, dankzij jullie!  

  

Terugblik uitwijk 3 april   

  

Modeshow van Terre des Hommes.  

Terre des Hommes is een organisatie die zich inzet tegen kinderarbeid in de wereld 

en daar ook daadwerkelijk iets aan doet. Ze hebben o.a. een winkel in gebruikte 

mooie kleding in Barneveld. Wat een leuke show hebben ze weer neergezet en we 

hebben genoten van alle mooie kleding . Er was alle tijd om de kleding te bekijken, te 

bespreken en te dollen met de mannequins. Na afloop was er alle gelegenheid om te 

snuffelen, te passen en te kopen tegen een zacht prijsje. Iedereen was tevreden en we hebben 

hiermede ook nog een steentje bijgedragen aan dit goede doel.  

  

Terugblik Uitwijk 9 april  

  

Ter voorbereiding van een hopelijk prachtig paasweekend werden vandaag paas-decoraties gemaakt 

als een sfeervolle en leuke aanvulling van het interieur . Allerlei paas attributen waren ingekocht en 

gedeeltelijk voorbewerkt, waarna ieder op eigen wijze het stukje tot een persoonlijk kunstwerkje kon 

afmaken. Onder gezellig gekeuvel en met een lekker kopje koffie vloog de middag om; de uiteindelijke  

resultaten mochten er weer zijn en zullen zeker bijdragen aan een plezierige Pasen.  

  

Voor de lezing over de bijen hadden zich te weinig mensen aangemeld om dit te laten  gaan, helaas.  

  

Terugblik Uitwijk 17 april  

  

Bert Keemink was vandaag opnieuw helemaal in zijn element. Voor een groep van 24 buurtgenoten 

etaleerde onze eigen Wijs met je Wijk-bingoloog op een enthousiaste wijze al 

zijn kennis over de getallen 1 tot en met 75!  

Hij wist met veel overtuiging de getallen de zaal in te gooien, waar ze gretig 

werden opgevangen en aangekruist op dambordjes met een keuze aan 



  

getallen. De grote vraag was natuurlijk welke getallen op de dambordjes stonden 

en wie het eerste z’n rijtje vol had.   

Het bleek dat leden van de organisatie daar gelukkig mee waren, maar uiteindelijk ging iedereen 

met een leuk prijsje naar huis. Opnieuw een heel gezellige en leuke middag en iedereen was zéér 

tevreden. Ter plaatse werd beslist om in het najaar weer een Bingo te organiseren.  

  

  

  

Eetclub Wijs met je Wijk  

   

De mensen die zich hadden opgegeven voor informatie over de eetclub 

zijn bij elkaar geweest en hebben met elkaar over de vorm en aanpak 

gesproken. Na het gezellig aftasten van de wensen en ideeën bleek dat 

de aanwezigen de voorkeur hadden elkaar eerst nog wat beter te willen 

leren kennen, vóór de keukens in te duiken. Dat gaan ze doen door een 

paar keer bij elkaar thuis te gaan borrelen met hapjes, en dan wat 

uitgebreider dan  

“normaal”.   

Op die manier wordt  meer duidelijk waar de gedachten naar uit gaan en kan daar meer rekening 

mee worden gehouden.    

Als er nog geïnteresseerden zijn die zich willen aansluiten kan dat door u op te geven bij Cees van de 

Haar ( tel. 06-54990274) of bakkercees@hetnet.nl.   
  

Programma “Uit”wijk voor de laatste reguliere activiteiten van het 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 programma aan. Er kunnen natuurlijk 

nog wijzigingen komen. De vetgedrukte activiteiten staan vast.  

  

Datum       activiteit 1      activiteit 2  

  

23 april     2e inloopmiddag 1 mei   

   De wijkagenten komen!  

3 mei      Geo wandeling   

7 mei      High Tea en afsluiting binnenseizoen  

15 mei  Algemene bijeenkomst over de toekomst van wijs met je Wijk, waarin we 

aan de aanwezigen de keuze voorleggen of we een vereniging of een stichting 

moeten gaan worden.  

  

Na 15 mei stoppen we niet, maar gaan we nog wat buitenactiviteiten organiseren.  

  

  

  


