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Nieuwsbrief 2015-4      april 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 4e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Wijs met je Wijk gaat door in de zomer van 2015 
 
De zomer is in aantocht. Dat betekent dat we stoppen met de binnenactiviteiten en er op uit gaan 
trekken. Omdat de buurtbewoners uit onze doelgroep gespreid op vakantie gaan en we denken 
dat veel mensen het leuk vinden om er met elkaar op uit te trekken,  gaan we de gehele zomer 
door met het organiseren van activiteiten. We doen dat dan om de 2 weken en in de tussenlig-
gende week organiseert de fietsclub een leuke fietstocht. Over de fietsclub van Wijs met je Wijk 
treft u hieronder meer informatie aan.  
 
De fietsclub van Wijs met je Wijk gaat op 12 mei van start: gaat u mee? 

Op dinsdagmiddag 12 mei start onze fietsclub om 13.30 uur bij de parkeerplaats van de Jumbo aan 
de Brinkersteeg. Caroline de Haan is de trekker van de fietsclub en tijdens de fietstocht op 12 mei 
zal er een rustpunt zijn, waar zij met de deelnemers gaat bespreken welke wensen en mogelijkhe-
den er zijn. Wilt u lid worden van de fietsclub meld u dan aan bij Carolien de Haan: tel. 0318- 

589757 of cgdehaan@ziggo.nl 

Sponsors gezocht: helpt u mee? 
 
Wij proberen de kosten van onze activiteiten voor de buurtbewoners zo laag mogelijk te houden 
door sponsors aan te trekken. U kunt ons daarbij helpen! 
Wanneer u in of rond het huis een klus laat doen door bijvoorbeeld een aannemer, een schilder of 
een tuinman kunt u hen vragen of ze bereid zijn voor 25 euro het werk van de Stichting Wijs met je 
Wijk te steunen. Als tegenprestatie plaatsen we dan het logo van de sponsor op een van onze uit-
nodigingen of nieuwsbrieven. Omdat wij een verspreiding hebben naar circa 250 adressen kan de 
sponsor op deze manier reclame maken in onze wijk. 
De praktijk leert dat veel bedrijven hier best wat voor voelen, omdat ze zo reclame kunnen maken 
en  een goed doel dienen. 
Heeft u iemand die ons wil sponsoren of wilt u meer info geef dat dan door aan :  
wijsmetjewijk@gmail.com 
 
 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
wlmailhtml:%7b17C80B38-95DE-40DA-9FC9-BFDB7D597A17%7dmid:/00000093/cgdehaan@ziggo.nl
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


Stand van zaken diverse clubs Wijs met je Wijk 
 
De afgelopen maanden zijn er diverse clubs binnen Wijs met je Wijk gevormd. Van de meest actie-
ve clubs volgt onderstaand de stand van zaken: 

 Wandelclub : 15 deelnemers,  wandelen elke week op maandagochtend 

 Koffieclub: 10 deelnemers, drinken 1 keer per maand bij iemand thuis koffie 

 Leesclub: 6 deelnemers, 3 keer bij elkaar geweest  

 Bridgeclub: 12 deelnemers, bridgen regelmatig bij iemand thuis 

 Biljartclub: 6 deelnemers, biljarten regelmatig bij Theo Ruitenbeek 

 Film- en theaterclub: 15 deelnemers, gaan soms samen naar film of theater 

 Fietsclub: 23 deelnemers, start op 12 mei 

 Jeu de boulesclub: 32 deelnemers, starten als de jeu de boulesbanen zijn aangelegd. 
 
Bij de meeste clubs zijn er mogelijkheden om deelnemer te worden. Alleen de koffieclub is nu 
“vol”. Bij voldoende belangstelling starten we een nieuwe koffieclub. 
Heeft u interesse om deelnemer te worden van een club meld u dan aan bij  
wijsmetjewijk@gmail.com of Nollie van Westerneng (0318-516016).  
 
Programma activiteiten mei/juni  2015 
 
Onderstaand treft u het voorlopige programma aan voor de komende maanden.  
 
 Datum   Activiteit       
20 mei   Bezoek aan Arboretum Wageningen met de fiets en de auto 
4 juni   Bezoek zandsculpturen in Garderen met de auto 
17 juni   Pannenkoeken eten met de fiets en de auto  
1 juli    Bezoek Kasteel Amerongen met de fiets en de auto 
 
Terugblik activiteiten medio maart tot eind april 2015 

 

De afgelopen weken hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met de vol-
gende aantallen bezoekers: 
 
26-3 Workshop paasdecoratie en kaarten  29 deelnemers 
1-4 Paasbingo      33 deelnemers 
9-4 Lezing eigen bijdrage in de zorg en erfbelasting 20 deelnemers 
15-4 Modeshow en bridgen    19 deelnemers 
23-4  Lezing wijkgericht werken gemeente  42 deelnemers 
30-4 High tea      30 deelnemers 
 

Voor een korte terugblik op onze activiteiten met foto’s  verwijzen we u naar de website: 
http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten. Wanneer u zelf geen computer heeft kunt u vast wel 
bij kinderen, kleinkinderen of kennissen de terugblikken bekijken. 
 

Allemaal een fijne zomer toegewenst en graag tot ziens!! 
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