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Nieuwsbrief 2017-1      februari 2017 
 
Beste buurtbewoners,  

 

Dit is de 1ste nieuwsbrief van het 5e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Programma Voorjaarsseizoen 2017 

 

Het programma voor het voorjaarsseizoen 2017 is rond. We blijven de activiteiten wisselend orga-

niseren op de woensdag- en donderdagmiddagen. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

woensdag 1-2  Startbijeenkomst 

donderdag 9-2 Lezing ‘Het leven en werk van Kees Stip’ 

woensdag 15-2 De geheimen achter het orgelfront van het Apostolisch Genootschap 

donderdag 23-2 Creative workshop en klaverjassen/bridgen 

woensdag 1-3  Voorjaarsvakantie: geen activiteit 

donderdag 9-3 Wijnproeverij 

woensdag 15-3 Workshop oude potten of vazen re-stylen 

donderdag 23-3  Samen lunchen in restaurant Trattoria in Wageningen 

woensdag 29-3 Lezing dementievriendelijke wijk 

donderdag 6-4 Workshop paasdecoratie maken en klaverjassen/bridgen 

woensdag 12-4  Paasbingo 

donderdag 20-4 High tea 

 

Omzien naar elkaar 

 

Binnen Wijs met je Wijk hebben wij een werkgroep ‘Omzien naar elkaar’. Deze groep bezoekt zie-

ken en mensen die om andere redenen extra aandacht nodig hebben. Bent u ziek of kent u ie-

mand die ziek is neem dan contact op met de coördinator Eby van Gelder. Zij kijkt dan wat moge-

lijk is. De contactgegevens van Eby van Gelder zijn eby.van.gelder@tele2.nl of telefoonnummer 

0318-543272. 

 

 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:eby.van.gelder@tele2.nl


Wijs met je Wijk stimuleert opzetten WhatsApp-groepen gericht op inbraakpreventie 

 

Wijs met je Wijk is een groot voorstander van het opzetten van WhatsApp-groepen gericht op in-

braakpreventie. In Petenbos waren op 10 januari 2017 totaal 5 groepen actief en landelijk al meer 

dan 6000. Op 10 januari is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over dit onderwerp door de 

Wijs met je Wijk-werkgroep WhatsApp-buurtpreventie. De ca. 25 aanwezigen kregen een duidelij-

ke uitleg van de werkgroep, aangevuld met ter zake doende informatie van wijkagent Daan Hijdra 

en wijkmanager Annemarij Swart. Het overgrote deel van de aanwezigen gaf aan bereid te zijn in 

hun directe omgeving een groep op te starten en daarmee kunnen we een flinke stap zetten in de 

wijk. De werkgroep coördineert een en ander en zal nagaan of we in de "witte vlekken" ook be-

heerders kunnen vinden. Als de groepen gevormd zijn verschijnen zij op de websi-

te www.wabp.nl en verder zullen er ook WhatsApp-buurtpreventie-borden door de gemeente 

worden geplaatst. 

 

 

Terugblik activiteiten december-januari 2017 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-

tallen bezoekers.  

 

Datum onderwerp        aantal bezoekers 

8-12 Lezing Als oudere naar het ziekenhuis: risico’s en tips   30 

15-12  Workshop kerststukjes maken en klaverjassen/bridgen   29 

5-1 Vriendenbijeenkomst        53 

10-1 Informatiebijeenkomst WhatsApp-groepen     25 

19-1 Excursie oude ambachten &speelgoedmuseum    11 

   

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. 

 

 

http://www.wabp.nl/
http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

