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Nieuwsbrief 2015-7      december 2015 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Dit is de 7e nieuwsbrief van het 3e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Vraag- en aanbodservice Wijs met je Wijk van start gegaan 
 
Onlangs zijn we met de vraag- en aanbodservice van Wijs met je Wijk gestart. Hiermee willen we 
een vorm van burenhulp op allerlei terreinen mogelijk maken. Daarbij kan onder meer gedacht 
worden aan: 

- Hulp bij computerproblemen of administratie 
- Boodschappen doen of de hond uitlaten als iemand ziek is 
- Tuinwerkzaamheden, zoals gras maaien of de heg snoeien 
- Iemand wegbrengen naar ziekenhuis 
- Klusjes in huis doen en repareren van spullen 
- Halen of brengen van goederen met een aanhangwagen 
- Gezelschap houden  
- Vraag en aanbod van tweedehands goederen  

Het gaat om gratis hulp of hulp tegen lage kosten, waarbij vrager en aanbieder zelf een prijs af-
spreken. Het gaat niet om specialistische hulp of commerciële dienstverlening door bedrijven. 
 
U vindt de vraag- en aanbodservice op onze website via de link http://wijsmetjewijk.nl/vraag-en-
aanbod 
 
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 260 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. 
Hebt u iemand die ons wil sponsoren of wilt u meer info geef dat dan door aan :  
wijsmetjewijk@gmail.com 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://wijsmetjewijk.nl/vraag-en-aanbod
http://wijsmetjewijk.nl/vraag-en-aanbod
mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


Museum Plus Bus gaat 31 maart naar Enschede: gaat u mee? 

  

De Museum Plus Bus is een bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. De bus brengt re-
gelmatig een  groep senioren van 70 jaar en ouder naar één van de twaalf deelnemende musea. 
Het gaat om senioren die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig een museum kunnen bezoeken. 
Op donderdag 31 maart 2016 gaat er een groep vanuit Veenendaal naar Enschede en bezoekt daar 
het Historisch Museum TwentseWelle.  
Het programma is als volgt: 
8.45-9.00 uur opstappen in de bus die geparkeerd staat bij Station Veenendaal-Centrum 

9.15 uur vertrek bus 

11.00 uur aankomst Enschede met koffie, bezoek museum, lunch en weefdemonstratie 

16.00 uur vertrek naar Veenendaal 
17.45 uur aankomst in Veenendaal 
  

De busreis en de entree van het museum is gratis voor de deelnemers. U betaalt alleen de lunch 
van 11 euro en eventueel kunt u zelf een lunchpakket meenemen en dat buiten het museum nut-
tigen. 
Ook mensen met een rolstoel of rollator kunnen mee. Geef u dan wel tijdig op, omdat er een be-
perkt aantal rolstoelen en rollators meekan. 
Bent u enthousiast geworden en wilt u graag mee geef u dan snel, maar uiterlijk 31 januari 2016, 
op bij Teuni Versluis ( tp.versluis@gmail.com of 0318-522007 tussen 19.00 en 21.00 uur). Als de 
bus volgeboekt is kunt u niet meer mee, dus u hebt meer kans als u zich snel opgeeft! 
  

 
Activiteiten Wijs met je Wijk in 2016 
 
Ook in 2016 gaan we door met het organiseren van activiteiten. 
We zijn nog volop bezig met het programma, maar enkele bijeenkomsten in januari staan al vast. 
Het betreft: 
 
wo 20-1 winterwandeling met Foppe Dupuis en pannenkoeken eten ( ook voor niet-wandelaars) 
do 28-1  bezoek aan Viseum met rondleiding 
 
In januari 2016 brengen we een nieuwsbrief uit met het programma voor het voorjaar. 
 
 
 
 
 



Terugblik activiteiten oktober-december 2015 

 

De afgelopen maanden hebben we de onderstaande “Uit”wijk-bijeenkomsten gehouden met aan-
tallen bezoekers.  
 
Datum onderwerp        aantal bezoekers 
 
 8-10 Lezing Het liefdesleven van de vlinder      32 
14-10 Workshop bloemschikken en klaverjassen/bridgen    30 
20-10 Workshop wijnproeven       29 
5-11 Workshop schilderen met oude make-up en klaverjassen/bridgen 20 
11-11 Lezing beweging en voeding in relatie tot dementie   24 
19-11 Workshop ketting maken van fietsband en klaverjassen/bridgen  26 
25-11 Lezing Windows 10         36  
3-12  Sinterklaasbingo        38 
9-12  Workshop kerstdecoratie en klaverjassen/bridgen    29 
 
 
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. 
 
 

Het team van Wijs met je Wijk 
dankt u voor uw betrokkenheid in 2015 
en wenst u  

 
 

http://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

