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Nieuwsbrief 2016-4      september 2016 

 

Beste buurtbewoners,  

 

Dit is de 4e nieuwsbrief van het 4e jaar van Wijs met je Wijk. We wensen u weer veel leesplezier. 

 

Gezocht : nieuwe leden voor de activiteitencommissie 

 

De activiteitencommissie is een belangrijke club binnen Wijs met je Wijk. De leden ervan organise-

ren jaarlijks ruim 30 activiteiten waaraan velen van u meedoen. Wij zoeken enthousiaste nieuwe 

leden voor deze commissie om te helpen leuke activiteiten te organiseren en te begeleiden. Men-

sen dus die bereid zijn om in samenwerking één of meer van onderstaande taken op zich te ne-

men voor 10 of meer activiteiten per jaar. 

Het gaat in hoofdzaak om taken zoals:  

 afspraken maken met sprekers, workshopleiders en met contactpersonen van excursies, 

 in gereedheid brengen en opruimen van zalen,  

 deelnemers begeleiden bij excursies,  

 uitnodigingen voor de activiteiten maken en terugblikken met foto’s en teksten opstellen,  

 voorbereiden en inkopen materialen t.b.v. workshops en bingo’s 

 nieuwe deelnemers ontvangen en  

 het beheren van de financiën van de activiteiten.  

Het zou fijn zijn wanneer we onze activiteiten goed kunnen blijven organiseren zodat het aanbod 

gevarieerd blijft en velen ervan kunnen genieten. We zien dus graag positieve reacties van u te-

gemoet.   

 

Als u zich aanmeldt gaan we graag met u in gesprek om te zien wat de mogelijkheden zijn.  

 

Inlichtingen en aanmeldingen uiterlijk vrijdag 30 september 2016 bij: Henk van den Brandt via 

henkvandenbrandt@live.nl of 06-15449275. 

 

   

http://www.wijsmetjewijk.nl/
mailto:henkvandenbrandt@live.nl


Activiteiten Wijs met je Wijk in najaar 2016: startbijeenkomst op 5 oktober 2016 

 

We zijn volop bezig met het najaarsprogramma van 2016. Wat we al kunnen melden is dat we op 

woensdagmiddag 5 oktober een gezellige startbijeenkomst hebben en dan het najaarsprogramma 

bekend zullen maken. Noteer 5 oktober alvast in uw agenda. De uitnodiging met opgave-

mogelijkheid ontvangt u op 30 september.  

 

Gaat u mee samen uit eten bij het Perron op donderdag 24 november 2016? 

 

Voor een speciale activiteit in het najaar vragen we ook nu al aandacht. Dat is het Eten bij het Per-

ron op donderdag 24 november 2016. We zijn daar nu een paar keer geweest en het is iedere keer 

weer heel gezellig om daar samen tussen 12.00 en 14.00 uur uit eten te gaan en te genieten van 

de kookkunsten van de leerling-koks van dit ROC. De kosten bedragen 8,50 euro voor het eten en 

1,00 euro per consumptie. Wilt u mee geef u dan op via: wijsmetjewijk@gmail.com  of bij Nollie 

van Westerneng ( 0318-516016). We hebben 25 plaatsen gereserveerd. Als u dus zeker wilt zijn 

van een plek meldt u zich dan snel aan. 

 

Wijs met je Wijk heeft een groot bereik en een hoge waardering 

 

Wijs met je Wijk heeft een groot bereik en scoort een hoge waardering. 

Dat is het resultaat van een enquête die onlangs gehouden is onder een groot aantal 65+-

huishoudens in Petenbos. Wijs met je Wijk zat voor de enquête op een bereik van 130 van de 500 

huishoudens. Alle huishoudens die geen deelnemer waren hebben een enquête ontvangen en 

konden aangeven waarom men geen deelnemer was. Van de ontvangen reacties gaf het overgrote 

deel aan genoeg andere activiteiten te hebben. Geënquêteerden konden ook aangeven of men 

deelnemer wilde worden en daar hebben 20 huishoudens gebruik van gemaakt. Daarmee komt 

het bereik van Wijs met je Wijk nu op 30% van de 65+-huishoudens. Dat is hoog. 

Wijs met je Wijk kent een groep van ca. 70 regelmatige bezoekers. Zij geven aan veel waardering 

te hebben voor de activiteiten en geven tips voor aanpassing van het programma tijdens de bij-

eenkomsten. Het bestuur van Wijs met je Wijk was ook benieuwd naar wat de ingeschreven deel-

nemers, die zelden of nooit komen, nu van Wijs met je Wijk vinden. Zij zijn ook geënquêteerd en 

aan hen is gevraagd om een waarderingscijfer tussen 0 en 10 te geven. De gemiddelde waardering 

was 8,5. Een mooie score. Ook is gevraagd naar suggesties om het programma interessanter te 

maken voor hen. Dit heeft enkele tips opgeleverd, maar het overgrote deel vindt dat het pro-

gramma nu al prima in elkaar steekt. 

 

mailto:wijsmetjewijk@gmail.com


Terugblik activiteiten april-september 2016 

 

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

tallen bezoekers.  

 

Datum onderwerp        aantal bezoekers 

 

21-4 High tea         35 

19-5  Bezoek aan Arboretum Wageningen      19 

16-6  Excursie naar Flipje en streekmuseum Tiel     21 

7-7 Kersen eten in de Betuwe       14 

15-7     Vaartocht en bezoek Kasteel Doorwerth     18 

27-7 Samen pannenkoeken eten       19 

24-8 Vriendenborrel        40 

8-9 Pitch and Putt in Maurik       14 

 

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://wijsmetjewijk.nl/terugblik-activiteiten

