
Beste Wederzijdsleden
Dit is de 4e Nieuwsbrief van en voor de leden van Wederzijds. 
We hebben o.a. de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering. Inbreng van leden, 
waarin oproepen om deel te nemen aan groepen en activiteiten. Verslagen van voorbije 
activiteiten. En wij nodigen u graag uit voor de komende borrel! Veel Leesplezier! 

Algemene ledenvergadering (ALV) 20 september 2017
Wederzijds is, behalve een buurtcoöperatie en een netwerk van mensen binnen de wijk Utrecht Noordoost, 
ook een Vereniging. Niet een stichting... een vereniging van leden. De Leden, bijeen in de ledenvergadering, 
nemen beslissingen over een aantal zaken die in de oprichtingsakte en de statuten zijn vastgelegd. 
Die zijn voor iedereen in te zien op de website www.wederzijds.net.

Bij onze vereniging hoort: twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering. 
Op woensdag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur is het weer zo ver; we komen daarvoor bij elkaar 
in de serre van De Helden, Jan van Galenstraat 6.

Leden worden van harte uitgenodigd eraan deel te nemen. 
In de week van 11 september worden uitnodiging en agenda aan 
iedereen verzonden. Meld je hiervoor aan of af op het e-mailadres 
secretaris@wederzijds.net. Schrijf in de onderwerpregel  
‘Ledenvergadering 20 september.’
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Wederzijdsborrel 
vanaf 17.00 uur

Vogelenbuurt 
Een clubje Wederzijds 

Vogelenbuurt leden bij het 
klapstoelconcert op het 

Koekoeksplein 25-6-2017 
met Rogier Pelgrim.       

Renée Frant



Snelle actie, snel resultaat. Op donderdag 27 juli 
plaatste ik een oproep op de website in Vraag en 
Aanbod, Groep ‘Andere ontspanning/Gezelligheid’ 
om meteen de zondag erna te gaan Jeu-de-Boelen op 
de baan op het Willem van Noortplein. Aanvang om 
10 uur in de ochtend. Wilde er iemand meedoen, zo 
snel? Ja hoor, Yvonne van der Vliet en Astrid Verdam 
in ieder geval. Verschillende anderen vonden het een 
goed idee, maar hadden voor die zondag al andere 
plannen.

Yvonne, Astrid en ik hebben die ochtend heerlijk 
gebouled. Twee hele partijen hebben we gespeeld. Op 
het scherp van de snede. En daarna een kopje koffie 
in het voormalig badhuis, Badhu. 

Een geslaagd begin van de zondag. We blijven het 
doen. Vaste prik op zondagochtend om 10 uur. Ofwel 

op het Willem van Noortplein, ofwel op de baan bij 
Goesting op het Veeartsenijterrein. Wie mee wil 
doen, geeft mij een seintje van tevoren. 

Rien Hamers  – Telefoon: 06-121 161 43. 
E-mail: rienhamers@wederzijds.net 

Kunst in Huis 
Deze zomer waren we met een groep Wederzijdsleden te gast in 
elkaars tuinen. Dat was een hele fijne ervaring. We genoten niet 
alleen van alles wat er groeide en bloeide, maar ook van elkaars 
gastvrijheid en gezelschap. Het was een prima manier om elkaar 
weer beter te leren kennen.

Als het najaar aanbreekt trekken we ons weer wat meer terug in 
onze huizen. En ook daar is vaak veel te zien. Bijna iedereen heeft 
er wel iets aan zijn muren hangen, een schilderij of een foto. Een 
mooi beeld of glaswerk in zijn vensterbank of welke andere vorm 
van kunst je maar bedenken kunt.

En meestal horen daar verhalen bij. En daar willen we graag naar 
luisteren. Het is niet belangrijk of het om kunst met een hoofdletter 
gaat, maar wel waarom je er voor gekozen heb en wat je erin boeit. 
Was je bevriend met de maker, liep je er tegenaan in je vakantie 
op die markt, is het je dierbaar omdat je het geërfd hebt, enz. enz.
Ondergetekenden geven een aanzet door jullie uit te nodigen op 
bezoek te komen. Geef je op als je mee wilt doen en laat ons dan 
weten of je alleen komt kijken of ook je huis voor kijkers openstelt.
Wij prikken dan een datum en maken een schema.

Als het idee aanslaat  kunnen we het, wellicht op andere plaatsen nog eens herhalen

Belangstelling of vragen? Stuur  dan een berichtje naar Elga. 
E-mail: ekleinkranenbarg@hotmail.com. Wij kijken er met belangstelling naar uit.

Renée Frant, Cor van der Flier en Elga Klein Kranenbarg

  Geslaagde match

Oproepen en bijdragen van leden



September klussenmaand
Wie van de Wederzijdsleden heeft ook al jaren 
twintig klussen in huis waar zij zelf niet aan 
toe komt? Waar hij zelf de handigheid of het 
gereedschap voor mist? Loszittende trapleuningen, 
kapot stucwerk, stopcontacten op de verkeerde 
plaats, onaf schilderwerk, rammelende deurklinken, 
scheefhangende gordijnrails.

Hoe zou het zijn als Wederzijdsleden samen op 
zoek zouden gaan naar die ene talentvolle, aardige, 
betrouwbare en betaalbare klussenman of -vrouw op 
wie wij als Wederzijdsleden altijd een beroep kunnen 
doen? En die dan snel voor de deur staat?

Ik wil graag op zoek. Wie helpt mee? Om de voor ons, 
Wederzijdsleden, beste klusser te vinden en klussen 
onder onze 150 leden te inventariseren.

Stuur je klussen alvast in. Ook graag namen en 
telefoonnummers van klussers waar jij zelf goede 
ervaringen mee hebt.

E-mail: christelterwiel@wederzijds.net 

Mah Yong leren spelen
Een vriendin heeft mij gevraagd haar Mah Yong te 
leren, een oosters spel. dat je met 4 personen speelt. 
We zoeken nog 2 mensen die ook Mah Yong willen 
leren. Informatie en/of aanmelden bij Annelies v. d. 
Schatte Olivier. Telefoon: 273 2208 
E-mail: a.schatteolivier@gmail.com. 

Annelies Olivier

Wie wil zeilen?
Wie heeft er zin om nog dit seizoen te gaan zeilen of 
met wie mag ik mee uit zeilen?

Bijvoorbeeld op Loosdrecht of op het Markermeer/
IJsselmeer? Ik bezit zelf geen boot, maar kan wel echt 
zeilen. En een valk is op Loosdrecht zo gehuurd.

Groetjes, Susanne Jongen 06-1241 3051 
E-mail: susannejongen@hotmail.com 

Spontaan iets ondernemen
Ik zou een ‘groepje’ willen  formeren van mensen die 
spontaan zin hebben om iets te gaan doen bv. koffie 
drinken in de stad, iets gaan bezoeken, wandelingetje 
maken, fietstochtje maken etc. etc., maar graag 
gezelschap willen. 

Het kan dezelfde dag of later. Het gaat er om dat 
deze mensen gebeld kunnen worden. Natuurlijk is 
ieder vrij om nee te zegen. Wie? Meld je aan bij: Loes 
Schakenraad .

E-mail: l.schakenraad@kpnmail.nl 

Wandelgroep 10–
Hierbij één van de foto’s van de Parkenwandeling tot 
10 km, die wij zaterdag 24 juni j.l. hebben gelopen. 
Het betrof een mooie, groene wandeling rond de 
parken in Utrecht Oost.

Vriendelijke groet, Corry van der Leer 
Telefoon: 06-38191363

  Kort Verslag



Wandelgroep 10+
Wandeling van 17 augustus j.l. 
Donderdag 17 augustus zijn wij ondanks de voor-
spelde regen op stap gegaan voor een wandeling 
rondom Den Dolder, zo’n 16 km. En het regende 
inderdaad, maar toch als je eenmaal buiten bent en 
een regenjas of paraplu bij je hebt, is het toch fijn om 
buiten te zijn. 

De wandeling liep door de Korte en Lange Duinen. 
Een prachtig gebied met bos, heide en grote zand-
verstuivingen. Met name het lopen door het zand en 
heuveltje op en heuveltje af was best pittig. We hebben 
de route (heel klein pietsje) ingekort en gingen na 
een kleine 5 uur lopen moe en tevreden terug met de 
trein naar Utrecht.

Onze volgende wandeling is altijd op de derde 
donderdag van de maand. De volgende maand is dat 

21 september! We lopen dan vanaf station Hilversum 
Sportpark naar Hollandsche Rading, geen bestaande 
route maar een beetje op de bonnefooi. Wie zin heeft 
om mee te lopen is van harte welkom. 

Meld je aan door een WhatsApp bericht of telefoontje 
naar Yvonne Hesterman. Telefoon: 06-42839406 
Hartelijk groet namens de wandelgroep: 
Jelle, Marian, Ans, Wil en Yvonne

Tuinenronde bij Wederzijds-sters en Wederzijds-ers

Een middagje genieten in 5 tuinen van mensen die 
van tuinieren houden.

Op 9 juli bezochten wij met 16 personen allereerst 
de Stadstuin van Marjan in de Kwartelstraat. Een 
verrassende tuin met ronde vormen en een vijvertje 
met een kunstobject gemaakt door Marjan. Het 
verrassende in haar tuin was dat bij het openen van 
de poort achter in haar tuin direct de Biltse Grift liep. 
Ondertussen kijken en genieten van een kopje koffie 
met een heerlijk zelf gebakken cake.

Daarna op de fiets naar de Balkontuin van Jet en 
Rien. Het bijzondere van deze tuin was de begroeiing 
tegen de gevels van de eerste en tweede etage met een 
prachtige blauwe regen die je van de balkons af kon 
bewonderen. En tevens kijken in hun tuin beneden 

waarin van alles groeide. Ja, en ook door het mooie 
weer lieten wij ons het assortiment van verse vruchtjes 
goed smaken. 

Nu naar de volgende Stadstuin. Ja, dat is mijn eigen 
tuin, wat zal ik daar over zeggen. Het is een tuin met 
rechte lijnen en ik hou veel van bloemen en  deze 
hadden hun best gedaan om te bloeien.

Weer op de fiets en naar de Volkstuinen in de 
Driehoek van Brigitta, Henk en Mieke. Henk startte 
met een stukje geschiedenis over het ontstaan van 
dit ecologisch tuinenpark. Oorspronkelijk hadden 
volkstuinen een belangrijke maatschappelijke functie, 
mensen met weinig geld konden hier hun groente 
verbouwen maar tegenwoordig is het belangrijkste 
aspect gezond leven en producten uit de eigen tuin 
eten. Een andere doelstelling van de vereniging  is een 
rustpunt te zijn in de drukte van de stad. 

Daarna op naar de tuin van Brigitta, een grote tuin 
met tuinhuisje. Alles groeide en bloeide en zij vertelde 
over het wel en wee van haar tuin. Veel werk maar 
in de tuin werken gaf haar een goed gevoel. Mogelijk 
werd ze ook bezocht door een bijzondere slang.

Op naar de  laatste tuin met bloemen en mooie 
margrieten die ons verwelkomden. Ook de groenten-
tuin had onze aandacht, verschillende soorten sla en 
de courgettes die geoogst en uitgedeeld werden. Henk 
vertelde hoe hij zonne-energie opving, waardoor een 
sproeier gestuurd door een tijdklok aansprong. 



Wat was nu zo bijzonder van deze middag? De eigenheid en liefde voor plant, 
bloem en groente. Gastvrijheid van tuinders, de hapjes en drankjes en de 
belangstelling  van de bezoekers. De leuke gesprekken die ontstonden, het 
prachtige weer en niet te vergeten de mooie foto’s genomen door Nelleke. 

In de tuin van Mieke en Henk hebben wij geproost met een heerlijk glas wijn 
op deze mooie dag. Iedereen bedankt voor het slagen van deze dag.

Joke Reusken

Gedicht van Nelleke Wagenaar



Wederzijdsborrel 
donderdag 31 augustus vanaf 17.00 uur

Eethuis De Helden, Jan van Galenstraat 6, 
voor leden van Wederzijds en hun introducé(e)s 

die wel eens een kijkje willen nemen. 

Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te 
maken en kennismakingen te hernieuwen. 

Wie al haar of zijn medeleden iets te vertellen of te 
vragen heeft... zeg dat aan één van de aanwezige 

buurtcoördinatoren of bestuursleden. Die geven jou het 
woord, zodat je kort-maar-krachtig je vraag, je aanbod, 

je plan of je wens in de groep kunt gooien.  
Aansluitend kunnen we ook samen eten in De Helden. 

Een dagschotel, ook de vegetarische, kost € 8,50. 
Voor het samen eten moet je je tevoren per e-mail: 

l.schakenraad@kpnmail.nl opgeven bij Loes Schakenraad. 
Meld het Loes apart als je vegetarisch wilt eten. 

Uiterlijk dinsdag 29 augustus ’s avonds geeft zij door 
aan de kok van De Helden op hoeveel eters hij kan rekenen. 

Voor de borrel hoef je je niet op te geven.

  De buurtcoördinatoren
Loeki Feringa  06-53 91 83 77 
Zeeheldenbuuurt / Hengeveldstraat eo
Christel Terwiel christelterwiel@wederzijds.net 
Wittevrouwen
Frank Wiezer frank.wiezer@ziggo.nl 
Wittevrouwen
Wil van Dijk wil.van.dijk@inter.nl.net 
Voordorp
Renée Frant reneefrant@gmail.com 
Vogelenbuurt
Cor van der Flier cjvanderflier@gmail.com 
Vogelenbuurt
Hanneke Lommen hannekelommen@outlook.com 
Tuinwijk
Wout Mastenbroek woutmastenbroek@casema.nl 
Tuindorp (-Oost)
Elga Klein Kranenbarg ekleinkranenbarg@hotmail.com 
Lauwerecht

Colofon
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En noteer alvast 
de komende 
borreldata. 

Steeds de laatste 
donderdag 

van de maand.

28 september
26 oktober

30 november
28 december


