
Oproepen en bijdragen van leden

Beste Wederzijdsleden
Dit is de derde nieuwsbrief van en voor de leden van Wederzijds. 
We hebben o.a. een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering; inbreng van leden, 
waarin oproepen om deel te nemen aan groepen en activiteiten; vijf nieuwe leden stellen 
zich voor. Tenslotte nodigen wij u graag uit voor de komende borrel!  Veel Leesplezier!
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Algemene ledenvergadering (ALV) 28 maart 2017
Bij een behoorlijke opkomst, zo’n 40 leden, vond op dinsdag 28 maart de alv plaats in De Helden in de Jan 
van Galenstraat. Christel Terwiel, de voorzitter van Wederzijds, nam de aftrap met een gesproken column 
over het Wederzijds-uitgangspunt ‘elkaar diensten verlenen zonder daarvoor betaling te verwachten’.
Binnen Wederzijds worden diensten geruild, niet één op één maar binnen het netwerk van honderd-zeventig 
leden. Dat doen we met gesloten beurzen. Het hoeft niemand iets te kosten behalve tijd en aandacht. Iedereen 
houdt z’n eigen grenzen in de gaten, iedereen mag ‘nee’ zeggen. Je biedt alleen aan wat je gemakkelijk en met 
plezier afgaat. De netwerk-gedachte brengt tot uiting: de mogelijkheden van de een staan ter beschikking 
van de ander, en wat je niet kunt of wilt doen hoef je ook niet aan te bieden. Deze principes gelden binnen 
de buurtcoöperatie voor iedereen, ook voor bestuursleden en buurtcoördinatoren. (Overigens: Bij autoritten 
voor een lid mag je wel de benzinekosten terugvragen. En iemand die steeds zijn huis ter beschikking stelt 
en altijd koffie en thee schenkt, mag best door de deelnemers gecompenseerd  worden.)
De vergaderpunten waren verder: notulen van de vorige alv; financiële verantwoording over 2016; het werk 
van de buurtcoördinatoren; aanpassingen aan de website: wijzigingen in de groepenindeling – minder groepen 
- mogelijkheid van groepsmails wordt geïntroduceerd.
Na de pauze: indeling van de aanwezigen in buurten, om hen te laten nadenken over wat zij in de groepenindeling 
op de website nog missen, en aan welke groepen zij juist erg veel hebben. De resultaten van deze inventarisatie 
zullen op de website geplaatst worden.

Wandelgroep 10- 
Wandeling naar het Wasmeer bij Hollandsche 
Rading op zaterdag 8 maart 2017

De tweede wandeling van het wandelgroepje tot 10 
km had als doel het Wasmeer bij Hollandsche Rading. 
Was het de dagen ervoor goed wandelweer, op de dag 
zelf was het minder mooi en een beetje miezerig. Toch 
besloten we de wandeling door te laten gaan om de 
continuïteit erin te houden.

Begin 2017 is er uitgebreid geflyerd door een paar 
enthousiaste Wederzijdsers in onze buurten. Ook in 
brievenbussen met de NEE-NEE-stickers en de NEE-
JA-stickers hebben we onze flyers gedaan. Daarop 
hebben we van één dame op het Veemarktterrein 
protest gekregen, dat zij geen ongeadresseerd druk-
werk wenst te ontvangen. 
Zij heeft haar klacht doorgezet tot bij de Reclame Code 
Commissie. Wederzijds heeft een verweerschrift 
geschreven vanuit de gedachte, wij zijn toch geen 
commerciële partij, dus wat kan nou toch het bezwaar 
zijn? Jammer en helaas: ons verweer werd van tafel 
geveegd: onze flyer is ongeadresseerd drukwerk, en 
dat mag niet bij huizen die een van beide stickers op 
hun brievenbus hebben. Wel bij de andere adressen, 
gelukkig. 

Film aan huis 
Op vrijdagavond 2 juni a.s. kijken we naar een oude 
film met onze Filmaanhuisclub. Dat doen we zo eens 
in de twee maanden. Na afloop gaan we bedenken 
wat we het komende najaar met elkaar willen gaan 
bekijken.

Toen ik wist, dat ik half januari een knieoperatie zou 
krijgen, heb ik met een appje aan de Wederzijdsleden 
in mijn buurt gevraagd of er iemand was die mij in de 
eerste twee weken na de operatie een keer een maaltijd 
wilde komen brengen. 
Het aanbod was hartverwarmend! Iedere dag kwam 
er steeds iemand anders met een heerlijk maaltijd. 
Er werden appjes en kaartjes gestuurd om te vragen 
hoe het met me ging en me moed in te spreken en 
ook bood iemand aan om boodschappen voor me te 
doen. Ik werd met de auto opgehaald om naar een 
kooroptreden te gaan en weer iemand anders bracht 
me naar de fysiotherapeut.
De leden in de Zeehelden- en Hengeveldbuurt waren 
voor mij ECHTE HELDEN!!! Waarvoor nogmaals 
HEEL VEEL DANK!!! Nelleke Wagenaar

Rosemarie van Unen      ROSEMARIE ZOEKT FIETSMAATJE 
Jeugdkampioene schoonspringen van Duitsland, oud-docente Latijn, Frans en Italiaans, yogalerares geweest 
in de Hoogstraat, bijna 80 jaar oud en nu op zoek naar een fietsmaatje. Dat is - in het kort - het profiel van 
Rosemarie van Unen. Zij is sinds half januari lid van Wederzijds en woont in de Zeeheldenbuurt. 

DUO-FIETS   "Ik heb 10 jaar geleden een zwaar ongeluk gehad met mijn elektrische 
fiets en kan sindsdien beperkt horen en zien. Ik ben ook reumatisch en ik kan 
niet meer zelfstandig fietsen. Daarom zoek ik iemand die bijvoorbeeld 1x per 2 
weken met mij gaat fietsen". Hoe ziet dat eruit in de praktijk? "Bij verzorgingshuis 
Tuindorp Oost staat een duofiets die je op afspraak kunt lenen. Het lijkt op een 
motor met zijspan, maar dan zonder motor en met trappers. Ik ga dus zelf ook 
mee trappen”, legt Rosemarie met een glimlach uit. 

BEWEGEN   Zij heeft een zoon en dochter, maar de een woont in Duitsland en de ander heeft een klein kind. 
Dus, die ziet ze niet zo vaak. Ze zit nu veel thuis, terwijl ze van bewegen en gezelschap houdt. En het voorjaar 
staat voor de deur. Wie wil het eens met Rosemarie proberen? Haar telefoonnummer is 030-6064960. 

(Tekst Marianne Coopmans) 
Sofie van Slagmaat
Ik ben Sofie, 16 jaar en ik woon in Tuinwijk. Ik woon nog niet zo lang in deze buurt, hiervoor woonde ik in 
De Leijen (Bilthoven) en Overvecht. Ik woon hier nu met mijn moeder en mijn stiefmoeder. Mijn ouders zijn 
gescheiden en mijn andere moeder woont in de Gansstraat, net onder het Ledig Erf. Verder heb ik een zus, 
zij woont in Amsterdam. Ik zit ook in Noord-Oost op school, op het Gerrit Rietveld College en daar heb ik 
het erg naar mijn zin. Mijn hobby's zijn fietsen, ik ben dan ook vaak in de buurt van Bilthoven, Groenekan 
en het Noorderpark te vinden, en zeilen. Dit doe ik bij een hele leuke vereniging bij de Loosdrechtse Plassen, 
ik kom er al sinds ik heel klein ben, en ook die vereniging draait op vrijwilligers en contact met elkaar en 
elkaar helpen is daar ook erg belangrijk. 
Ik heb mijzelf aangemeld bij Wederzijds omdat het idee mij gelijk heel erg aansprak toen ik het foldertje in de 
bus kreeg. Als mensen hulp nodig hebben, help ik graag! En Wederzijds lijkt mij een goede manier om met 
mensen in contact te komen. En naast helpen, kan ik ook mensen leren kennen, want als ik ze niet ken, kan 
ik mensen natuurlijk ook niet helpen!  Nieuwe mensen leren kennen lijkt mij dus ook een leuk onderdeel, 
aangezien ik niet zo veel mensen ken uit de wijk, behalve mijn buren en een paar mensen via school. En als 
ik mensen niet ken, weet ik ook niet of ik ze ergens mee kan helpen. Ik hoop zo ook wat meer in contact 
komen te staan met de buurt.

Brigitta Visser
Mijn eerste kennismaking met Wederzijds was de borrel in februari. Er was een verrassend grote opkomst 
en ik kwam er ook nog oude bekenden tegen. Ruud van den Bogerd vertelde over de Kunst en Cultuurclub 
die hij wilde gaan opstarten en dat sprak mij aan. Inmiddels hebben we een eerste bijeenkomst gehad. Ruud 
had het grondig voorbereid. Maar daar kan hij natuurlijk beter zelf over vertellen.
Tijdens diezelfde borrel maakte ik van de gelegenheid gebruik om hulp te vragen voor mijn volkstuin. Daar 
is direct door diverse mensen op gereageerd. Een mede-tuinder en Wederzijdslid heeft me geholpen met het 
snoeien van een oude kornoelje struik. Dat was echt mannenwerk. En samen met een andere tuinliefhebster 
hebben we een zonnige, gezellige en nuttige dag op mijn tuin doorgebracht. Mijn ervaring is wel dat er een 
klik moet zijn en die was er zeker. Zag ik de tuin eerder dit jaar als een groot en onoverkomelijk iets, inmiddels 
heb ik weer plezier in het tuinieren en zie ik weer wat een paradijsje het is.
Tijdens het eten na afloop van de borrel leerde 
ik Corry van der Leer kennen. Zij organiseert 
wandelingen tot 10 km. We hebben al 
twee mooie wandelingen gemaakt in een 
ontspannen tempo, maar het is natuurlijk 
de bedoeling dat er een enthousiast groepje 
ontstaat. Corry gaf aan hulp te willen bij de 
opzet van de wandelingen en die hulp bied 
ik haar met alle plezier aan, geheel volgens 
het idee van Wederzijds: Vraag en aanbod.
Wederzijds is een mooi initiatief. Ik ben er 
blij mee want wat is het prettig om “om de 
hoek” goede kennissen te hebben.

Sandra Zimmer   -  WEDERZIJDS  MIJN EERSTE ERVARINGEN
Mijn naam is Sandra Katharina en ik woon in Tuinwijk sinds 2009. De naam Wederzijds is goed gekozen 
vind ik en de website is helder en na wat oefenen ook wel handig. Ik hou van ruilen en diensten in natura 
uitwisselen maar merk dat het niet altijd soepel verloopt. Bijvoorbeeld www.wehelpen.nl was voor mij niet 
handig, omdat het voor heel Nederland bedoeld is. Het viel me op dat er bij Wederzijds veel aangeboden wordt 
en weinig gevraagd. Dat gaf me de nodige zet. Ik schreef me in met de focus op leuke dingen doen want ik 
werk als hulp in de huishouding (PGB) en heb de neiging iedereen met alles te willen helpen. Ik werd warm 
verwelkomd door Jelle die om de hoek woont en me het een en ander uitlegde en zei dat ik hem alles mocht 
vragen.
Mijn vraag op de website was of er iemand is die mij op de gitaar kan begeleiden. Ik heb een paar nummers 
geschreven en om me beter op het zingen te kunnen concentreren wil ik al heel lang een gitarist die het leuk 
vind om mee te spelen. Binnen een paar dagen kreeg ik antwoord en dat overdonderde me want ik had niets 
verwacht. Ruud is een heel aardig persoon en qua samenwerken een fijne match en een aanvulling. Dat is 
pas wederzijds als het voor beide partijen zo leuk is dat je niet over een wederdienst of zo hoeft na te denken.
De eerste borrel vond ik  leuk, ontspannen. We hadden het zonnetje mee en de verbindende factor was weer 
kunst en cultuur, voornamelijk muziek. 
Ik vind het fijn dat er zoveel wandelaars zijn. En korte en langere afstanden. Ik wil iedereen die van groen 
en buiten zijn houdt van harte uitnodigen op woensdagen, in de middag vanaf twee uur, bij de paddenpoel 
van het Griftpark langs te komen. Ik doe onderhoud in het miniatuurnatuurgebied en kan het een en ander 
vertellen en laten zien. Breng je fototoestel mee als je wil. Ben je nieuwsgierig wat er dan zo bijzonder aan is 
kun je hier alvast een kijkje nemen: https://natuurlicht.wordpress.com/  

Wil den Hartog
Wegens drukte heb ik eigenlijk nog niets ondernomen dan alleen lid worden. Ik heb de vraag en aanbod 
bekeken en dit vind ik er goed uitzien. Ik zal de komende tijd ook wel bijeenkomsten bezoeken.
Met vriendelijke groeten, Wil den Hartog

donderdag 4 mei

Wederzijdsborrel 
vanaf 17.00 uur

Van het bestuur Geslaagde match

Het moment dus om met ons mee te gaan doen en 
je wensen kenbaar te maken. Zien we jou dan ook?
Voor meer informatie en/of aanmelden graag een 
telefoontje of mailtje naar: 
Elga Klein Kranenbarg - Telefoon 030 6916912
E-mail:  ekleinkranenbarg@hotmail.com

Wandelgroep 10+ 
De wandelgroep 10+ loopt elke derde donderdag van de maand een wandeling 
tussen de 10 en 20 km. We hebben een paar keer in de bossen bij Hollandse 
Rading gelopen naar het mooie Wasmeer en het geheimzinnige kasteeltje 
Wolfsdreuvik (zie foto hiernaast en aan de kop van deze nieuwsbrief). 

We zijn nu met een clubje van 5 man/vrouw dus ruimte genoeg voor meer 
wandelaars! We bespreken met elkaar waar we gaan wandelen en hoe we 
er naar toe gaan. Afgelopen keer zijn we van Driebergen-Zeist naar Maarn 
gelopen. Prachtig! Flinke wandeling en heerlijk weer. 

Donderdag 20 april gaan we lopen van Baarn naar Hilversum (15 km) en 
bezoeken tevens een tentoonstelling in landgoed Groeneveld. Heb je zin om 
mee te lopen? Stuur dan een WhatsApp bericht naar Yvonne Hesterman  06 
42839406 dan weten we dat je mee loopt en kunnen we afspreken hoe laat 
en waarvandaan wij vertrekken. Loop lekker mee! 

Groet mede namens de andere wandelaars, Yvonne Hesterman

Omdat de opkomst nog niet optimaal is ondanks de 
getoonde belangstelling lijkt het mij een goed idee 
als de belangstellenden voor de wandelingen tot 10 
km hun 06 nummer en/of hun emailadres aan mij 
doorgeven. Dan kan ik een whatsapp-groepje maken 
(voor de 06 nummers) en de overige leden een mail 
sturen. Op die manier is het ook mogelijk een paar 
dagen van tevoren, als het weer goed is, iets spontaan 
te plannen. Ook handig om je voorkeursdagen erbij 
te vermelden.
Ideeën voor een leuke wandeling zijn ook welkom. Het 
liefst organiseer ik samen met iemand de wandeling.

Hartelijke groet 
en tot “wandels”, 
Corry van der Leer 

corryvanderleer@
gmail.com  
Telefoon 06 38191363

Nieuwe Wederzijdsleden stellen zich voor

Filmgroep  -   Kort verslag

Woensdag 15 maart 2017 was het prachtig weer - weer 
om in de zon op een terras te zitten. Dat deden ook 
velen rondom het Louis Hartlooper Complex. Maar 
de kleine groep (we waren met z’n zessen) van de 
Wederzijds filmgroep niet. Wij gingen naar ‘Loving’. 
In de filmzaal zaten maar enkele andere personen.

We vinden dat we een goede beslissing hebben 
genomen naar deze film te gaan. Na afloop waren 
we een beetje stil. Onder de indruk van het mooie spel 
van de twee hoofdpersonages. Vooral de mannelijke 
hoofdpersoon acteerde prachtig een toegewijde 
echtgenoot en werkman die door rassenwetten in de 

knel kwam. Ook de actrice die zijn vrouw speelde 
dwong bewondering af.  De verfilming van dit 
waargebeurde verhaal werd heel ingehouden vorm 
gegeven. We hebben ervan genoten.

In het café hebben we met een drankje even nagepraat.
Over de film. Maar ook over de verkiezingen. 
Spannend vonden we het allemaal. 

Het was een goede beslissing ’s middags naar de film 
te gaan: ’s avonds waren we van plan de uitslag van 
de verkiezingen “aan de buis” volgen.

Loeki Feringa

   Buurtcoördinatoren
Loeki Feringa  06-53918377 
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
Jelle Knapp j.knapp@hetnet.nl 
Tuinwijk
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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Wederzijdsborrel 
donderdag 4 mei 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 buurt-
coördinatoren 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 2 mei '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.

Wederzijds-bijeenkomst 
Vogelenbuurt

Acht leden van Wederzijds Vogelenbuurt zijn op 31 
maart bijeen gekomen. Ans, Christel tK,, Marian 
M., Joop, Mariëlle en Cor kwamen op de koffie met 
heerlijke appeltaart bij Gerrit Jan en Renée.

We hebben de geschiedenis van de wijk en wat ons 
inspireert in ons eigen leven besproken. Het werkt: 
als ik jullie in de supermarkt tegenkom, spreek ik een 
kennis! Misschien zien we elkaar bij een zondagse 
maaltijd bij Averechts, een klapstoelconcert op het 
Koekoeksplein of ... 

En intussen doet ieder gewoon mee met de activiteiten 
van heel Wederzijds. Ans zal in september een nieuwe 
koffieavond beleggen. 
We hebben elkaars e-mailadres.   Renée Frant

Gedicht van Nelleke Wagenaar

En noteer alvast 
de komende 
borreldata. 

Steeds de laatste 
donderdag 

van de maand.

25 mei ?
29 juni
27 juli

31 augustus


