
Oproepen en bijdragen van leden

Beste Wederzijdsleden
Dit is de tweede nieuwsbrief van en voor de 
leden van Wederzijds. We hebben o.a. een kort 
verslag van de Nieuwjaarbijeenkomst; inbreng 
van leden, waarin oproepen om deel te nemen 
aan groepen en activiteiten; twee nieuwe leden 
stellen zich voor en doen suggesties. Tenslotte 
nodigen wij u graag uit voor de komende 
ledenvergadering!               

Veel Leesplezier! 
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UTRECHT  NOORDOOST

Kort verslag van de Nieuwjaarbijeenkomst van 
donderdag 5 januari 2017 in De Helden 

De opkomst voor de borrel was groter dan ooit (50 personen). Dat betekent dat bijna 
de helft van alle leden van Wederzijds aanwezig was. Er was ook een mooi programma gemaakt. 
Na een aanloop van bijna een uur waarin de aanwezigen een door De Helden aangeboden borrel 
dronken, traden enkele woordkunstenaars op. Nelleke Wagenaar las eigen teksten voor – dichterlijk en 
filosofisch en met diepgang. Nelleke speelde het klaar ons onder de indruk te brengen.

Toen  Fred Penninga, stadsdichter van Utrecht. Fred droeg zijn Wederzijdsgedicht voor en stak met 
“Utereg jouw stadsie”, zijn nieuwjaarswens, ons een hart onder de riem: 

   “Zo moeilijk is het niet; begin gewoon, met frisse moed.
   Dit is boodschap en wens, in één pakket, totaal; 
   Zeg ‘ns: eet mee, hier is mijn uitgestoken hand, als groet.”

Een gedicht van Nelleke Wagenaar: 

van dag tot dag
zo’n dag 
waarop indringend lang de wekker luidt
mobiele telefoon een vogel fluit
luchtfietserij knieën bijeen en naar de neus
van links naar rechts of wijd gespreid
er is geen keus waar is de jongevrouwentijd
eenentwintig tweeëntwintig mobiliteit

zo’n dag 
waarop gesprekken woorden missen
raadsels naar gebaren vissen
het vorige verwisseld wordt met later
ik nee hoe wij waarom jij graag
zij is de firma hulp en bijstand voor vandaag
acht uur dertig tien uur dertig wedervraag

zo’n dag 
waarop de straten strookjes steen zijn op de bon
lijn getrokken in korst ijs
de fietser éénwielmonster met rijvaardigheidsbewijs
het zadel hoger dan het evenwicht
angst in de benen auto in zicht
vijfenzestig zesenzestig kunstkniegewricht

*** 
“Met dank aan de dichter Atze van Wieren 
voor de beginzin: “Zo’n dag waarop…..”.Geslaagde match

We vinden het leuk om u te laten meegenieten van 
geslaagde matches. Hier volgt er een onder het 
motto: het zijn de kleine dingen die het doen . . .  
Mailtje van Elga aan Jet:

“Hoi Jet, ik  kijk tegen een grote stapel afwas aan en 
mijn afvoer doet niets en de afwasmachine om die 
reden ook niet. Was al op zoek naar een loodgieter, 
maar die kwam niet opdagen. Jij kende er geloof ik 
een, die ????? heet. Kun je me aan zijn telefoonnummer 
helpen?”
 
Na gedane zaken:
“Hoi Jet, bedankt voor je gouden loodgieterstip. J. was 
hier vanochtend en alles doet het weer. Een snelle, 
aardige en vakkundige man. Ik ben reuze blij, alles 
weer op de rails.
Elga”

Hulp bij website 
In 2016 lukte het me niet de Wederzijdsborrel te 
bezoeken, de eerste in 2017 wel en ik vond het reuze 
gezellig en ik ga het in de toekomst beslist meer doen. 
Ik had ook lange tijd de site niet bezocht en wilde daar 
nu ook wat meer mee gaan doen. Maar voor de juiste 
werking daarvan zou ik graag wat meer informatie 
hebben. Is dat mogelijk en wellicht hebben meer 
Wederzijdsleden behoefte aan informatie/toelichting.

Kan er iets georganiseerd worden? 
Het kan  eventueel bij mij thuis.

Met vriendelijke groet, 
Joke Stikvoort - j.stikvoort1@kpnplanet.nl 

Kunst- en cultuurgroepje  
Hallo Wederzijds-leden,
Mijn naam is Ruud van den Bogerd en ik woon en werk 
in Tuinwijk. Ik ben lid van Wederzijds geworden omdat 
ik graag wat meer contact met wijkgenoten zou willen 
hebben. Ik werk als grafisch en productontwerper 
in mijn studio Mundoloco en hou me daarnaast 
(actief) bezig met o.a. kunst, muziek, fotografie en 
vormgeving. Ervaringen delen, met elkaar tekenen 
of schilderen, een instrument bespelen, design 
ontdekken, kleuren zien en begrijpen, in de huid van 
een componist kruipen... 

Wie heeft er zin in een kunst&cultuur-groepje? 
In onze studio/praktijk kunnen we met maximaal 
8 personen inspirerende middagen of avonden 
beleggen. Gratis, vanzelfsprekend. Laat maar weten!

Vriendelijke groet, Ruud - 030-8892998 

Film aan huis 
Sinds een paar maanden bestaat er binnen Weder-
zijds een filmclub, die films aan huis laat zien.

De leden ervan komen eens in de twee maanden op 
een vrijdagavond bij elkaar, kijken naar een film en 
praten daar na afloop over.

Dan wordt ook een keuze gemaakt voor de volgende 
keer. Soms heeft iemand zelf een interessante film 
in huis en bekijken we die met z’n allen, maar we 
besluiten ook wel eens om een DVD uit de bibliotheek 
te lenen. Op dit moment zijn we met z’n zessen. We 
willen de groep niet al te groot maken, maar  sinds 
een paar maanden bestaat er binnen Wederzijds een 
filmclub, die films aan huis laat zien.
De leden ervan komen eens in de twee maanden op 
een vrijdagavond bij elkaar, kijken naar een film en 
praten daar na afloop over. Dan wordt ook een keuze 
gemaakt voor de volgende keer. Soms heeft iemand 
zelf een interessante film in huis en bekijken we die 
met z’n allen, maar we besluiten ook wel eens om een 
DVD uit de bibliotheek te lenen.
Op dit moment zijn we met z’n zessen. We willen de 
groep niet al te groot maken, maar twee nieuwe leden 
kunnen er nog wel bij.
Dus ben je een filmliefhebber, houd je ook van oude 
films en zou je die samen met anderen nog wel eens 
willen zien, laat het dan weten. We komen bij elkaar 
aan het Zwartewater 10. Elga Klein Kranenbarg 
woont daar en beschikt over een groot scherm. Je kunt 
je aanmelden bij Elga: ekleinkranenbarg@hotmail.
com of 030 6916912.

Leesclub 
Oproep voor mensen die van lezen houden en die 
graag willen praten over het gelezen boek. Annelies 
van der Schatte Olivier en Loes Schakenraad zijn 
bezig met het opzetten van een leesgroep.

 De opzet van de leesclub ziet er als volgt uit:
- We denken aan 6 tot 8 personen.
-  Frequentie is 4 tot 6 weken en vindt plaats 
 bij iemand thuis.
-  De gastvrouw zorgt voor thee en koffie.
-  Iedere bijeenkomst wordt er een boek besproken  
 dat door iemand is ingebracht.
-  De keuze van een boek is vrij.
-  Degene die een boek inbrengt,  is voor die   
 bijeenkomst de gespreksleider. 

 Dit kan op een eigen manier ingevuld worden. 
 Enkele suggesties:
 Inleiden en gesprek op gang brengen en leiden.
 Zorgen dat ieder aan bod komt. Korte evaluatie  
 bv.: wat heb je er voor jezelf uitgehaald?
 Informatie/ opgave bij:
-  Annelies van der Schatte Olivier. 
 a.schatteolivier@gmail.com 
-  Loes Schakenraad. 
 l.schakenraad@kpnmail.nl  

Nieuwe leden stellen zich voor

Rob Smaling 
De meeste pensionado's zitten gelukkig niet stil achter de geraniums en ik ben geen uitzondering. Doe al een 
paar jaar vrijwilligerswerk bij WIKI-tv (een groepje dat wekelijks een interne tv-uitzending maakt voor de kids 
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis) en bij 4HetLeven (een organisatie waar vrijwilligers ouderen vervoeren 
naar theatervoorstellingen). Die laatste club groeit ook als kool en kan zeker nog mensen gebruiken die met 
hun auto als cultuurtaxi willen rijden voor ouderen die 's avonds de deur niet meer uit durven of kunnen. Je 
gaat als chauffeur/euse zelf ook mee naar de voorstellingen. Kijk maar eens bij 4hetleven.nl. 
Verder doe ik videoprojecten (opname en montage) en weet in dat kader het nodige van Apple-computers. 
Binnenkort start ik een projectje waarbij ik de verhalen van ouderen, die lang in Wittevrouwen gewoond 
hebben, op video ga interviewen over de buurt, waar ik zelf ook ben geboren. Dus kennen jullie een oudere 
buurvrouw/man die verhalen heeft? Laat het me weten! Graag via info@wederzijds.net

Jan Mulock Houwer  
Ik heet Jan Mulock Houwer, Blauwkapelseweg 31K, 3572KB, M: 06 13492499, E: mulockh0@xs4all.nl. Ik ben 
82 jaar oud, in goede gezondheid en twee maal weduwnaar, voor het laatst midden vorig jaar.
Wat ik als diensten kan aanbieden is het volgende: mensen bezoeken voor een praatje of een wandeling, een 
boodschap doen, iemand begeleiden bij of vervoeren naar een arts of ziekenhuis (daarin ben ik helaas een 
‘ervaringsdeskundige’ en ik heb een auto), iemand bezoeken die behoefte heeft aan een luisterend oor in het 
geval van verlies door overlijden of anderszins of in het geval van ziekte. Ik kan zelfs wel eens koken.
Wellicht zijn er nog andere dingen die 
ik kan doen. Maar dit is waar ik nu aan kan 
denken. Als ik kan helpen bij buurtgenoten, 
dan doe ik dat graag.

Nieuwe leden

Doe ons en elkaar een plezier en plaats 
je vraag en je aanbod, je plannen en 

je wensen óók op de vraag-en-aanbod site.: 
http://vraag-en-aanbod.wederzijds.net

En om het nog gemakkelijker te maken 
om elkaar (terug) te vinden: plaats een foto 

van jezelf op de vraag-en-aanbod site
Wederzijds is sinds half december 
behoorlijk gegroeid, waarschijnlijk als 
gevolg van het artikel in het Stadsblad 
en de flyers in de brievenbus. Dit zijn 
de namen van de nieuwelingen… en in 
welke buurt ze wonen.

Zeeheldenbuurt: Leendert Bos   
Ellen Spierenburg, Rosemarie van Unen  
Wittevrouwen: Rob Smaling, 
Hilda Pruijs, Jan Mulock Houwer, 
Rolande Wander, Liesbeth de Waal, 
Jeannette Bouma, Tina van der Linden, 
Cornee van Wageningen
Voordorp: Marieke Weenink  
Vogelenbuurt: Marielle Stroes,  
Joop Kools, Henk van der Kooij  
Tuinwijk: Johan Vermeulen,  
Ruud van den Bogerd, Willem Verhagen, 
Thomas Rietkerk, Ineke van der Veen 
Tuindorp-Oost: Corry van der Leer, 
Tertius Groenman 
Tuindorp: Han Overbeek, 
Lena Donk, Joke Reusken, Jet Houdijk, 
Liesbeth Niessen
Staatsliedenbuurt: Wendy Bontje  

   Buurtcoördinatoren
Naam E-mailadres:

Loeki Feringa  loeki@feringa.net 
Zeeheldenbuuurt / Hengeveldstraat eo
Christel Terwiel christelterwiel@wederzijds.net 
Wittevrouwen
Frank Wiezer frank.wiezer@ziggo.nl 
Wittevrouwen
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
<vacature> Voordorp

Colofon

Redactie Nieuwsbrief:
Ellen Lustenhouwer,

Christel Terwiel, Rien Hamers

Vormgeving: Kees van Wel

Contactpersoon Nieuwsbrief: 
Rien Hamers, Mediazaken

E-mail: 
rienhamers@wederzijds.net 

Thuisafgehaald is een 
online platform waarop je in 

heel Nederland maaltijden met 
je buurtgenoten kunt delen. 

Je geniet van elkaars 
kookkunsten én leert gelijk 

je buur kennen! 

Wij van Thuisafgehaald 
geloven dat eten verbindt en dat 
maakt de buurt net wat leuker!

Wil jij koken voor je buurt? 
Of kennis maken met 

verschillende kookstijlen? 
Meld je dan nu aan op 
www.thuisafgehaald.nl 

Wederzijdsborrel 
donderdag 2 februari

Dag, leden van Wederzijds, welkom nieuwelingen.
 De borrel van de maand januari wordt verschoven naar een 

week later: donderdag 2 februari. 
Vanaf 17.00 uur zijn we van harte welkom in  

De Helden - Nieuw Bleyenburg
Jan van Galenstraat 6, Zeeheldenbuurt 

 
Na borreltijd is er, voor wie wil, samen eten, ook in 

Eethuis De Helden. Zoals gebruikelijk: als je wilt mee eten 
moet je je uiterlijk dinsdag 31 januari per e-mail opgeven, vóór 

17.00 uur. Dat doe je bij Marie-José Kimman op haar e-mailadres 
emjekimman@kpnmail.nl. Zij en Loes Schakenraad geven door 

aan de kok van De Helden hoeveel mensen er komen eten. 
De dagschotel, ook de vegetarische, kost € 8,50.

Laat het Marie-José ook weten als je vegetarisch wilt eten.
 

Ga je liever niet de deur uit, in het donker? 
Laat weten dat je graag door iemand opgehaald en weer thuis 
gebracht wilt worden. Het lukt niet altijd, maar wie weet is er 

iemand te vinden die ook met de auto komt en het geen 
moeite vindt. Kijk daarvoor eerst op de 

vraag-en-aanbod-site onder Diensten – Autovervoer. 
Tot 2 februari allemaal 

Volgende borrel en samen eten - data: 23 februari, 30 maart 

LET OP !!!!Wederzijdsborrel a.s. donderdag 2 februari


