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Beste wijkgenoten,

Het seizoen 2019-2020 is al van start gegaan en dus wordt het de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van uw wijk- 
centrum. Om de continuïteit van ’t Achterom te waarborgen zijn wij al enige tijd op zoek naar nieuwe bestuurleden 
én een voorzitter. Gelukkig zijn wij hierin al ten dele geslaagd, maar om weer op volle sterkte komen zou het fijn zijn 
als er op korte termijn hiervoor aanmeldingen binnenkomen. Dankzij de tomeloze inzet van onze beheerder Peter de 
Schouwer en ons fantastische team van vrijwillligers lukt het ons de spil te zijn van het sociale leven in onze wijk. 
Alle activiteiten worden druk bezocht en de bar voor een gezellig praatje en een drankje vormt hierop geen uitzon-
dering.Tijdens de Algemene Leden Vergadering konden wij u een nieuw bestuurslid voordragen: Ruud van Lierop. 
Ruud draait al zes jaar mee in het ComputerCafé van ’t Achterom en is bekend met het
reilen en zeilen van de organisatie. Ruud neemt de PR-taak van Theo Wüpping
over. Maria de Jong heeft besloten haar taak als waarnemend voorzitter
neer te leggen, maar blijft wel actief in het bestuur. Totdat er een nieuwe
voorzitter is, zullen de taken over de bestuursleden verdeeld wor-
den. Ook dit seizoen hopen wij iedereen weer terug te zien in ons
wijkcentrum en mocht u nog niet bekend zijn met onze vereniging
dan nodigen wij u van harte uit voor een gezellige eerste kennis-
making. Graag tot ziens in ’t Achterom!

Het bestuur,
Wijkvereniging ’t Achterom

   

Bas Verschoor secretaris
T 024 3249977 M 06 33132949
E achterom@achterlo.nl

Wil van Brandenburg penningmeester
T 024 6417312 M 06 51929992
E financien@achterlo.nl

Maria de Jong bestuurslid activiteiten en vrijwilligers
T 024 6413197 M 06 44035051

Ruud van Lierop bestuurslid pr en communicatie
M 06 13381806
E pr-achterom@achterlo.nl

Peter de Schouwer
T 024 6415114 M 06 28346722
E beheerder@achterlo.nl

Wijkvereniging ’t Achterom, met uitzonde-
ring van één betaalde medewerker, uitslui-
tend op vrijwilligers draait.

Het lidmaatschap van ’t Achterom slechts
€ 9,00 per gezin kost voor een heel jaar.

We samen met cultuurknooppunt Wijchen 
Beuningen op woensdag- en donderdag-
middag weer een fijne activiteit hebben voor
de jeugd. Zij leren muziek maken onder lei-            
     ding van Herman van Teffelen.

                  We altijd op zoek zijn naar acti-         
                            viteiten voor de jeugd en                                               
                                   dat ideeën meer dan                               
                                 welkom zijn.

                                 Er dit jaar weer pop-   
                                 penkastvoorstellingen         
                                 op ons programma     
                                 staan.



jokeren en rikken  inl. Annie Krispijn
13.30 - 16.00 uur  T 024 6415341 
fietstochten voor 55+   inl. Henk Rossen
vanaf eind april en vertrek tussen  T 06 12439144
18.00 - 18.30 uur

dames sjoelen  inl. Gerrie Verploegen
20.00 - 22.00 uur  T 024 6416429

handenarbeidgroep atelier ’93 inl. Josefien Bus of Trudy Peters
09.30 - 11.30 uur T 06 50684115 T 024 6416033  
handwerkclub welfare  inl. Erna van Vilsteren
13.45 - 16.45 uur  T 024 6414640 
bingo 55+ 1e dinsdag van de maand  inl. Annie Krispijn
14.00 - 16.00 uur  T 024 6415341

koersbal  inl. Bep Lelieveldt
13.30 - 16.00 uur  T 024 6413878

muziekklas  inl. Anne-Marie Dennissen
16.15 - 17.00 uur  E annemarie@knooppunt.nl
  of Maria de Jong
  E edejong3@xmsnet.nl

sjoelen  inl. Annie Krispijn
13.30 - 15.30 uur  T 024 6415341

computercafé in de oneven weken  inl. Ruud van Lierop
14.00 - 16.00 uur  T 06 13381806 
muziekklas inl. Anne-Marie Dennissen of Maria de Jong
15.00 - 17.00 uur E annemarie@knooppunt.nl E edejong3@xmsnet.nl

countrydansen  inl. Olga Zuidema
20.00 - 22.30 uur  T 06 51924921

dinermiddag    inl. Annie Krispijn
1e vrijdag van de maand  T 024 6415341
13.30 - 16.00 uur 

bingo 18+   inl. Herma Kobussen
3e vrijdag van de maand  T 024 6415990
20.00 - 22.00 uur

 
  



Op de donderdagmiddagen van de oneven weken biedt ons wijkcentrum de mo-
gelijkheid om gratis hulp te krijgen bij het gebruik of problemen met uw digi-

tale appatuur. Of het nu gaat om een laptop, desktop, tablet, mobiel-
tje of navigatiesysteem en waar dit apparaat op werkt, Windows,
iOS of Android, bij ons team van vrijwilligers is er altijd wel kennis
over voorhanden. Heeft u een apparaat dat niet meer bruikbaar
is maar staan daar nog belangrijke documenten op? Ook dan 
kunnen wij deze meestal nog compleet of gedeeltelijk terugha-
len. Heeft u problemen met app’s die u gebruikt of zou willen
gebruiken, dan is ook daarover veelal kennis beschikbaar. Ook
kunnen wij uw systeem inrichten met gratis alternatieven voor
Microsoft Windows en Office zoals Linux en Libre Office. Van te

voren bespreken wij met u de door ons aangeboden hulp alsmede
uw eigen risico van onze acties. Graag tot ziens in ons ComputerCafé!

Ruud van Lierop coördinator computercafé

Jacques Kobussen • Arno van Oostwaard
Rob Busser • Gerard Rossen

T 06 13381806

E computercafe@achterlo.nl        
  

biljarten inl. Jan van de Zande
dagelijks tijdens onze openingstijden E jfw.vandezande@kpnmail.nl
en in clubverband via de B.C.A.H.
 
bloemschikworkshops inl. Ria Wüpping
vijf keer per jaar onder leiding van T 024 6416456
floral designer Jos de Kleijn  of Jos de Kleijn
 E jos.kleijn@planet.nl

boekenkast       inl. Maria de Jong
leden kunnen gratis boeken lenen            E edejong3@xmsnet.nl
 
ontvangst sinterklaas             data en tijden kunt u vin-
kerst- en paasvieringen     den in de lokale bladen
             en op onze website:
     www.achterlo.nl

ouderendag     inl. Annie Krispijn
1e zondag in oktober             T 06 124315341

ziekendag inl. Annie Krispijn  
in de maand april T 06 124315341 



Margriet Zweers en ik woon op de Kraaijenberg. Twintig jaar geleden verhuisde ik vanuit Arnhem naar 
Wijchen omdat mijn zoon daar woonde. Na vijf jaar geleden besloot ik vrijwilliger te worden. Ik wilde graag iets 
betekenen voor ouderen en het was tevens een mooie gelegenheid om de mensen in mijn nieuwe omgeving beter 
te leren kennen. Ik begon als vrijwilliger in het Voorin: gezamenlijk koffiedrinken en eten. Daarna ben ik via Annie 
Krispijn bij ’t Achterom terechtgekomen. Door de jaren heen heb ik allerlei hand- en spandiensten gedaan voor de 
werkgroep ouderen, maar ook de 55+ bingo en de dinerdag. Tot vijf jaar geleden kookte chef Henry voor de diner-
dag. Toen hij stopte heeft de werkgroep besloten hier toch mee door te gaan. In-
middels ben ik een vast lid van de werkgroep ouderen en ik doe nog steeds
de bingo en de dinerdag. Verder help ik mee met het organiseren van
de Kerst- en Paasviering en de Ouderendag. Zolang mijn gezond-
heid het toelaat wil ik graag vrijwilliger blijven. Op de vraag of
ik ideëen heb over wat er bij Wijkververeniging ’t Achterom zou
moeten veranderen om meer leden te krijgen, is mijn antwoord:
probeer met acties het belang van een lidmaatschap onder de
aandacht te brengen en organiseer meer activiteiten voor jonge-
ren in verschillende leeftijdscategorieën.        
  

Wij zouden het zeer op prijs stellen u binnenkort als lid van Wijkvereniging ’t Achterom te mogen verwelkomen. 
Om u aan te melden kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:
1. Vul de onderstaande aanmelding helemaal in en geef deze af bij Wijkcentrum ’t Achterom, of maak gebruik van 

onze brievenbus
2. Bezoek onze website en ga naar https:/www.achterlo.nl/index.php/wijkcentrum-t-achterom/aanmelden
3. Stuur een e-mailbericht naar ledenadministratie-achterom@achterlo.nl met als onderwerp ‘nieuw lid’ en ver- 

meld daarin alle gegevens zoals ze ook op de aanmelding staan.

Het lidmaatschap bedraagt € 9,00 per jaar per gezin en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL33RABO1268351091 t.n.v. 
Wijkvereniging ’t Achterom onder vermelding van het jaar waarvoor u de contributie overmaakt, uw naam en adres.

Aanmelding lidmaatschap Wijkvereniging ’t Achterom
❐ familie  ❐ de heer  ❐ mevrouw (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

voornaam of voorletters

achternaam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

e-mailadres

Ik ben ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij ’t Achterom
❐ ja  ❐ nee (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)   






