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Beste leden en belangstellenden van Wenters Goud,
Na een enorm enthousiaste start eind mei van dit jaar, wordt het tijd om iedereen eens bij te
praten over het reilen en zeilen van Wenters Goud.
We willen jullie vooral ook uitnodigen om op deze nieuwsbrief te reageren. Uiteraard mag dat ook
op Facebook en / of Twitter maar ook een mailtje/kaartje/telefoontje is van harte welkom.

Veel leesplezier gewenst!

Bericht van het bestuur van WG
Ervaringen afgelopen maanden

In mei 2015 was het dan eindelijk zo ver : het
project Wenters Goud werd officieel gelanceerd,
de website ging live en leden en
belangstellenden konden zich gaan aanmelden.
We hebben veel aandacht gehad in de pers, op
de lokale radio en TV en merkten al gauw dat
veel Winterswijkers het project direct een warm
hart toedroegen. Uiteraard had onze software
wat kleine kinderziektes maar al gauw werden
de eerste advertenties geplaatst en werd de
ruilhandel voorzichtig opgestart. De eerste
huiskamerbijeenkomst ( “(K)LETS-café”) is gehouden en zelfs hebben we de eerste echte Algemene
Ledenvergadering al achter de rug. We zijn immers een vereniging in ontwikkeling en dat betekent
werk aan de winkel! Het bestuur heeft na de vakantie weer volop plannen gemaakt voor de
komende maanden, waarover je verderop in deze nieuwsbrief meer leest.
Wij komen elke 2 weken op dinsdagmiddag om 5 uur bij elkaar in Het Kronenhuis om een uurtje te
overleggen over lopende zaken. Wie er zin heeft om aan te sluiten, mee te praten of iets in te
brengen : aan onze tafel is altijd plaats voor iedereen! Voel je dus van harte welkom om aan te
sluiten.

Publiciteitscampagne

Het komende halfjaar gaan we vooral besteden aan het opzoeken van publiciteit, media
benaderen, verenigingen aanschrijven, presentaties houden maar ook posters ophangen en flyers
uitdelen. Het wordt nu tijd dat iedereen in Winterswijk kennis gaat maken met Wenters Goud. Het
werkgroepje “Communicatie” en “social media” gaat volop aan de slag met als doel : iedereen in
Winterswijk duidelijk maken hoe leuk het is om je aan te sluiten bij onze club! Houd vooral de
media in de gaten en liever nog : zegt het voort! Want mond-tot-mondreclame en leuke
ervaringen doorvertellen werkt nog altijd het allerbeste!
Willen jullie allemaal meehelpen om het idee van WG te verspreiden door het delen van berichten
op :

https://www.facebook.com/wentersgoud
https://instagram.com/wentersgoud
https://twitter.com/wentersgoud
Nodig je vrienden uit om WG te liken, te delen, schrijf
reacties en deel berichten zodat WG zich als een olievlek
verspreid over Winterswijk!

Nieuwe leden aanbrengen

Om de basis van onze vereniging breder te maken, moeten we natuurlijk gewoon zoveel mogelijk
leden krijgen. We hebben besloten dat ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt, daarvoor 6 pyrietjes
extra van de vereniging krijgt. Het bestuur daagt alle leden uit om per persoon minimaal 1 nieuw
lid aan te brengen…. We kunnen ons zomaar voorstellen dat dat moeiteloos moet gaan lukken.
Daarnaast hebben we besloten dat je ook, mocht het lidmaatschapsgeld van € 10 per jaar je teveel
zijn, je dit ook bij elkaar kunt verdienen door iets voor de vereniging te doen. We willen niet dat de
contributie ooit een echt struikelblok is om lid te kunnen worden. Daarnaast hebben we als
vereniging natuurlijk ook onze vaste lasten die we moeten betalen uit de
contributie, ( website en software draaiend houden ). We zijn er als bestuur
van overtuigd dat we in overleg altijd met elkaar tot een goede oplossing
komen!
Naast het werven van nieuwe leden is het bestuur ook in gesprek gegaan met
Estinea en de dagbesteding van De Zorgconsulent. Beide organisaties houden
zich bezig met de dagbesteding van mensen met een verstandelijke
beperking en zijn steeds op zoek naar activiteiten waaraan hun cliënten mee
kunnen doen. Wenters Goud lijkt daar een goede invulling aan te kunnen
gaan geven doordat cliënten van deze organisaties onder begeleiding van hun professionals prima
diensten aan kunnen bieden als in de tuin werken, opruimwerk, schilderen, eten koken, etc. Jullie
horen en merken snel wat de eerste ervaringen hier mee zijn.
En helemaal heet van de naald gaan we ook nadenken over hoe we asielzoekers/vluchtelingen
zouden kunnen betrekken in ons project. Ook deze mensen mogen of kunnen vaak moeilijk
betaald werk doen maar willen graag iets voor een ander doen en daarmee ook iets voor zichzelf
doen. Het allerbelangrijkste voor al deze mensen is, dat ze via WG ook een plekje in de
samenleving in kunnen nemen tussen ons allemaal in en niet aan de zijkant. We hopen jullie daar
ook allemaal enthousiast voor te kunnen maken!

Iets doen voor de vereniging
Daarnaast hebben we besloten dat leden die iets doen voor de
vereniging, daar ook pyriet mee kunnen verdienen. Meld je aan
bij het bestuur; er is altijd iets te doen en ook hiervoor geldt dat
iedereen iets kan….

Ruilen zonder huilen : ervaringen van leden

Inmiddels vindt er al volop ruilhandel plaats via onze
website. Echt op zijn Wenters wil iedereen natuurlijk

even een beetje de kat uit de boom kijken maar de
eerste koudwatervrees is al ruimschoots
overwonnen…..Als je één keer je eerste transactie
hebt gedaan en merkt hoe verassend en leuk dat is,
is het hek al gauw van de dam en wil je meer. We
vragen leden steeds om iets te schrijven over hun
ervaringen met Wenters Goud, zodat we die kunnen
gebruiken op Facebook, Twitter en Instagram,voor
de nieuwsbrief en gewoon voor mond-totmondreclame. Liefst met een fotootje erbij, want dat spreekt meer. Op die manier houden
we de vaart in onze Facebookpagina en andere social media. Dat is geen doel op zich
maar staat vooral in dienst van het werven van leden en bekendheid.
Wenters Goud is cool! door Stef Geenen
Ruilen is geven en nemen als je lid bent van Wenters Goud.
Wat ik heb gegeven : Onder het kopje “samen uit” heb ik me aangeboden als begeleider
voor wandelingen, fietstochten, museumbezoek, noem maar op. Als gepensioneerde heb
je daar tijd voor en blijf je onder de mensen. Niet dat het mij daaraan ontbreekt maar er
kan altijd nog wat leuks bij.
Aan de vraagkant is er een deelnemer die oppas zoekt voor zijn kinderen. Dat gaf een
mooie match en zo kon je mij samen met 2 leuke, actieve en geïnteresseerde kinderen ( 5
en 7 jaar ) aantreffen bij een wandeling rond het Strandbad. Ze wilden alles weten over het
graven van het bad, de aanleg van de spoorlijnen naar Borken en Bocholt, het bleken van
de was op de bleekweide en de verdwenen schoepenraderen bij Den Helder. Het mooist
vonden ze het verhaal over de 2 plastic zwanen in de Puls, die in de
winter ingevroren waren en “gered” moesten worden door de
dierenambulance. Ook hebben we genoten van een bezoek aan de
Steengroeve ( wel 35 meter diep! En loopt dat niet vol met water? ),
waarbij ijverig schatten ( pyriet, golfkalk ) werden gezocht en verzameld.
De nog steeds aanwezige dril van de zeldzame rugstreeppad werd met
ontzag bekeken.
Wat ik heb genomen :
De vader van de kinderen heeft mij ingewijd in de geheimen van yoga. In
zijn huiskamer op een matje heb ik voor mij totaal onbekende
houdingen aangenomen en weer een heel arsenaal onvermoede spieren
ontdekt en gebruikt. Wat een rust, concentratie en iets minder stramme
ledematen leverde dat op! Echt goed voor lijf en leden!
Mooi om ook weer nieuwe mensen te leren kennen.
Ik hoop nog veel meer te ruilen : het is goud waard!

Agenda
In de komende maanden staan er geen echte verenigingszaken op de agenda omdat
we allemaal bezig zijn om het goede nieuws van WG te verspreiden.
Wel zullen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van alles wat we doen, via
de social media, nieuwsbrieven, website van WG en mails.
We hopen dat jullie deze nieuwsbrief met plezier hebben gelezen en kijken uit naar
jullie reacties!

