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Beste leden en andere belangstellenden,
Met heel veel enthousiasme en plezier brengen we jullie weer op de hoogte van het reilen en
zeilen van Wenters Goud.
Het tweede jaar van Wenters Goud is bijna achter de rug en inmiddels hebben we al ruim 50
leden en een jaar vol activiteiten achter de rug. We zijn volop aan het ruilen, hebben elkaar
ontmoet tijdens Klets café’s, hebben algemene ledenvergaderingen gehouden en hebben
aan de weg getimmerd om Wenters Goud bij iedereen onder de aandacht te brengen.
Onlangs heeft het bestuur een gebrainstormd hoe we het aantal diensten dat we ruilen
kunnen verhogen. Het blijkt dat er méér aangeboden wordt dat gevraagd. Kennelijk vinden
we het allemaal moeilijker om iets voor onszelf te vragen dan dat we iets voor een ander
willen doen…. We vinden vaak dat we alles best zelf kunnen doen terwijl het soms ook
gewoon fijn kan zijn om een ander iets voor jou te laten
doen. Zijn we te bescheiden met zijn allen? Het is dus
eigenlijk: “Mens, durf te vragen…!” Bedenk eens wat je leuk
zou vinden: je kan zelf best koken maar misschien is het
ook wel eens verrassend als een ander voor je kookt. Jezelf
eens een lekkere massage gunnen of een Reiki
behandeling kan heerlijk zijn!
Om iedereen nu te stimuleren om ook diensten te vragen,
hebben we het aantal pyrietjes dat je “rood” mag staan of
die je positief staat verhoogd naar 60. Op die manier kun je
ook eens een echte klus afnemen, zoals 2 mensen die 2 uur
in jouw tuin komen werken.
Daarnaast zijn we een What’s App groep gestart waar leden zich voor aan kunnen melden.
Binnen deze groep kunnen er advertenties gemeld worden ( vragen en antwoorden ). Het is
niet de bedoeling dat de App groep de advertenties op de site gaat vervangen maar meer
om de drempel iets te verlagen. Je hoeft dan niet steeds op de site te kijken en kunt direct in
actie komen als je iets leuks voorbij ziet komen. Om de waarde van de App groep niet direct
omlaag te halen hebben we wel een aantal “spelregels” bedacht: er mogen echt alleen maar
advertenties op gezet worden en aankondigingen/mededelingen van activiteiten van
Wenters Goud ( zoals Kletscafé’s, ledenvergaderingen, etc. ). Als je wilt reageren op een
advertentie in de App, is het de bedoeling dat je er een
persoonlijk bericht van maakt. Voor je het weet krijgt
anders iedereen smiley’s, duimpjes, en andere berichten die
niet vooriedereen bestemd zijn. Na een tijdje gaan we eens
kijken hoe dat functioneert en houden jullie op de hoogte.

Wat is er zoal te doen op Wenters Goud op het moment?
Aanbod:
Ramen wassen ( zowel vraag als aanbod! ), schoonmaken
Opruimen, papieren ordenen, buitenlandse formulieren invullen,
boekhouding doen en helpen met financiën
In de tuin werken ( zowel vraag als aanbod! )
Samen eten, eten afhalen en koken voor elkaar, taarten bakken, hapjes
maken voor verjaardagen, leren over voeding
Babysitten en ondersteunen bij opvoedingsvragen
Honden uitlaten, paardrijden, dieren verzorgen tijdens afwezigheid
Hulp bij computer problemen, advies bij aanschaf digitale apparatuur, hulp bij internet,
digitale t.v. etc., visitekaartjes, folders, naamkaartjes maken
Hulp bij het verkopen van dingen via Marktplaats, hulp bij
sollicitaties of CV maken
Fotoboekjes maken via internet, naaikarweitjes
Massages, Reiki behandelingen, wandelen met een
coachingsgesprek, wandelen of mediteren in de natuur en
mantelzorgondersteuning, samen museum bezoeken of ander
uitje
Pianoles voor beginners
( samen ) boodschappen doen
Taxiritjes
Foto’s en video filmpjes maken
Vragen:
Epileren, gezichtsbehandeling, haar opsteken, nagels lakken
Fiets poetsen, auto wassen en van binnen schoonmaken
Tekst nakijken en corrigeren, blogschrijver
Kookles, eten afhalen
Tuinwerk
Portretfotograaf
Zoals jullie zien is de keuze reuze!!! De kunst is om de juiste match te maken en elkaar op te
zoeken. Steeds proberen bij de kletscafé avonden om elkaar kennis te laten maken met
elkaars diensten. Het is leuk om elkaar te leren kennen en helemaal vrijblijvend elkaars dienst
uit te proberen. Zo hebben we al diverse hapjes en taarten geproefd, massages en Reiki
behandelingen geprobeerd, portretfoto’s laten maken, etc. Heel erg leuk en super gezellig.
Sinds enige tijd sturen we onze ( nieuwe ) leden ook de handleiding apart toe waarin je
precies kunt vinden hoe je een account aanmaakt, een advertentie aanmaakt, een bericht via
de site stuurt, een betaling doet, etc. Je vindt dit document ook altijd terug op onze website.
We hopen jullie allemaal weer te zien op ons volgende Kletscafé op woensdag 17 mei a.s.
vanaf 19.30 uur tot maximaal 21.30 uur in het Kreil aan de Dingstraat. Uiteraard komt er
tegen die tijd nog een uitgebreide herinnering en uitnodiging.

Het bestuur van Wenters Goud hoopt jullie met deze nieuwsbrief weer op de hoogte
gebracht te hebben van alle nieuwtjes en hoopt jullie allemaal weer snel te zien.
Mocht je een keer willen aanschuiven bij ons tweewekelijks overleg op dinsdag, ben je altijd
welkom. Als je ons op een ander moment wilt spreken hopen we op jouw belletje of mailtje!

