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      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Beste buurtbewoners in Veenendaal-Centrum en Noord-west, 
 
Hierbij ontvangt u 

Extra Nieuwsbrief 2020-04 

(Corona 2020) 
 

Beste mensen, 
 
We gaan geen poging doen om u van het laatste nieuws rond het Coronavirus te voorzien. De ontwikkelingen 
gaan momenteel zo snel dat we u daarvoor graag verwijzen naar de publieke nieuwsvoorzieningen. 
Wel willen we u op de hoogte brengen van wat dit alles voor onze Wijs met je Wijk Centrum betekent. Maar 
we proberen naast het slechte nieuws ook wat positieve elementen in te brengen. 
 
 
Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen. 
In lijn met de regelgeving, zowel nationaal als hier in Veenendaal, hebben we alle activiteiten die we hadden 
gepland in Onder Ons en ook in de Speelotheek stilgelegd. Dit geldt in ieder geval tot 6 april.  We brengen u 
tijdig op de hoogte hoe het daarna gaat. 
In Onder Ons gaat het om de volgende activiteiten die niet doorgaan: 

- De lezing op 18 maart; 
- De Wijnproeverij op 27 maart; 
- De creatieve workshop op 3 april. 

In de Speelotheek gaat het om: 
- Het handwerkcafé; 
- De schildersclub; 
- Het klaverjassen en jokeren; 
- Het schilderen van de “kleidieren” op 19 maart 

 
Wat we wel voor u kunnen verzorgen. 

- Het kan maar zo zijn dat u de komende periode behoefte hebt aan iemand die u zo nodig helpt. 

Bijvoorbeeld boodschappen voor u doen, medicijnen ophalen bij de apotheek, of iets dergelijks. Maar 

misschien vindt u het leuk om een kaart van iemand te krijgen of dat iemand u eens belt. Kortom voor 

al deze zaken hebben we een afspraak gemaakt met Stichting “Netwerk voor jou”, hier in Veenendaal. 

U kunt dit soort vragen kwijt via: 

o Email: info@netwerkvoorjou.nl 

o Telefoon: 06-30 56 32 30 

Maak er vrijmoedig gebruik van, ze vinden het echt heel leuk om u te helpen. 

- Nu u wat minder naar buiten kunt en musea, bibliotheek, horeca e.d. allemaal dicht zijn, hebt u 

wellicht wat meer tijd om te lezen. Als u een bepaald boek wilt bestellen kan dat via onze voorzitter 

(email: pietsegers@historizon.nl). U krijgt het boek dan thuis gestuurd en we doen dat voor u zonder 

verzendkosten! 

- Wanneer bij u bekend is dat één van onze deelnemers ziek is of wat extra ondersteuning nodig heeft, 

laat het ons weten. We kijken dan snel hoe we daarin wat kunnen betekenen.  
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We zijn verder aan het kijken hoe we u de komende periode regelmatig van wat positief nieuws kunnen 

voorzien. Wellicht een prijsvraag, interessante sites, tips, etc. 

Als u zelf een idee of voorstel heeft hoe we de komende weken op afstand toch bij elkaar kunnen blijven, dan 

horen we het graag. Stuur al uw ideeën naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 

 

Tot zover voor nu even. U blijft van ons horen. Hopelijk blijft u allen gevrijwaard van dat nare virus, maar 

mocht u toch de pech hebben er door getroffen worden: sterkte en beterschap! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Piet Segers, voorzitter 

Henk Klomp, secretaris 
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