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 Stichting  

      Sinds 2013  

      voor de buurt, door de buurt!  

      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

Extra Nieuwsbrief 2020-05b 

(Corona 30-03-2020) 
 

De vorige leverde ons veel spontane en stimulerende reacties op en daar zijn we echt heel blij mee. Er 
is een gezegde: Adeldom verplicht. Dus we blijven ons inspannen om u regelmatig van nuttige, leuke 
en interessante informatie te voorzien. En als u ook blijft reageren dan houden we met elkaar de 
motivatie thermometer op de juiste temperatuur. 
 

1. Nieuws 

Zoals u uit de media al begrepen heeft kunnen we onze activiteiten in Onder Ons niet meer oppakken 
voor de zomerperiode. Dus ook de geplande bijeenkomsten op 8 april (Bingo) en 15 april (High Tea) 
gaan niet door. 
Ook de activiteiten in de Speelotheek (Handwerkcafé, Schildersclub, Kaartclub) gaan in ieder geval tot 
1 juni niet door. 
Klinkt allemaal als verdrietig nieuws, maar je kunt het ook omdraaien. Door dit zo te doen en ons 
maximaal te houden aan de voorschriften zijn wij er mede de oorzaak van dat we straks weer met 
elkaar de draad kunnen oppakken. Dus: inzet loont!! 
 
Hoe het met de zomerperiode gaat kunnen we nu nog niet zeggen. Uiteraard houden we de 
ontwikkelingen in de gaten. U mag er vanuit gaan dat we geen risico’s gaan nemen en dat we alleen 
wat gaan opzetten als het veilig kan. Intussen houden we maar op deze manier contact. 
 
Verder hebben we bij u de interesse getoetst voor Jeu de Boules, als er een baan aangelegd zou 
worden bij het vernieuwde dierenkampje Dragonder. U heeft daar enthousiast op gereageerd. Zo’n 
kleine 40 mensen hebben aangegeven om mogelijk mee te gaan doen als het zover is. Dat is wel heel 
mooi. Met deze mooie uitkomst gaan we verder in gesprek met de gemeente. U hoort over het 
vervolg. 
 

2. Onderlinge contacten 
 
Nu we elkaar niet “in het echt” kunnen ontmoeten, zijn we aangewezen op andere middelen, maar 
die bieden ook kansen. Op dit moment hebben we (tenminste) de volgende mogelijkheden: 

- Deze Nieuwsbrief. 
- Onze Website van Wijs met je Wijk Centrum: https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/ 
- We hebben onze eigen Facebook groep. Van harte uitgenodigd om u daarvoor ook aan te 

melden. Daar worden ook actuele berichten op gedeeld en creatieve ideeën uitgewisseld. 
Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal. 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
https://www.wijsmetjewijk-centrum.nl/
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- Dan hebben we de kaartenactie van Netwerk voor Jou waar we u in de vorige Nieuwsbrief 
over berichten. Vindt u het leuk om een kaartje te krijgen? Vraag het aan: : 
info@netwerkvoorjou.nl 

- Dan kregen we van iemand een tip om een telefooncirkel in te richten. Ook een heel leuk 
idee. De kunst is altijd om het op gang te brengen. Wie wil hier het voortouw in nemen? 

- Intussen zijn er al wel onderlinge telefonische contacten (vooral blijven doen) en Netwerk 
voor Jou heeft ook een team van mensen die graag een praatje met u maken door de 
telefoon. Ook hiervoor: : info@netwerkvoorjou.nl 

 

3. Puzzel 
 
De puzzel van vorige week. Wie sprak in de 16e eeuw die actuele woorden? 
We kregen best veel inzendingen. Een naam die genoemd werd was Erasmus. Een begrijpelijke keuze, 
maar in dit geval niet de goede. 
De goede naam was Maarten Luther, de Duitse Hervormer uit de 16e eeuw. 
We hadden 3 goede inzendingen: Wilma Ooitink, Gerrit Fijma en Jan van de Pavert. 
Van harte gefeliciteerd!  
Deze week doen we bij jullie een klein boekje door de bus wat past bij de komende herdenkingen: 
Het ABC van de meidagen 1940. 
 
En dan de nieuwe puzzel.  
Deze keer maak ik dankbaar gebruik van een wel heel leuk idee van onze collega’s van Wijs met je 
Wijk Petenbos. Let op: 
U moet uit een lang woord zoveel mogelijke kleinere woorden maken, bestaande uit minstens 4 
letters en voor elke letter meer 1 punt extra. We hebben 3 van dit soort lange woorden bedacht, nl. 
• activiteitenbegeleidingscentrum 
• desoxyribonucleïnezuur  
• ultravioletstralingsabsorptiefilter 
U wordt verzocht per lang woord de kleinere woorden te vermelden in uw oplossing. De letters per 
woord mogen door elkaar heen worden gebruikt en de ingezonden woorden moeten in de Dikke Van 
Dale terug te vinden zijn. Veel succes! 
Stuur uw oplossing naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com 
In de volgende nieuwsbrief maken we de prijswinnaar bekend. 
 

4. Lees- en luisterboeken. 
 
Om u te helpen de vele uren die u heeft te kunnen besteden doen wij u hierbij twee tips aan de hand. 
 
De eerste is een nieuwsbrief die wij kregen van de Koninklijke Bibliotheek. Behalve een aantal 
interessante artikelen treft u onderaan die brief een groot aantal luisterboeken aan die u gratis kunt 
beluisteren. Leek ons wel mooi om aan u door te geven. 
https://tracking.kb.nl/w/1673/1038548/b0ed6befeddccc8c28c92b297e9cbbe4/1 
 
De tweede is een link die ik kreeg van een bevriende uitgever.  
https://fnl.us2.list-
manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47 
Via deze link komt u bij een groot aantal gratis artikelen. Je moet even door wat reclame scrollen, 
maar daarna is er vast wel een artikel bij wat u interessant vindt. Voor elk wat wils. 
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mailto:info@netwerkvoorjou.nl
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
https://tracking.kb.nl/w/1673/1038548/b0ed6befeddccc8c28c92b297e9cbbe4/1
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47
https://fnl.us2.list-manage.com/track/click?u=2297a4a6a108019001da508a7&id=29f4195564&e=128199fc47


3 

5. Veenendaalse economie 
 
We zijn allemaal Veenendalers. In deze turbulente tijd worden Veenendaalse ondernemers hard 
geraakt door het teruglopen van de klandizie. Wij zouden willen zeggen laten wij elkaar steunen waar 
mogelijk. Middels deze site willen wij u vragen om de lokale ondernemers te steunen. Elke dag 
komen er verschillende producten online. Namens de lokale ondernemers alvast erg bedankt! 
www.steunveenendaal.nl 
 

6. Uit de ziekenboeg. 
 
Ook onder ons heeft “de ziekte” toegeslagen. En wel bij ons vrijwilligers echtpaar Henk (secretaris) en 
Marga (gastvrouw) Klomp. Henk heeft zijn quarantaine leven van de afgelopen weken beschreven. 
Zijn tekst vind je hieronder.  
 
Alleen maar Corona!! 
Nee, we hebben nog nooit grote prijzen gewonnen. Jaren doe ik al mee met de Staatsloterij, maar 
verder dan een prijs van € 7,50 kwam ik niet. Marga doet al net zo lang mee met de Postcodeloterij: 
af en toe een appeltaart van de Hema, een paar repen (lekkere) chocola, daar hield het wel mee op. 
Maar nu was het dan toch echt raak: vorige week woensdag 18 maart! Dinsdag daarvoor nog lekker 
samen gewandeld, het was heerlijk weer! Maar die bewuste woensdag begon het: een hele 
keukenrol voor mijn neus gebruikt! Gelukkig hadden we kort daarvoor enkele extra keukenrollen 
gekocht. Niet gehamsterd hoor, nee hoor, natuurlijk niet, wie doet dat nou! Alleen een paar extra 
rollen ingeslagen!  
De volgende dagen: zwaar verkouden, veel hoesten, koortsig: dan weer warm, dan weer koud. Tja, 
dat leek toch wel een beetje op Corona! Waar loop je zo iets op, hè? In Veenendaal was enkele dagen 
daarvoor volgens de krant nog slechts één man in het ziekenhuis Gelderse Vallei belandt en verder 
scheen alles (nog) in Brabant te gebeuren. Maar waar had ik dat toch opgelopen? Ach, dat was in dit 
geval niet zo moeilijk. Mijn moeder (98 jaar) zit in een verzorgings-/verpleegtehuis in Apeldoorn. Daar 
ga je als liefhebbende zoon dan natuurlijk regelmatig op visite: iedere zondagmiddag. De 
maatregelen in dat tehuis werden echter toen al aangescherpt: zondag 15 maart mocht er nog maar 
één persoon per dag op bezoek. En mijn moeder hoestte toen al flink. Toen ging er die woensdag 18 
maart onder het hoesten een lampje bij ons branden: de oorzaak lag daar!! 
Zondag 22 maart begon ook Marga verschijnselen te vertonen. Alleen in iets erger mate, zij heeft 
astma, en dat maakt het hoesten alleen maar erger. Ze was vaak benauwd. 
Later kregen we regelmatig de stand van zaken in het verzorgingshuis te horen: één persoon 
overleden, 10 personen met Corona-achtige verschijnselen. Ook het hoofd van het tehuis lag plat. Ja, 
er werd gesproken over Corona-achtige verschijnselen, niet over Corona. Dat kon ook niet, want er 
werd niet op Corona getest, dat schijnt alleen in het ziekenhuis te gebeuren. 
Nu zitten we dus allebei ziek thuis. In principe weten we niet wat het is, maar alles wijst op Corona. 
Naar de dokter gaan we maar niet, want die heeft het al druk genoeg. We zieken maar gewoon uit. 
Mocht het erger worden dan kunnen we altijd nog contact opnemen met de dokter. 
We zijn al dagen niet buiten geweest. Het is voor ons een troost dat niemand nu veel buiten komt, 
iedereen zit min of meer geïsoleerd thuis. De dagen zijn soms wel saai. Je hebt nergens zin in. Het 
enige dat we doen is lezen of TV kijken. We hebben geen Netflix, want we geven niet zo om films. En 
als je gaat zappen is het eerste woord dat je op de TV hoort: Corona. Op alle zenders alleen maar 
Corona!! En zoals bij elke nationale ramp: ook nu steeds weer dezelfde deskundigen in beeld, die 
vertellen wat er aan de hand is, hoe het komt, wat eraan gedaan kan worden etc. Elke 
actualiteitenrubriek en talk-show heeft zijn eigen deskundigen die iedere keer weer in beeld zijn. Het 
gaat nu langzamerhand een beetje over naar deskundigen op het gebied van economie, want ja, nu 

http://www.steunveenendaal.nl/
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komen ook zo langzamerhand de economische gevolgen in beeld: een terugval vam 1,5 tot 7,7 %. 
Niemand kan echter nog zeggen hoeveel precies! Wat een vooruitzichten hè? 
Als je de beelden op de TV ziet en al die vreselijke berichten over volle ziekenhuizen en IC’s, dan 
hebben wij zeker geluk gehad met deze milde vorm! En wij zijn nu waarschijnlijk immuun, wij hebben 
ons portie al gehad! 
Wat indruk op ons heeft gemaakt is de hulpvaardigheid vanuit onze omgeving. Vanuit Wijs met je 
Wijk (vooral voorzitter Piet Segers!), door buren en uiteraard door onze kinderen werd regelmatig 
gevraagd of ze nog boodschappen voor ons konden doen! Ook soep werd ons door buren aangereikt! 
Het wordt regelmatig op de TV aan de orde gesteld en wij hebben het nu echt ondervonden: in 
moeilijke tijden is Nederland toch weer eensgezind! 
Zojuist via dochter Mirjam een rondgestuurd whatsappje van burgemeester Kats gekregen, waarin hij 
aangeeft dat de Veense huisartsen melden dat er honderden mensen in Veenendaal zijn die Corona 
hebben, maar dit niet melden, omdat dit een milde vorm betreft. Daar horen wij dan ook bij! 
Beste mensen: blijf zo veel mogelijk binnen, houd buiten en in de winkels de door de regering 
gevraagde afstand aan; zo blijven jullie hopelijk gespaard voor de Corona! Maar je kunt je noodlot 
toch niet altijd ontlopen; mochten jullie het toch óók krijgen: wij hopen voor jullie in ieder geval in de 
milde vorm en dan verder sterkte en beterschap!! 
Hartelijke groet, 
Henk en Marga Klomp. 
 

7. Tenslotte 
 
Nu dat is het dan weer voor deze week. We hopen u hiermee weer wat contact met Wijs met je Wijk 
Centrum en de buitenwereld gebracht te hebben. 
Uw reacties, in welke vorm dan ook, zijn meer dan welkom! 
 
Met Veenendaalse groet van  
 
Piet Segers, voorzitter 
Henk Klomp, secretaris 
 
 
 

 


