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

Extra Nieuwsbrief 2020-05d 

(Corona Pasen 11-04-2020) 
 

Beste mensen, 
 
Het wordt ons steeds toegeroepen om onze isolatie en afstand houden vol te houden. En terecht want de 
cijfers wijzen in de richting dat het helpt. Om ons nog weer wat te motiveren, nog maar weer een stukje 
geschiedenis: 
 
De Spaanse griep, de parallel met nu. 
Wij weten met z’n allen wat de Spaanse griep in 1918 en volgende jaren voor een enorme impact heeft gehad. 
Geschiedenis herhaalt zich echter niet. Dus de huidige crises hoeft niet zulke vergaande gevolgen te hebben. 
De wetenschappelijke kennis op dit moment over dit onderwerp is niet te vergelijken met de kennis toen, meer 
dan 100 jaar geleden. Toch werd ik verrast door een artikel in de NRC van 21 maart jl. waarin de vergelijking 
werd getrokken tussen twee relatief dicht bij elkaar liggende Amerikaanse steden in het najaar van 1918. De 
griep begon zich al te ontwikkelen. In één stad vond een grote parade plaats met circa 200.000 toeschouwers 
terwijl in de andere stad het stadsbestuur alle grote activiteiten had afgelast. De ontwikkelingen nadien in 
beide steden zijn dramatisch verschillend. In de stad waarin alles was afgelast, bleek dat de griep wel uitbrak 
maar in veel minder heftige mate dan in de andere stad waardoor de zorg niet werd overvraagd (‘flatten the 
curve’). Het advies van onze autoriteiten om zo weinig mogelijk fysieke contacten met anderen te 
onderhouden, moeten wij dan ook zeer serieus nemen. Het bewijs dat dit helpt is meer dan 100 jaar geleden 
geleverd! Opvolgen van dat advies is niet eenvoudig omdat wij allen sociale wezens zijn. Dat vergt dus een 
inspanning. Wij wensen u daarbij alle sterkte toe. 
Uit: Het Vaderland, 4 februari 1919 
 
Ook van de wethouder Martijn Beek kregen we een brief die wij u hierbij graag doorgeven: 

 
Beste Veenendaler,  

  

Dit is een onzekere tijd voor ons allemaal. Een tijd waarin we allemaal wel op een bepaalde manier geraakt 

worden door corona of de maatregelen die zijn genomen om het virus te bestrijden. Soms door iets wat we in 

onze naaste omgeving meemaken, of door een beeld op televisie of een gesprek op de radio. Als ik naar de 

thema’s kijk die mij als wethouder in het bijzonder raken, zie ik hoe breed dat in onze Veense samenleving het 

geval is.   

  

Ik zie oudere inwoners die hun huis niet meer uit komen. Mantelzorgers die nog meer onder druk staan. 

Sporters die niet op hun sportvereniging of fitnessclub terecht kunnen. Professionals die hun werkwijze 

moeten aanpassen. Inwoners die begeleid wonen en niet goed weten wat hun overkomt. Huisartsen in 

beschermende kleding. Kinderen die naar de noodopvang moeten omdat hun ouders in een cruciale 

beroepsgroep werken. Mensen die niet naar hun dagbesteding kunnen. Buurthuizen die dicht zijn. Gezinnen 
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die onder druk staan door de hectiek in en om huis. Het is voor iedereen wennen en aanpassen aan de nieuwe 

situatie. Dat raakt mij.  

  

Gelukkig zie ik nog veel meer. Vrijwilligers die een stapje extra zetten. Familieleden die boodschappen doen 

voor elkaar. Wijkcoaches en (jeugd)zorgprofessionals die hun werkwijze in no time aanpassen aan de nieuwe 

omstandigheden. Jeugdverpleegkundigen die ander GGD-werk oppakken om het coronavirus te bestrijden. 

Buren die elkaar een hart onder de riem steken. Wijkverpleegkundigen die alles doen om toch bij mensen 

binnen te komen. Dagbesteding die nu juist naar de mensen toekomt. Kinderopvangmedewerkers die filmpjes 

opnemen voor de kinderen die nu thuis zitten. Sportconsulenten die oudere inwoners vanaf hun galerij laten 

bewegen. Beren langs de weg, in plaats van op de weg. Mooie initiatieven die in deze nieuwe situatie mensen 

verbinden. Ook dit raakt mij.  

  

Ik wil iedereen danken die met hart en hoofd bijdraagt aan een Veenendaal waar op positieve wijze de ander 

ondersteund en gesteund wordt. Het raakt mij om dit te zien en het raakt en helpt de mensen die het betreft.   

  

Iedereen kan iets betekenen, letterlijk en figuurlijk van groot tot klein, alle beetjes helpen. Sta op en doe mee. 

Alleen samen kunnen we deze coronacrisis het hoofd te bieden!   

  

Sterkte, wijsheid en gezondheid gewenst.  

  

Martijn Beek,   

Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Wmo, Jeugd  en Kinderopvang  

 

 
 
 
 
We gaan nu eerst beginnen met de inzendingen die we van u kregen! 
 
1. Inzendingen 

 
1.1  Hoe ziekte vreugde bracht! 
 
Van mevrouw Sioe Lan Teng kregen we bijgaande persoonlijke bijdrage: 
 
Binnenkort is het Pasen. Dit doet me denken aan de periode van 9 jaar geleden. Ik lag in het VU, Amsterdam 
behandeld voor leukemie. Op Paasdag kreeg iedere patiënt daar een boekje in verband met Pasen. Er stonden 
voorin stukken die mij heel diep hebben ontroerd. Hieronder zijn die stukken die ik graag met jullie wil delen. 
 
Het verhaal van Pasen heeft ook te maken met ergens door heen gaan. 
Er doorheen gaan is een weg gaan met donkere en lichte momenten. 
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Het is donker als je het onbekende ondergaat en allerlei soorten verschrikking en angsten op je pad komen. 
Het wordt licht als het voorbij is en je weer kunt ademhalen. 
 
Het Paasfeest viert, dat licht de duisternis overwint. 
Een doortocht door het duister en de dreigende kanten van het bestaan. 
Soms kan zelfs een periode van ziek zijn, hoe duister ook, verrijkend zijn, omdat we anders over het leven gaan 
denken, gaan zien wat ons kostbaar is. 
Niet met kracht van geweld, maar met de kracht van liefde en aanhoudende zorg, groeit elk nieuw begin van 
leven, dat ons hoop en zin geeft. 

 
1.2  Vriendschap door dik en dun 
 
Van Henk Klomp kwam het volgende mooie verhaal over hoe het leven z’n loop kan vinden: 
 
Kleine daad, grote gevolgen 
Het is al weer zo’n 34 jaar geleden. We stonden met ons gezin in een caravan op een camping in Otterlo (De 
Zanding, misschien bij enkelen van jullie wel bekend). 
Naast ons stond een caravan met een gezin. Dat gezin had een dochter, ongeveer 16 jaar, dezelfde leeftijd als 
onze zoon Benno. Het meisje verveelde zich en zat de hele dag voor de caravan. Ook ’s avonds, als veel van de 
“opgeschoten” jeugd naar de campingdisco gingen, zat zij een beetje verloren bij de caravan.  We kregen een 
beetje medelijden met haar. Daarom spoorden we onze zoon aan om haar een keer mee te vragen naar de 
disco, desnoods wilden wij wel als sponsor optreden. Dat lukte: Benno, gelukkig niet één van de verlegenste, 
vroeg haar mee en zij (Afra heette ze) reageerde positief! Het resultaat: ze bleven die weken bij elkaar hangen 
en ze kregen verkering.  
Het nadeel was dat wij in Veenendaal woonden en zij in Den Helder, dus de afstand was groot, maar het 
budget niet, zodat ze elkaar niet iedere week konden zien.  
Wij als wederzijdse ouders (wij Henk en Marga, zij Corrie en Aart) bleven ook contact houden met elkaar, we 
gingen zelfs na dat eerste jaar elk jaar met elkaar kamperen: in Duitsland, België en Luxemburg. 
De verkering raakte helaas uit. De afstand was niet de enige reden, ook het geloof speelde een rol: het gezin uit 
Den Helder was zwaar gelovig en wij niet zo zeer.  
Afra kreeg verkering met een jongen uit haar kerk in Den Helder, waarmee ze trouwde. Wij, zelfs Benno, zijn bij 
het trouwen en op de bruiloft geweest. En nog steeds gingen wij ouders ieder jaar met elkaar op vakantie. 
Na ca. 20 jaar met elkaar op vakantie geweest te zijn overleed Aart aan keelkanker. Na twee jaar hertrouwde 
Corrie met ene Ad. Met Ad konden we direct goed opschieten, we gingen weer met elkaar op vakantie alsof er 
niets veranderd was. Alleen waren de vakanties nu iets anders: de caravan hadden we ingeruild voor all 
inclusive hotels in Spanje, Turkije en Griekenland. En altijd was het weer gezellig. De laatste jaren werden de 
hotels weer ingeruild voor cruiseschepen; we hebben per schip vele landen en steden bezocht. 
Ad kreeg echter steeds meer rugklachten. Hieraan is hij enkele malen geopereerd en dan ging het wel weer wat 
beter. De laatste jaren kon hij bijna niet meer lopen en moest hij zelfs bij kleine afstanden  van de rolstoel 
gebruik maken. Niet alleen op de cruiseschepen, maar ook bij het bezichtigen van de steden, die aangedaan 
werden, is dat vrij lastig! Later beperkte de handicap zich niet alleen meer tot het lopen, maar ook het gebruik 
van armen en handen ging steeds moeilijker. 
Tijdens de cruise in 2018 moest hij regelmatig bij het eten en aankleden geholpen worden. Corrie en Ad 
hebben tijdens die vakantie aangegeven dat het met vakantie gaan een te zware belasting werd. We besloten 
gezamenlijk nog één keer een cruise te maken. Het ultieme doel van onze twee vrouwen was de Hermitage in 
Sint Petersburg.  Dat hebben we in 2019 gedaan.  
Dit jaar zullen we, voor het eerst na 34 jaar, zonder Corrie en Ad op vakantie gaan. Of we nog gaan en hoe en 
waar naar toe is een ander verhaal, dat hangt van Corona af. Uiteraard houden we nog wel steeds contact met 
elkaar. 
De moraal van dit verhaal is, dat zo’n kleine, vriendelijke daad, al weer 34 jaar geleden, zo’n grote impact op de 
rest van je leven kan hebben! 
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1.3  Berenjacht (2) 
 
Van Jan van de Pavert kregen we het volgende aanvullende bericht over de berenjacht: 
 
Heeft u al beren gezien in uw omgeving? Voor het raam, 3 hoog of op de  begane grond. Eentje of soms met z’n 
drieën? Soms in de tuin of bij de voordeur buiten. 
Vanuit het buitenland kwam dit idee overwaaien naar Nederland en is bedoeld om kinderen een alternatief te 
bieden nu ze niet meer kunnen sporten, zich vervelen of om een andere reden een doel te geven om er op uit 
te gaan. Met (of zonder) begeleiding van ouders. In Veenendaal zijn op dit moment (5 april 2020) ruim 2000 
beren geplaatst! 
Als 60 plusser vind ik het ook een uitdaging om ze te vinden, als ik een frisse neus haal of een boodschap doe. 
Kijkt u ook mee? Waar vindt u de meest originele of kleurrijkste? Wilt u dat met ons delen? Foto maken mag, 
we proberen dat te plaatsen in de nieuwsbrief. En als u zelf een beer heeft geplaatst…. Fotootje? (mag direct 
geplaatst worden op Facebook!!!) 
 
1.4  Kokkerellen 
 
Van Jan van de Pavert kregen we de volgende recepten: 
 
Makkelijke recepten, eenvoudig en net even anders. 
Bent u de tomatensoep ook een beetje zat? Met pindakaas (naar smaak toevoegen) wordt het een tomaten-
pindasoep. Lekker!! 
Spruitjes liefhebber? Probeer eens een stamppot spruitjes met een satésaus. Heul anders! 
Een boterham met kaas, met plakjes komkommer/augurk of likje mosterd/tomatenketchup….. smullen…. 
Een (opgerolde) pannenkoek vullen met spinazie a la crème met stroop. 
Stamppot knolraap met stroop. Garneren met kaassaus. 
U heeft vast ook wel een recept(je)! Insturen a.u.b. 
 
2. Puzzel 
 
Weer kregen we van u meerdere inzendingen. Eén inzender dacht dat het jeugdfoto’s van uw bestuur waren. 
Teveel eer. Geen prijs. 
 
Maar er was ook een goede inzending. Mevrouw Sioe Lan gaf de goede namen: 
Foto 1 = John Lennon 
Foto 2 = Elvis Presley (jaja, hij heeft later z'n haar donker geverfd) 
Foto 3 = Cliff Richard. 
Van harte gefeliciteerd, u krijgt een prijs door de brievenbus! 
 
Verder nog een eervolle vermelding voor Gerrit Fijma die in ieder geval de tweede foto goed had. 
 
 
 
De nieuwe puzzel komt dit keer van Jan van de Pavert. 
U vindt hierbij een tekening waarin heel veel spreekwoorden en gezegden zijn uitgebeeld. Wie vindt de 
meeste? 
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U kunt uw antwoorden weer zenden naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com 
Wie de meeste spreekwoorden en gezegden heeft gevonden (en ingestuurd) ontvangt weer een leuk prijsje. 
 
 
3.  Geschiedenis 

 
Nu we wat langer thuis moeten blijven hierbij wat tips die mogelijk voor u interessant zijn: 
 
3.1  Veenendaal 
 
U kent natuurlijk allemaal de Hoofdstraat van Veenendaal. Nu heeft Jaap Pilon (onze plaatselijke historicus) een 
mooi boek daarover geschreven. In bijgaand filmpje (meerdere afleveringen) vertelt hij over dat boek: 
https://www.youtube.com/channel/UCn_XO03Fxq4fGnRfnthdV9g 
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3.2  75 jaar bevrijding 
 
Veel geplande herdenkingen rond 75-jaar bevrijding kunnen geen doorgang vinden. Maar de verhalen zijn er 
wel. Hierbij een site waarop u het een en ander kunt zien: 
https://www.battlefieldtours.nu/blog/2020/04/01/wo2-online-75-jaar-vrijheid/ 
 
 
4. Tentoonstelling 
 
Nu we zeker tot en met 28 april niet naar musea kunnen gaan, brengen wij de musea naar uw huis. Via deze link 
kunt u heerlijk dwalen door diverse musea: 
https://e.museumkaart.nl/2/4/1757/1/dIyNqBfg2a-
UDtwz4IOZvJTOAR5_Y1rX3WZkSfzoTRDAlJ8ZgIcolQDGYxE9csnb 
 

 

5. Nostalgie 

Spaarde u vroeger ook postzegels? 
Hierbij dan een paar jeugdherinneringen: http://www.postzegelontwerpen.nl/ 
 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties: 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
 
Zoals het er nu uitziet zal de corona-dreiging nog wel een tijd aanhouden. Wij hopen dat u die dreiging buiten 
de deur kunt houden. Dat zal echter voor de meesten van u wel een zekere mate van eenzaamheid tot gevolg 
hebben. Wij wensen u daarbij veel sterkte toe. 
Mocht u behoefte aan hulp, contact of wat dan ook hebben, neem contact met ons op. Ook als u van iemand 
anders weet dat er hulp nodig is. U kent ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.   
Mocht u onverhoopt toch ziek worden dan wensen wij u ook veel sterkte en beterschap toe! 
 
Tenslotte wensen wij u, ondanks de genoemde en inmiddels wijd verspreide ellende, goede Paasdagen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Segers 
Henk Klomp 
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