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Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

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

Extra Nieuwsbrief 2020-05g 

(04-05-2020) 
 

Beste mensen, 
 
We vallen vandaag meteen met de deur in huis met een bijdrage die we  kregen van de heer Louis 
Raaijmaakers: 
 
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart...  
 
Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, 
de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen 
konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was 
 
Maar de lente wist het niet  
En de bloemen bleven bloeien  
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug  
En de lucht werd roze en blauw  
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  
 
Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten  
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  
Mensen moesten vanuit huis gaan werken  
Ondernemers kwamen in de problemen  
De meeste kinderen konden niet meer naar school  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden 
uitgesteld...Iedereen wist het  
 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
http://www.wijsmetjewijk.nl/
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Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 
 
Het was Maart 2020…   
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk  
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat 
weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er 
gebeurde  
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  
De Magnolia stond in de knop  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in 
creativiteit  
Sommigen leerden een nieuwe taal  
Sommigen ontdekten kunst  
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug  
Anderen stopten met onwetend onderhandelen  
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin  
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken  
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd 
dan ooit  
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden 
bellen  
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden 
moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden 
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Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale 
contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle 
mensen…  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken 
zouden komen…Dat wisten we allemaal 
 
En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer  
En er waren veel meer vogels  
 
En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was  
En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers  en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  
En de mensen waren humaner geworden  
En ze hadden weer waarden en normen  
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel 
eerder hadden aangedaan  
 
En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist  
En hij was er nog steeds  
Ondanks alles  
Ondanks het virus  
Ondanks de angst  
Ondanks de dood  
 
Omdat de lente het niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven… 
 
 
Daarnaast kregen we van u meer inzendingen toegestuurd. Wat leuk steeds die eigen verhalen. Hieronder weer 
het een ander 

 
1.  Andere inzendingen 
 
1.1  Jeugdherinneringen 

 
Van mevrouw Corry Mol kreeg we het volgende verhaal: 
 
Ik was een jaar of 3 misschien 4 jaar, mijn zusje precies 18 maand ouder dan ik, ze lag op bed. Ze tobde met 
haar heupjes al vanaf het moment dat ze ging lopen. Haar heupjes zaten niet goed in de kom. Ze heeft op 
allerlei standen iedere keer gips toegemeten gekregen, maar het kwam maar niet goed. Op de foto is ze dus 
rond de 5 jaar, het gips zat er nu zo om dat ze geen kant meer op kon en een aantal weken op bed lag. 
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Mijn vader had een advertentie in de Spiegel laten zetten (een tijdschrift begin jaren 50) of mensen haar een 
kaartje wilden sturen. Dat had succes: ze kreeg heel veel kaarten en cadeautjes toegestuurd. Ook een mandje 
met een paaskip erin. 
Ik was best een beetje jaloers op alles wat ze had gekregen, niet bewust nog wat zij allemaal mee moest 
maken. Die kip die was erg verleidelijk en ik dacht daar moet ik een stukje van. Ik wachtte tot ze sliep, ik heb 
toen de kip gepakt en aan de achterkant een stukje eraf gebroken en nog gedeeld met een zusje die weer 
jonger was dan ik. De kip in het mandje weer terug gezet, niemand kon het toch zien zo. Maar mijn zusje wel, 
dikke tranen huilde ze, ik snapte er niks van. Toch waren mijn ouders niet boos op mij, ze konden mijn kant ook 
goed begrijpen. 

 
 

 
Op de foto heeft ze het gips in spreidstand met een stok er tussen, 
ze paste precies nog tussen de wanden van haar ledikantje, ze kon 
echt geen kant op. 
 
 
 
 
1.2 Voorjaar!! 
 
Om u toch maar in de voorjaarsstemming te houden hierbij een mooie video die we kregen van mw. Sioe Lan 
Teng: 
https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ 
(de advertentie die ervoor zit kunt u al snel wegklikken) 
 
2. Puzzel 
 
Deze week is onze puzzel een quiz. Deze quiz is samengesteld door mevrouw Corry Mol. 
Vraag 1: Welke stof zorgt er voor dat je gaat slapen? 

a. Katoen; 
b. Waterstof; 
c. Melatonine; 
d. Koolhydraten. 

Vraag 2: Over welke zanger gaat de film “Bloed, zweet en tranen”? 
a. Guus Meeuwis; 
b. Ben Cramer; 
c. André Hazes; 
d. Marco Borsato. 

Vraag 3: Met de richting naar welke stad bidden de Moslims? 
a. Mekka; 
b. Medina; 
c. Jeruzalem; 
d. Casablanca. 

Vraag 4: Welke twee kaarten heb je bij voetbal? 
a. Geel en rood; 
b. Rood en blauw; 
c. Rood en oranje; 
d. Geel en groen. 

 
Vraag 5: Wie speelt de rol van Johnny English in de gelijknamige film? 

a. Adam Sandler; 
b. Tom Hanks; 
c. Rowan Atkinson; 
d. Geen van bovenstaande antwoorden. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXApBvgUNBQ
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Vraag 6: Wat is een fietsmerk? 
a. Gazelle; 
b. Antilope; 
c. Apollo; 
d. Vitagold. 

Vraag 7: Een paddenstoel is een: 
a. Schimmel; 
b. Bacterie; 
c. Virus; 
d. Koraal. 

Vraag 8: Hoe noem je het als je met bowlen alle kegel in één keer omgooit? 
a. Strike; 
b. Frame; 
c. Spare; 
d. Turkey. 

 
U kunt uw antwoorden weer zenden naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com of doorbellen naar Henk Klomp, 
tel. (0318) 513 866. U hoeft alleen maar de cijfers 1 t/m 8 met daarbij de goede letter door te geven. 
De winnaar krijgt weer een leuk prijsje thuisgestuurd. 
 
3. Wandelen 
 
Gezamenlijke activiteiten moeten we nu nog zeker niet willen. Maar een dagelijks ommetje wordt aanbevolen 
om de conditie op peil te houden. Nu zal de afstand natuurlijk per persoon verschillen, maar als u op een mooie 
dag zegt “ik wil eens een wandeling maken”, dan hebben we hierbij een paar ideeën. 
 
Het ziet er naar uit dat er voorlopig nog niet in groepsverband kan worden gewandeld. Dit is de reden om de 
Veense Ommetjes, normaal verkrijgbaar bij de VVV, nu gratis ter beschikking te stellen. De werkgroep 
Wandelingen Veenendaal e.o, die de Ommetjes heeft samengesteld, heeft dit overlegd met de VVV.  
 
De Ommetjes lopen (deels) binnen de bebouwde kom, maar er zijn ook buitenommetjes, door de bosrijke 
omgeving. In de bijlage vindt u twee flyers met de lijst van beide soorten ommetjes. Als u denkt er één of meer 
van te willen lopen kunt u een mail sturen naar Jan van Oeveren (janvoeveren@gmail.com) , met de namen 
van de gewenste route. Deze werkgroep zorgt voor de verzending. Dan even zelf uitprinten en niet vergeten 
mee te nemen bij het wandelen. 
Indien u ermee kunt werken, is het mogelijk ook een gpx-bestand toegestuurd te krijgen. U kunt die  op de 
smartphone zetten en met een wandel-app (bv OsmAnd of Garmin) de route in het veld volgen. Dat dan 
expliciet er bij vragen, anders ontvangt u alleen de routebeschrijving/plattegrond. 
Houd er wel rekening mee dat een aantal parkeerterreinen bij het bos zijn afgesloten in deze corona-tijd. Dat 
geldt met name voor De Groene Entree bij Prattenburg en bij Kwintelooijen (en ook bij de sportvelden in 
Amerongen). Maar met de fiets is er natuurlijk wel (in de buurt) te komen. 
Wij hopen dat velen van u de gelegenheid aangrijpen om naar buiten te gaan. Het houdt ons in beweging en 
gezond. Maar ga niet met een groep lopen voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Bedenkt ook, dat u 
wandelt op eigen risico. 
 
4. Geschiedenis 
 
4.1  Pandemieën 

 
Een stukje geschiedenis over Pandemieën in de oudheid door Paul van der Heijden 
 
Nu Europa zucht onder de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, is het voor de afleiding 
misschien wel aardig om een vergelijk te maken met de ons bekende pandemieën in de Romeinse tijd. Want 
wij zijn natuurlijk niet de eersten die te maken hebben met virussen en andere dodelijke ongemakken. 
 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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Voor een overzicht van dodelijke ziektes in de oudheid zijn we vooral aangewezen op historische bronnen. Veel 
terloopse aanwijzingen leiden tot een akelige lijst van mogelijke epidemieën, waarvan we de oorzaak en de 
verspreiding meestal niet goed kunnen duiden. Er zijn echter twee epidemieën die er bovenuit steken: de 
Antonijnse Plaag in de tweede eeuw en de Plaag van Cyprianus in de derde eeuw. Omdat ze ook in andere 
werelddelen zijn opgetekend – toevallig of niet, ook China – zijn ze met terugwerkende kracht gepromoveerd 
tot de eerste twee pandemieën uit de geschiedenis. 
 
De Antonijnse Plaag 
 
De Antonijnse Plaag brak uit in 165. Mogelijk ontstond het virus enkele jaren eerder in Afrika en verplaatste 
zich langzaam naar het Midden-Oosten. De verspreiding kreeg een boost door Romeinse troepen die weliswaar 
in Perzië een klinkende overwinning haalden, maar als wrange buit het virus in 165 meenamen naar Europa. 
Hier verspreidde het zich via Rome over de verschillende provincies om minstens vijf jaar huis te houden. 
Daarmee was het nog niet uitgeraasd: na tien en na twintig jaar kwam het nog een keer terug. Een groot 
gedeelte van de bevolking stierf – men schat zo’n 25-30%. 
 
Wetenschappers denken dat het gaat om Variola major, het pokkenvirus. Dat leiden ze onder andere af uit de 
beschrijvingen van Claudius Galenus, een van de beroemdste artsen uit de oudheid die de epidemie met eigen 
ogen heeft waargenomen. De eerste tekenen bestonden uit koorts, overgeven, diarree en rugpijn. Daarna 
kreeg het slachtoffer overal smerige huiduitslag, vlekken, bulten en pukkels. Na tien dagen was de toestand 
kritiek: of de patiënt stierf, of hij bleef in leven. Het virus kreeg veel kans om zich te verspreiden, enerzijds door 
de lange periode van besmettelijkheid (12 dagen), anderzijds doordat slachtoffers in het begin nog niet 
doodziek waren en dus ook mobiel genoeg om anderen te infecteren. 
 
Het Romeinse rijk verkeerde op dat moment juist op het toppunt van glorie, met een langdurige binnenlandse 
vrede (de Pax Romana), welvaart, goede keizers (Marcus Aurelius was net aan de macht), florerende steden en 
voor die tijd een uitstekend wegenstelsel. Die drukke steden, de binnenlandse veiligheid en het goede 
wegenstelsel werkten nu juist in het nadeel, want het maakte mogelijk dat het virus zich relatief snel kon 
verspreiden. Niet zo snel als het Coronavirus in onze moderne tijd, via het vliegtuig, maar wel gestaag en 
onstuitbaar. Een van de waarschijnlijke slachtoffers was Marcus Aurelius’ stiefbroer en medekeizer, Lucius 
Verus. Ook het leven in Romeins Nederland moet een flinke dreun hebben gekregen. Nog een stuk westelijker, 
in het Engelse Gloucester, vonden archeologen in 2005 een massagraf met minstens 91 slachtoffers van de 
plaag. 
 
Vooral de legioenen en slaven hadden onder het virus te lijden, maar er zijn ook berichten van leegstand op het 
platteland en in de steden. De Romeinse schrijver Dio Cassius maakt melding van 2.000 doden per dag. Dat 
aantal is niet te controleren en zal wellicht wat overdreven zijn, maar het geeft wel een indicatie van de impact. 
Daar steekt het Coronavirus maar bleekjes bij af. Zowel bouwactiviteiten, mijnbouw als de uitgave van munten 
vielen tien tot twintig jaar stil, of verdwenen helemaal. We krijgen het beeld van een ontwrichte samenleving 
waar de administratie deels wegviel, de communicatielijnen haperden, de handel instortte en het platteland 
leegliep. De Antonijnse Plaag luidde het verval in dat zou leiden tot de crisis van de derde eeuw. Het was zeker 
niet de enige oorzaak, maar wel een belangrijke. Dat wordt nog altijd onderschat. 
 
Plaag van Cyprianus 
 
Zo’n tachtig jaar later vond een tweede pandemie plaats, min of meer toevallig vernoemd naar de christelijke 
bisschop Cyprianus. Deze Cyprianus was in 249 bisschop van Carthago en beschreef een ziekte die wild om zich 
heen greep in zijn stad. Slachtoffers leden achtereenvolgens aan vermoeidheid, bloederige ontlasting, koorts, 
overgeven, (oog)bloedingen, infectie van de ledematen en soms ook doofheid en blindheid. Wetenschappers 
weten niet zeker aan welke ziekte ze dit moeten koppelen, het meest waarschijnlijke lijkt nog het Filovirus, een 
groep virussen waartoe ook het latere, levensgevaarlijke Ebola hoort. 
 
Over de Plaag van Cyprianus weten we minder dan de Plaag van Antoninus. Maar de bronnen die er zijn, 
stemmen niet tot optimisme. Zo nam de bevolking in Alexandrië af met 60% en stierven in Athene naar verluidt 
5.000 mensen per dag. Ook hier zijn de aantallen niet betrouwbaar, maar zelfs als we die moeten halveren, is 
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het nog een regelrechte ramp. Of het virus ook Romeins Nederland heeft bereikt, is onbekend. De 
brandhaarden lagen vooral rond het oostelijke deel van de Middellandse Zee. 
 
De timing van het virus kon bijna niet slechter. Keizer Decius was net in 249 aan de macht gekomen en zag van 
alle kanten vreemde volkeren het rijk binnenvallen: in 250 aan de Donau, in 252 aan de Eufraat en in 256 aan 
de Rijn. Decius probeerde nog uit alle macht om dat te voorkomen – zo herstelde hij de Romeinse weg bij 
Voorburg en liet er een mijlpaal neerzetten – maar er was geen houden meer aan. De controle over de 
buitengebieden van het rijk, inclusief Romeins Nederland, viel helemaal weg. Het Romeinse rijk viel uit elkaar 
en pas veertig jaar later kon de orde met grote moeite worden hersteld. Ook hier was de pandemie niet de 
belangrijkste oorzaak van de crisis, maar heeft de ellende wel bespoedigd. In het westen van ons land zouden 
de Romeinse legers overigens niet meer terugkeren. 
 
En nu? 
 
Als we de twee pandemieën plaatsen in hedendaags perspectief, zijn we tegenwoordig een stuk beter af. 
Weliswaar is de bevolking oneindig toegenomen en zijn we extreem mobieler dan in de Romeinse tijd – met 
een evenredige grotere kans op besmetting – maar onze microbiologische kennis zorgt dat we het proces veel 
beter snappen en er ons ook veel effectiever tegen kunnen wapenen. En het Coronavirus? Vergeleken de 
Romeinse pandemieën stelt het maar weinig voor. 
 
4.2  Tweede Wereldoorlog 
 
Het zijn de weken van herdenken van de Tweede Wereldoorlog. 75 Jaar bevrijding wordt gevierd. Daarom in 
deze nieuwsbrief daar ook aandacht voor. 
 
Allereerst ons eigen Gemeente Archief van Veenendaal. 
Nu we het Archief zelf niet kunnen bezoeken hebben ze voor u een interessante tentoonstelling samengesteld 
over de oorlog in Veenendaal. U kunt deze van huis uit bezoeken: 
https://gemeentearchief.veenendaal.nl/tentoonstelling-wo-ii/ 
 
Dan kreeg ik van de NTR de volgende bijdrage: 
Een lang verzwegen en waargebeurde oorlogstragedie. Joodse vrouwen tijdens WOII gedwongen tot een hels 
dilemma; andere Joden verraden of zelf gedeporteerd worden. De Joodse Ans van Dijk en Rosa Roozendaal 
verraden, in dienst van het beruchte Bureau Joodse Zaken, honderden Joden. In tijden van oorlog worden 
slachtoffers soms daders en maken onmenselijke keuzes. Met verstrekkende gevolgen. 
Deze verhalen kunt u beluisteren via deze link: 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jodenverraadsters 
 
Het Limburgs Museum heeft een 360 graden tour van Tekens van Vrijheid gemaakt, de expositie ter ere van 75 
jaar bevrijding. Je ziet er indringende, grootse werken van kunstenaars en filmmakers die reflecteren op de 
verworven vrijheid na 1945. Je beleeft het nu alsof je er zelf rondloopt. 
https://kuula.co/share/7Fb5z/collection/7lZwr?fs=1&vr=1&zoom=1&thumbs=1&chromeless=1&logo=1&logosi
ze=49 
 
Het Biesbosch Museum Eiland heeft een  tentoonstelling over 75 jaar vrijheid in de Biesbosch 
https://youtu.be/fELr4x1oDjI 
 
5. Museum/cultuur 
 
Koninklijke Bibliotheek 
 
Voor de liefhebbers van prachtige handschriften hier iets om van te smullen: 
 
De Antwerpse drukker Willem Silvius schreef zich in 1550 als student in bij de Universiteit Leuven. Daarnaast 
was hij schrijfmeester. Op bestelling schreef hij belangrijke brieven en gaf hij les in schrijfvaardigheid. Welke 

https://gemeentearchief.veenendaal.nl/tentoonstelling-wo-ii/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-jodenverraadsters
https://kuula.co/share/7Fb5z/collection/7lZwr?fs=1&vr=1&zoom=1&thumbs=1&chromeless=1&logo=1&logosize=49
https://kuula.co/share/7Fb5z/collection/7lZwr?fs=1&vr=1&zoom=1&thumbs=1&chromeless=1&logo=1&logosize=49
https://youtu.be/fELr4x1oDjI
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handschriftstijlen en geheimschriften hij beheerste, liet hij zien in zijn schrijfboek. Bekijk dit bijzondere topstuk 
nu online. Tip: gebruik een spiegeltje om het geheimschrift te ontcijferen. 
https://www.kb.nl/themas/boekgeschiedenis/schrijfboek-van-willem-silvius-c1550-1562 
 
 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties: 
wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
 
Die versoepeling, die in kleine stapjes zal gebeuren, is inmiddels ingezet. Deze week konden onze kleinkinderen 
onder de 12 jaar al weer naar trainen bij hun sportclub. Nog een week en ze mogen weer naar school! Hoe, in 
welke vorm en welke dagen van de week is nog niet bekend, misschien verschilt dat per school. De 
eenzaamheid blijft voor de ouderen nog wel even aanhouden. Vooral voor mensen in verpleegtehuizen duren 
de dagen erg lang. Ze kijken reikhalzend uit naar het moment dat kinderen en kleinkinderen weer op bezoek 
mogen komen. Maar ook u zult zo weinig mogelijk buiten komen en daardoor waarschijnlijk wel contacten met 
andere mensen missen. Wij wensen u daarbij veel sterkte toe. 
Mocht u onverhoopt toch nog ziek worden of inmiddels al ziek zijn dan wensen wij u ook veel sterkte en 
beterschap toe! 
 
Mocht u behoefte aan hulp, contact of wat dan ook hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ook als u 
van iemand anders weet dat er hulp nodig is. U kent ons emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Piet Segers 
Henk Klomp 

https://www.kb.nl/themas/boekgeschiedenis/schrijfboek-van-willem-silvius-c1550-1562
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com

