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 Stichting  
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      voor de buurt, door de buurt!  

      www.wijsmetjewijk.nl   

       

Veenendaal-Centrum 

__________________________________________________________________________________________ 

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

Extra Nieuwsbrief 2020-05i 

(16-05-2020) 
 

Beste mensen, 
 
Hierbij weer onze nieuwe nieuwsbrief. Hij staat weer boordevol wetenswaardigheden en leuke zaken. 
U kunt lezen welke problemen een ondernemer in deze roerige tijden te lijf moet gaan om het hoofd nu en in 
de toekomst boven water te houden.  Ook wordt door middel van een waargebeurd verhaal over emigratie een 
link gelegd tussen de huidige behoefte van veel boeren om te emigreren en de behoefte daaraan in het 
verleden. Tenslotte de geschiedenis over het ontstaan en gebruik van ons huidige volkslied, het Wilhelmus. U 
(en ook wij) krijgen daardoor een heel andere kijk op dit volkslied. 
 
Wij wensen u veel leesplezier!! 
 
 

1. Inzendingen 
 
1.1 Een avondje uit! 

Van mevrouw Sioe Lan Teng kregen we het volgende verhaal: 
 
DE DOODSBANGE TAXI CHAUFFEUR 
Een man en zijn vrouw waren aangekleed en klaar om uit te gaan voor een diner en theater (nee nee, geen 
commentaar: was vóór de Corona). 
Aangezien zij inbraak hebben gehad in het verleden, deden zij het nachtlichtje aan en het antwoord 
apparaat, vervolgens deden ze de kat in de achtertuin. 
Toen hun taxi arriveerde, liepen zij naar buiten door de voordeur. Hun dikke kat 
schoot tussen hun benen naar binnen en rende naar boven. Omdat hun kat de 
gewoonte had om hun papegaai te achtervolgen, wilden ze die niet alleen laten. 
De man rende naar binnen om de kat te pakken en zette de kat terug in de 
achtertuin. 
Omdat de vrouw niet wilde dat de taxi chauffeur zou weten dat hun huis leeg zou zijn de hele avond, legde 
ze de chauffeur uit dat haar man even bezig was om zijn moeder een goede nachtrust te wensen. Een paar 
minuten later kwam hij naar buiten, al hijgend en bezweet en zei (tot zijn vrouws verschrikking en  

genoegen) terwijl de taxi wegreed: “Sorry, het duurde zo lang maar die 
stomme teef ging zich verbergen onder het bed en ik moest haar bips met 
een kledinghanger bestoken om haar er onderuit te laten komen! Zij 
probeerde weg te rennen dus had ik haar bij haar nek gepakt, in een 
deken gewikkeld zodat ze mij niet kon krabben zoals de vorige keer. En 
het lukte! Ik pakte haar dikke bips, liep naar beneden en gooide haar in 

de achtertuin. . . . . ze moet niet weer gaan sch***en in de groentetuin”. 
De stilte in de taxi was oorverdovend . . . . . 

http://www.wijsmetjewijk.nl/
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1.2 Wat doet Corona op het dagelijks leven. 
 
Deze week een blik in de Corona effecten op een Veenendaals bedrijf. Zoals sommige van u wellicht weten 
heeft uw voorzitter ook een reisorganisatie Historizon. Hoe gaat dat nu in Corona tijd? 
Afgelopen najaar hard gewerkt aan een mooi programma voor 2020. Een mooi Magazine uitgebracht met 
reizen en dagtochten, de website gevuld. Op 1 februari een presentatie van ons programma voor onze relaties. 
Afspraken en contracten met bus- en vliegmaatschappijen, hotels en gidsen. Daverende zin om van start te 
gaan. Februari ging nog goed. Begin maart sloeg de twijfel toe en op 12 en 13 maart onze laatste reisje. En 
toen: 
• De ontwikkelingen gingen in het begin heel snel. We hebben geprobeerd voor de feiten uit te blijven 
lopen en dat is grotendeels gelukt. 
• Reizen naar Rome hebben we afgezegd voordat het land echt op slot ging. Het had dus toch niet meer 
gegaan, maar gelukkig waren we het voor. 
• Idem met een reis naar Chili. We hebben zelf nog de keuze gemaakt om niet te gaan en daardoor 
hebben we gelukkig kunnen voorkomen dat er reizigers van ons in het buitenland vastliepen. We hebben dus 
geen repatriëringsactiviteiten hoeven te doen. 
• We liepen hiermee wel een risico want het was toen nog niet duidelijk hoe dat financieel zou aflopen. 
Er was al veel vooruitbetaald (komt dat terug?) en reizigers konden geld terugvragen (wat er dan niet was 
i.v.m. vooruitbetalingen). Was een onzekere en spannende periode, maar we hebben er bewust voor gekozen 
om veiligheid voorop te zetten. 
• Vervolgens hebben we de deelnemers voorgesteld om de reis te verplaatsen en het geld mee te 
verplaatsen. Achteraf is dit dezelfde regeling die de ANVR gekozen heeft en door de ACM wordt gesteund. Ook 
onze “leveranciers” deden ongeveer hetzelfde en kwamen met vouchers die dan later te besteden zijn. 
Hierdoor is de acute financiële druk wat weggenomen, temeer daar een zeer groot deel van onze klanten hierin 
is meegegaan. 
• Inmiddels hebben we al onze reizen tot 1 september geannuleerd. Is wel heel ingrijpend want daarmee 
is ook een halfjaar omzet tot vrijwel 0 gereduceerd. Terwijl een aantal vaste kosten doorlopen. 
• We hebben ons meteen georiënteerd op de regelingen die afgekondigd werden. Arbeidstijd verkorting 
voor de medewerkers, ondersteuning zelfstandigen. Steeds wel in alle eerlijkheid. Dat is ook toegekend en 
helpt zeker. 
• Daarmee blijft de toekomst onzeker want een 1,5 meter maatschappij combineert zich slecht met 
groepsreizen. 
• Onze eerste zorg was om de relatie / communicatie met onze klanten levendig te houden. Dat vraagt 
meer dan een regelmatige nieuwsbrief met weinig nieuws. Dus is snel het idee ontstaan om met Webinars aan 
de slag te gaan. Virtuele dagtochten en reizen. Op onze website vind je het model en het uitgebreide 
programma:  https://historizon.nl/dagtochten  
• Dit wordt zeer gewaardeerd door onze klanten, inmiddels al zo’n 800 kijkers en we kunnen ons 
relatienetwerk met historici, schrijvers, academici, etc. maximaal inzetten. De medewerking daarvan is 
hartverwarmend en is nu een tastbaar resultaat van de jarenlange goede relatie die we met hen hebben. We 
kunnen nu zo 3 maanden zinvol vullen (april, mei, juni) met zo’n 3 Webinars per week. 
• We zijn nu ook aan het kijken wat we hiervan in de ooit weer normale wereld kunnen blijven 
gebruiken. 
• Verder kijken we naar reizen na 1 september. We denken dat buitenland en zeker vliegreizen niet aan 
de orde zullen zijn voorlopig. Dus zijn we nu korte binnenlandse reizen (3 of 4 dagen) aan het ontwikkelen die 
Corona-proof zijn. Met onze busmaatschappij een 1,5 meter oplossing ontwikkeld (in een 50-persoonsbus 
kunnen dan 15 mensen mee), we werken met “oortjes” zodat deelnemers afstand kunnen houden en toch de 
gids goed verstaan, geen gezamenlijke maaltijden, maar bv. lunchpakketten, etc. 
• Wel geldt bij dit alles dat de verdiensten op deze reizen aanzienlijk minder zijn dan op grote 
intercontinentale reizen. Dus het blijft spannend of we hiermee de continuïteit hebben gewaarborgd. 
Kortom we zitten niet stil maar proberen met creativiteit voldoende zuurstof in de longen te houden. 
 
 
 
 
 

https://historizon.nl/dagtochten
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1.3 Koningsdag 2020 
 
Het was een bijzondere Koningsdag dit jaar. Geen gezellige evenementen. In plaats daarvan hebben we samen 
met Netwerk voor Jou en het Veenendaal Fonds bij een aantal van u een verrassing kunnen bezorgen. Dat het 
leuk was ziet u in de reactie van mw. Corry Knieper, die tevens, jong van geest, ook het digitale tijdperk is 
ingestapt: 
“Ik heb een tablet gekocht voor de spelletjes van mijn kleinkinderen. Nu spelen mijn kleindochter en ik wordfeud 
samen en stuur ik puzzeloplossingen op, dwz. als het lukt. Soms verdwijnt het getikte onder mijn handen zonder 
dat ik weet waardoor. Inmiddels weet ik wel waar ik het terug kan vinden. 
Op koningsdag stonden 3 vrolijke jongedames op mijn stoep. Er stond een stoel en ik werd uitgenodigd voor een 
spelletje bingo. Mijn prijs was een tasje met 2 tompoezen, vlaggetje en een kaart van de koninklijke familie. Het 
was erg leuk.” 
 
2. Puzzel 
 
We kregen op de vorige puzzel weer veel inzendingen retour. De goede oplossing was: 
VEENENDAAL, O VEENENDAAL, WAT IS UW BOERENKOOL LEKKER 
 
En er waren goede oplossers: de heer Hans Dekker, mevrouw Sioe Lan Teng, mevrouw Corry Knieper, mevrouw 
Wilma Ooitink, Cornelie Bos en mevrouw Corry Mol. 
Na loting is de prijs gevallen op mevrouw Corry Knieper. Van harte gefeliciteerd en u vindt volgende week een 
aardigheidje in uw brievenbus. 
 
De puzzel van deze week is een “zoek de verschillen”. 
Er hoort een klein verhaaltje bij van de ontwerper van de puzzel, mevrouw Corry Mol: 
 
Erg leuk vind ik het om van allerlei rommeltjes weer iets te maken. 
Vooral een winkeltje is erg leuk om te doen, op de foto zie je mijn stoffenwinkel, gemaakt in zo’n oud 
kruideniers winkeltje waar we vroeger mee speelde. Er is van alles te koop, knopen, kaartjes elastiek, lappen 
stof, patronen naalden, ook van alles om te breien. Zelfs kan je je kleding laten naaien, er is een naaimachine 
aanwezig. De mevrouw achter de toonbank is ook bezig voor de klant met een patroon en een lap stof.  
Er ligt zelfs een schaartje en een centimeter op de desk. 
Ideetjes heb ik genoeg om te maken, maar de plek niet om alles neer te zetten. 
Zo heb ik verschillende andere winkeltjes nog gemaakt, o.a een kerstwinkel, sinterklaaswinkel, die staan nu in 
de berging omdat het tijdsgebonden is. Ook een schooltje begin vorige eeuw. En ook een kruidenierswinkeltje 
met van alles meer op maat bij het geheel. 
Erg leuk om te doen, veel waardeloos materiaal wat zo weer gebruikt kan worden. 
 
Nu heb ik ook een puzzel bedacht door in de 2e foto artikelen weg te laten, voor de liefhebber om te 
ontdekken welke dat zijn. Er zijn 6 dingen veranderd. 
 
In verband met de grootte van de foto’s en de indeling van de nieuwsbrief zijn deze foto’s aan het eind 
geplaatst!! 
 
U kunt uw antwoorden weer zenden naar wijsmetjewijkcentrum@gmail.com  
De winnaar krijgt weer een leuk prijsje thuisgestuurd. 
 
3. Activiteiten 
 
Beste mensen, het volgende vraagt een beetje creativiteit maar misschien wel leuk. Normaal gesproken zouden 
wij in onze thuisbasis Onder Ons een Pubquiz hebben gehouden. Dat gaat nu even niet en daarom hierbij er 
één voor thuisgebruik, met de familie. Wordt dit wat? Laat maar weten. 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksmuseum-pubquiz 
 
 

mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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4. Geschiedenis 
 
4.1  Emigreren 
 
In het hoofdstuk geschiedenis proberen we steeds een verbinding te leggen tussen het heden en het verleden. 
Of anders gezegd: een terugblik naar het heden. 
 
De stikstofcrisis doet Nederlandse boerenzonen serieus nadenken over verhuizen naar landen in Oost-Europa 
of de Amerika’s. Dat is echter geen nieuw verschijnsel. Stadsuitbreiding, oprukkende industrieterreinen, het 
aanleggen van wegen en de strenge eisen die in Nederland gelden voor agrarische bedrijfsvoering doen al jaren 
het aantal boerderijen verminderen.  
 
Boerenzonen  volgden studies voor andere beroepen of emigreerden. Dat laatste gebeurt al eeuwen, soms in 
golven zoals in de negentiende eeuw en een eeuw later na de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde gebeurde 
overigens ook na de Eerste Wereldoorlog. Sommige boerenzonen volgden toen in Wageningen of Deventer een 
studie tropische landbouw  en werden opzichter op een plantage in Nederlands Oost-Indië. Maar dat was 
slechts weinigen gegeven. Vandaar de roep: konden Nederlanders niet boer worden in Zuid-Afrika?  
 
Die vraag werd gesteld aan Nederlandse Landbouworganisaties, aan de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging 
en aan haar zusterorganisatie – de Voorschotkas – die emigranten naar Zuid-Afrika destijds met raad en daad  
bijstonden.  
 
Daarom werd In 1926 een verkenningsgroep van drie deskundigen naar de toenmalige Zuid-Afrikaanse 
provincie Transvaal gezonden. Een van hen de Groningse herenboer F. Veldman, ging in 1927 nog een keer 
naar Zuid-Afrika om weer een jaar later zelf daarheen te verhuizen. Hij werd de drijvende kracht achter een 
concreet emigratieproject. Hij kocht een plaas van 3450 morgen met de naam Wonderfontein, tussen 
Potchefstroom en Johannesburg, die ook per spoor bereikbaar was. Wonderfontein leek heel geschikt voor 
veeteelt, melkproductie en de verbouw van veevoer. Veldman kende het Nederlandse systeem van 
boerencoöperaties. De boeren op Wonderfontein (zij konden grond kopen of huren) zouden hun melk kunnen 
leveren aan een eigen melkfabriek die voor haar zuivelproducten een prima afzetmarkt zou vinden in 
Johannesburg, Potchefstroom en Pretoria. Op Wonderfontein zouden tientallen Nederlandse gezinnen wonen 
en werken: boeren, kaasmakers, melkventers, schoolmeester enzovoorts. Wonderfontein zou ook een 
voorbeeldfunctie kunnen krijgen, als leerplaats voor Afrikaner boeren. Want door de bank genomen waren 
Afrikaner boeren vooral bezig met de productie van vlees, wol en huiden, terwijl de bevolkingsgroei in dorpen 
en (grote) steden leidde tot een steeds grotere vraag naar zuivel en groenten. Wonderfontein kon een 
voorbeeld van intensieve boerderij en coöperatieve samenwerking zijn. Dacht Veldman.  
 
De werkelijkheid was anders. Veldman verkocht de plaas in 1929 aan de Vereniging ZASM in Amsterdam en 
werd bedrijfsleider van Wonderfontein. Hij had vanaf het begin stevig aangepakt, eind 1928 woonden er al 28 
Nederlanders op de boerderij. Maar Veldman, die meer zaken ondernam –  en niet altijd met succes – moest 
na allerlei conflicten en tegenslagen in 1932 repatriëren. Pionieren was moeilijk, bestuurders en boeren kregen 
met allerlei moeilijkheden en pech te maken, en niet allen waren daar tegen bestand. Wonderfontein was geen 
wonder, maar werd na enige tijd wel een aardige plaats, en een aantal van de pioniersfamilies maakte het op 
termijn goed. Wonderfontein heet tegenwoordig Oberholzer en valt onder de gemeente Carletonville 
(Gauteng); het ligt in de schaduw van de mijnen van de Witwatersrand – Blijdevooruitzicht (Western Deep 
Levels). De naam van de boerderij leeft voort in de NG kerkgemeente Wonderfontein en veel straatnamen 
dragen namen van pioniersfamilies. De oprukkende mijnindustrie heeft vele decennia later ook de onkosten en 
verliezen van Wonderfontein van ZASM goedgemaakt, toen de laatste stukken grond werden gekocht door de 
goudmijnen. 
 
4.2 Waterlinie 
 
Wij hebben hier in en rond Veenendaal de Grebbelinie, een combinatie van waterlinie en forten. Wat meer 
naar het westen had je de Hollandse Waterlinie. Hierbij een filmpje daarover vanuit Kasteel Amerongen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=AJU-cRYRH_o 

https://www.youtube.com/watch?v=AJU-cRYRH_o
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4.3 Het Wilhelmus 
 
Afgelopen dagen / weken heeft het Wilhelmus in Nederland geklonken. Koningsdag, 4 en 5 mei. Wellicht aardig 
om even bij de geschiedenis van ons Volkslied stil te staan.  
Laten we eens beginnen met hoe het vroeger klonk, toch iets anders: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UdI9EDjQt5o 
 
Het Wilhelmus 
Het Wilhelmus is volgens het Guinness Book of Records het oudste volkslied ter wereld. Toch is dat niet 
helemaal waar: het is het oudste lied dat tot volkslied gekozen werd. Officieel werd het pas in 1932 het 
volkslied van Nederland. Volksliederen, zoals ‘God save the Queen’ uit Engeland en de ‘Marseillaise’ uit 
Frankrijk ontstonden later in respectievelijk 1745 en 1792. 
 
Ontstaan rond 1570 
Het lied ontstond rond 1570 aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) toen de Lage Landen in 
opstand kwamen tegen de Spaanse koning. Twee aanwijzingen in de liedtekst wijzen erop dat het tussen 1568 
en 1573 geschreven is. De eerste aanwijzing is dat in liedregel 28-29 de dood van Graaf Adolf bij Heiligerlee 
wordt gemeld: ‘Graaf Adolff is ghebleven / In Vriesland in den slach’. Deze slag vond plaats in mei 1568. Als 
tweede aanwijzing is bekend dat het Wilhelmus bij het beleg van Haarlem (1573) werd gezongen door een 
Haarlemse soldaat. De Spanjaarden schoten vervolgens zijn been af. 
 
Willem van Oranje 
Het Wilhelmus gaat over Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. Hij was de 
leider van de opstand tegen Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na het verslaan 
van de Spanjaarden werd Nederland onafhankelijk. 

 
Het Wilhelmus is een propagandalied. Door de ik-vorm lijkt het alsof het de woorden 
van Willem van Oranje zelf zijn. In het lied verklaart hij trouw aan god en uit naam 
van god te vechten; hij troost de ‘arme schapen’' die hij in zijn oorlog betrekt; hij 
betreurt zijn broer Adolf die sneuvelde bij Heiligerlee en hij vergelijkt Nederland en 
Spanje met David en Saul. Was de kleine David niet uiteindelijk de overwinnaar? 
 
Auteur 
De opbouw van de tekst geeft aan dat de auteur van het Wilhelmus een getalenteerd rederijker (15e eeuwse 
amateurdichter) en een gelovig calvinist is. De beginletters van de vijftien coupletten van het lied vormen 
samen het acrostichon (lettervers) ‘Willem van Nassov’. Rederijkers maakten veel gebruik van zo’n acrostichon. 
Dat de auteur een calvinist was, blijkt uit een aantal strofen gerelateerd aan de Bijbel. 
Het is niet zeker wie de werkelijke auteur is. Lang werd gedacht dat Filips van Marnix van Sint-Aldegonde 
(1540-1598) het geschreven had. Hij was een belangrijke raadgever van Willem van Oranje. Ook de filosoof en 
publicist Dirck Volckertsz. Coornhert wordt als auteur genoemd. Recent onderzoek toont aan dat 
psalmberijmer Petrus Dathenus (1531-1588) het lied geschreven heeft. 

 
Melodie 
Het Wilhelmus is geschreven op de melodie van een populair Frans marslied: ‘Chartres’. Tekstdichter en 
componist Adriaen Valerius zette het op een andere wijs. Deze versie staat beschreven in zijn belangrijkste 
werk ‘De Nederlandtsche Gedenck-klanck’(1626). 
 
Geuzen 
Opstandelingen tegen de Spaanse koning - Geuzen genoemd - zongen het Wilhelmus. Dit blijkt uit het feit dat 
het lied vaak in geuzenliedboekjes is terug te vinden. De liederen in deze boekjes zijn heel verschillend van 
karakter: historische vertellingen, politieke en antikatholieke satire, opwekkingen tot verzet, zuiver religieuze 
liederen, klachten en vermaningen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is in bezit van een van de vroegste 
gedrukte Geuzenliedboekjes (1581). In dit boekje staan onder andere alle vijftien coupletten van het 
Wilhelmus; ons Nederlandse volkslied. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UdI9EDjQt5o
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Volkslied 
In het begin van de negentiende eeuw ontstond behoefte aan een nationaal volkslied. Gedacht werd aan het 
Wilhelmus op de wijs van Valerius. Toch haalde deze versie het niet als volkslied. Weinigen kenden en 
begrepen de tekst. Men had grote moeite met de uitdrukking ‘van Duytschen bloet’ en het godsdienstige 
karakter van het lied. Ook was het niet neutraal, omdat het in de achttiende eeuw het lied van de 
Oranjegezinden was. 

 
Admiraal, auteur en filantroop Jan-Hendrik van Kinsbergen schreef in 1813 een prijsvraag uit met een 
prijzenbedrag van vijfhonderd gulden voor een nieuw, oorspronkelijk lied. De Rotterdamse dichter H.F. Tollens 
Cz. (dichter) won met zijn ‘Wien Neêrlands bloed’. De muziek werd gecomponeerd door Johann Wilhelm 
Wilms. In 1817 werd dit lied officieel het volkslied. De concurrentie met het Wilhelmus duurde tot een 
ministerieel besluit daar op 10 mei 1932 een eind aan maakte. Het Wilhelmus werd vanaf dat jaar het officiële 
volkslied van Nederland. In het regeerakkoord van 2017 is vastgelegd dat op scholen lessen over het Wilhelmus 
verplicht zijn. 

 
5. Museum/cultuur 
 
5.1  Frans Hals Museum Haarlem 
 
 
Daar had u misschien niet op gerekend maar soms zitten kunstwerken ook in 
quarantaine: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
l9FnioALyk&feature=youtu.be&utm_source=Frans+Hals+Museum&utm_campaign=c32eaa6184-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_1eb052432a-c32eaa6184-
75683439 
 
 
5.3  Teylers Museum Haarlem 

 
 
Aan het Teylers Museum in Haarlem is onlosmakelijk de naam van Lorentz verbonden.  
Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, 18 juli 1853 – Haarlem, 4 februari 1928) was een 
van Nederlands grootste natuurkundigen en winnaar van de Nobelprijs voor 
Natuurkunde 1902. 
 
Wilt u eens op een bijzondere manier kennismaken met deze wetenschapper? 
https://www.youtube.com/watch?v=gCxF2csrDuE&feature=youtu.be 
 
 
 
 

We wensen u weer veel lees- en kijkplezier en we kijken weer uit naar uw reacties en leuke en/of interessante 
inzendingen: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com. 
 
En: ziet uw hoofd er al weer netjes uit, of was het nog te druk bij uw kapper? Nooit geweten dat deze mensen 
zo’n belangrijke functie in onze samenleving hebben! En wat te denken van de pedicures! Veel mensen hebben 
er reikhalzend naar uitgekeken, want de voeten begonnen toch wel zeer te doen. Maar eindelijk is daar dan 
toch de verlossing! 
De meeste ouders (en kinderen) zijn ook blij: ze gaan weer naar school. Al is het maar halve dagen en moeten 
ze thuis, onder toezicht en met hulp van pa of ma thuis ook nog huiswerk maken. 
Heel langzaam worden de teugels dan toch gevierd, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. 
Benieuwd of we binnenkort weer met de auto naar Duitsland kunnen om daar een paar dagen een hotelletje te 
pakken. Aan een vliegvakantie zullen we nog maar even niet denken! 

https://www.youtube.com/watch?v=-l9FnioALyk&feature=youtu.be&utm_source=Frans+Hals+Museum&utm_campaign=c32eaa6184-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_1eb052432a-c32eaa6184-75683439
https://www.youtube.com/watch?v=-l9FnioALyk&feature=youtu.be&utm_source=Frans+Hals+Museum&utm_campaign=c32eaa6184-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_1eb052432a-c32eaa6184-75683439
https://www.youtube.com/watch?v=-l9FnioALyk&feature=youtu.be&utm_source=Frans+Hals+Museum&utm_campaign=c32eaa6184-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_1eb052432a-c32eaa6184-75683439
https://www.youtube.com/watch?v=-l9FnioALyk&feature=youtu.be&utm_source=Frans+Hals+Museum&utm_campaign=c32eaa6184-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_1eb052432a-c32eaa6184-75683439
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/18_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1853
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1928
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_Natuurkunde
https://www.youtube.com/watch?v=gCxF2csrDuE&feature=youtu.be
mailto:wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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En dan wordt je toch iedere keer weer met de neus op de feiten gedrukt: mensen, we zijn er nog niet!! Houd je 
aan de regels!! En de vaccins laten nog wel even op zich wachten. Veel deskundigen waarschuwen voor een 
tweede golf, niet alleen bij ons, maar in veel andere landen. Er staat ons nog wel wat te wachten, maar we 
houden de moed erin!! 
 
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 
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FOTO’S BEHOREND BIJ DE PUZZEL 
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