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

een Extra Nieuwsbrief 2020-08b
(oktober 2020)

Beste mensen,
Kunt u het zich eigenlijk allemaal nog voor de geest halen hoe dit (bijna voorbije) jaar verlopen is? In deze
afgelopen turbulente tijd is er wereldwijd zo veel gebeurd dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat er zoveel
veranderingen in zo’n korte periode hebben kunnen plaats vinden! En dat voornamelijk allemaal door zo’n
onnoemelijk klein……. ja wat is het precies? Is het een ding, een plant of een beestje? Is het levend of niet?
In Wikepedia staat er deze omschrijving van:
Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. Virussen
worden pas biologisch actief als zij cellen van levende organismen binnendringen.
Virussen hebben geen eigen voortplantingsapparaat en geen eigen stofwisseling. Ze zijn daarom volledig afhankelijk
van gastheerorganismen. Er is geen sluitende definitie van leven, zodat er nog niet gezegd kan worden of virussen
leven.
De diameter van een virusdeeltje is tussen de 20 en 300 nanometer. Hierdoor is een virus niet met een gewone
microscoop te zien. Dat kan wel met een elektronenmicroscoop.
Nieuwsbrieven
Op 16 maart ontving u van ons de eerste Coronabrief, met de mededeling dat al onze geplande activiteiten
tijdelijk moesten stoppen. Daarna hebt u tot 1 juni wekelijks van ons een extra nieuwsbrief ontvangen, totaal
11 stuks. Dat hebben we niet alleen voor elkaar gekregen, gelukkig hebben we dat kunnen doen met behulp
van leuke en interessante inbreng van velen van jullie. Als dat niet was gebeurd dan hadden we niet zoveel
nieuwsbrieven kunnen creëren.
Het contact met elkaar zal voorlopig voornamelijk weer moeten plaats vinden door de nieuwsbrieven. Dat
willen we graag doen, het was leuk en dankbaar werk. Maar dat kunnen we ook nu niet alleen. Daarom doen
we weer een dringend beroep op u om met ons mee te denken en ons leuke en/of interessante verhalen,
puzzels, raadsels e.d. toe te zenden. U kunt al uw creativiteit kwijt bij: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com.
Groepen
Eén van de weinige groepen die momenteel draaien is de groep Cursus Fotografie, onder leiding van Jan van
de Pavert. De groep bestaat uit 3 enthousiaste fotografen. Op Facebook kunt u regelmatig foto’s van deze
groep zien. Jan geeft aan dat er zeker voldoende afstand gehouden wordt!
U kunt nog meedoen! Informatie/opgave bij Jan van de Pavert, tel. 06-42 93 65 60, email:
morgenster1955@gmail.com.
Algemene activiteiten: Zomerprogramma 2020
Na de laatste extra nieuwsbrief van 1 juni zijn er maar enkele zomeractiviteiten geweest, die toch wel leuk
waren en goed bezocht werden:
 7 juli excursie Fort Buursteeg met 16 deelnemers en 2 gidsen (bloedheet, maar wel leerzaam);
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19 augustus pannenkoeken eten bij Hugo met 36 deelnemers (buiten, en slechts 2 personen per tafel,
maar toch heel gezellig);
21 september jeu de boules met 10 deelnemers. Bij de jeu de boulesbaan bij het Tarweveld. De
deelnemers waren heel enthousiast en het zal (bij goed weer) regelmatig gedaan worden.

Algemene activiteiten: Najaarsprogramma 2020
Op 2 oktober zouden we weer met het najaarsprogramma starten. Maar helaas ging dat al niet meer door. Het
ziet er nu weer naar uit dat van al onze geplande activiteiten de meesten dit najaar niet meer door zullen gaan.
We zullen daardoor elkaar de rest van dit jaar niet veel zien. Ook als je elkaar normaal bij het winkelen of
boodschappen doen nog wel eens tegenkwam zal ook dat een stuk minder zijn. Je loopt als lid van de
risicogroep toch wat schichtig buiten of in de winkel en herkent kennissen vaak niet eens doordat ze verstopt
zijn achter hun mondkapje (vaak wordt ook het zicht nog belemmerd door een beslagen bril).
Verder kunnen dus ook de creatieve workshops niet door gaan. Maar Mieke Segers is bezig om een pakket
samen te stellen met een handleiding waarmee u dan zelf thuis een mooie krans kunt maken. Volgende week
meer hierover.
On-line bijeenkomsten
De vorige keer hebben we geconstateerd dat het glas half leeg was en we hebben u beloofd om te proberen
het glas weer half vol te krijgen.
En dat valt eigenlijk nog helemaal niet mee. De tweede Corona-golf lijkt nog heftiger en weerbarstiger dan de
eerste. En deze golf spoelt dus heel veel mogelijkheden voor sociale contacten weg.
Er is dus voorlopig nog geen gelegenheid om bij elkaar te komen. Dat is best vervelend, want dat is nu juist de
bedoeling van WijsmetjeWijk. Maar veiligheid gaat voor alles dus nu even niet bijeenkomsten organiseren.
Maar er zijn wel digitale mogelijkheden. Wordt ook wel genoemd on-line
bijeenkomsten.
Is voor ons wellicht nieuw en mogelijk past het niet voor iedereen, maar
even goed zou het wat gezelligheid kunnen brengen.
Drie voorbeelden:
- Teams: Hiermee is het mogelijk om via de computer met elkaar in
verbinding te komen. Je kunt elkaar zien en met elkaar spreken. Als
je de groep per keer niet te groot maakt is het best een heel aardige
manier om met elkaar contact te hebben. Je kunt denken aan:
o Ervaringen uitwisselen.
o Elkaar tips geven over wat in deze tijd wel kan.
o Boekbespreking
o Iemand vertelt over een hobby.
o ………………………………………………………….
- Een soortgelijke mogelijkheid kan met Whatsapp bellen. Gaat goed tot maximaal 4 deelnemers
- Webinar: Dan doet iemand van u een vertelling. Dat kan met plaatjes erbij (powerpoint). Dan is alleen
de spreker(ster) in beeld. De deelnemers kunnen wel vragen stellen. Je kunt denken aan:
o Een interessante reis die gemaakt is.
o Uitleg over een hobby of hoe je iets kunt maken
o …………………………………………………………………………………
Uiteraard is elk voorbeeld uit te breiden.
De vraag is of u hiervoor wat voelt?
Zeg niet te snel dat u het niet kunt, want telefonisch kunnen we u best ver op weg helpen. En het hoeft zeker
niet perfect te zijn. Het onderlinge contact is meer waard dan een perfecte presentatie.
Zou u hierop willen reageren?
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En om het meteen maar wat concreet te maken het volgende:
In ons programma stond dat we dit najaar een lezing zouden organiseren met onze
Veense historicus Constant van den Heuvel over de Tweede Wereldoorlog in
Veenendaal. Nu kan dat in deze vorm niet doorgaan, maar de heer van den Heuvel
gaat voor Historizon een online lezing houden over de geschiedenis rond het Kruis op
de Berg.
Voor deelnemers aan WijsmetjeWijk is deze lezing te volgen voor een sterk
gereduceerd tarief. U kunt het dan thuis volgen vanaf uw PC of tablet. Als datum
hiervoor hebben we nu dinsdagmiddag 24 november.
Aanmelden kan via: https://historizon.nl/event/het-kruis-op-de-berg/
Als u bij “tarief” op de knop drukt kunt u kiezen voor het WijsmetjeWijk tarief. Verder
wijst het vanzelf (denk ik).
Facebook
U weet natuurlijk nog wel dat Wijs met je Wijk Centrum een eigen Facebookgroep heeft? Het is een
privégroep, dus speciaal voor leden van Wijs met je Wijk Centrum, maar ook uw kinderen of andere
familieleden, buren, vrienden of vriendinnen kunnen zich aanmelden. Bent u nog geen lid? Meldt u dan even
aan: Wijs met je Wijk Centrum Veenendaal (losse woorden, geen verbindingsstreepjes, niet hoofdletter
gevoelig). Vivian Haanstra beheert het met veel enthousiasme en zorgt er voor dat de laatste nieuwtjes en
foto’s er op komen te staan, en dat oud nieuws er weer van verwijderd wordt. Maar u mag er zelf ook wat
opzetten en u kunt ook reageren op mededelingen en foto’s! Probeer het ook, Vivian maakt u graag lid!
Website
Als u zich even verveelt kunt u altijd nog even onze website www.wijsmetjewijk.nl/centrum bekijken. Op deze
website vindt u alles over onze organisatie, kunt u (in normale tijden) de agenda raadplegen en kunt u herinneringen ophalen door verhalen van gebeurde activiteiten te lezen en foto’s te bekijken.
Is nu toch weer het glas half vol?
We kijken uit naar uw reactie!
Namens het bestuur van Wijs met je Wijk Centrum,
Henk Klomp
Emailadres: wijsmetjewijkcentrum@gmail.com
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