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    Veenendaal Noord-oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-2           Maart 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-oost, 
 
Corona zorgen     

Eergisteren, 23 maart, heeft de regering de maatregelen om het Coronavirus in te dammen 
uitgebreid en verlengd tot 1 juni 2020. Dat betekent dat alle geplande activiteiten in april 
geen doorgang vinden en dat we – op zijn vroegst – pas in juni gaan beginnen met het 
zomerprogramma.  
 
Over voorzorgsmaatregelen en verstandig met de gezondheid omgaan hoeven we natuurlijk 
niets meer te zeggen. Wel willen we u op het hart drukken om actief te blijven, een extra 
keertje de trap op of even op internet een leuke thuis oefening opzoeken. 
Maar neem natuurlijk alle voorzorgmaatregel ter harte en neem even afstand bij het 
noodzakelijke boodschappen doen. 
 
Van de andere wijs wijken hebben we een aantal zaken “geleend” die voor u wellicht 
interessant kunnen zijn. We zijn benieuwd naar uw reacties.  
 
Inmiddels zijn er allerlei initiatieven ter ondersteuning, voor wie die nodig heeft, de krant en 
internet staan er vol mee. Onderstaand een lokaal en landelijk initiatief. 
 
Stichting Netwerk voor Jou 

Deze Veenendaalse stichting zet in op ondersteuning en contact bevordering. Zeker in deze 
onzekere periode kunnen en willen zij een helpende hand bieden op allerlei vlak. 

Wat bieden zij aan: 

Het kan zo maar zijn dat u de komende periode behoefte heeft aan iemand die u zo 
nodig helpt. Bijvoorbeeld boodschappen voor u doet, medicijnen ophaalt bij de 
apotheek, of iets dergelijks. Maar misschien vindt u het leuk om een kaart te krijgen, 
of dat iemand u eens op belt. Kortom voor al deze zaken kunt u contact opnemen 
met Stichting Netwerk voor Jou, hier in Veenendaal.  

Email: info@netwerkvoorjou.nl 

Telefoon: 06 30563230 

Maak er vrijmoedig gebruik van, ze vinden het echt heel leuk om u te helpen. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Nietalleen.nl 

Ook landelijk zijn er allerlei initiatieven, kijk bijvoorbeeld eens op deze website: nietalleen.nl 
(vanmiddag ook op NPO 1 16.45 uur.) 
 

 

Terugblik activiteiten 

Op onze website onder het kopje “Terugblik activiteiten” staan verslagen van de activiteiten 
met foto’s en eventueel gebruikte sheets in de diverse presentaties. Het kijken meer dan 
waard. 
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Prijsvraag Oproep  

Een leuk thuis idee is een prijsvraag uitschrijven waar iedereen aan deel kan nemen. 
 
Dus hier de oproep aan u om iets te verzinnen wat leuk is voor 
iedereen, met duidelijke  regels en een mooie punten telling. 
Wij zorgen voor een jury en een prijs(je). 
 
Pak uw kans om de buren eens een beetje uit te dagen! 
 
Ideeën op wijsmetjewijkoost@gmail.com 
  
 
En ook leuk: Thuisonderwijs  

We horen nu de scholen gesloten zijn, veel over thuisonderwijs. Allerlei cursussen worden 
aangeboden. Nu hoeft u natuurlijk niet meer te leren lezen en rekenen, maar als we de deur 
niet meer uit kunnen moeten we iets anders bedenken. Zoals deze gratis cursus 'Cultureel 
erfgoed: van Paleis Soestdijk tot Sinterklaas' van de Open Universiteit.  
Wat is de overeenkomst tussen Sinterklaas, Paleis Soestdijk, Keti Koti, de Hollandse 
waterlinie en het pistool waarmee Pim Fortuyn vermoord werd? Het is allemaal bestempeld 
als cultureel erfgoed, maar wat betekent deze kwalificatie eigenlijk?  
 
 
Deze cursus geeft een beeld van de enorme variëteit aan zaken die worden aangeduid met 
de term ‘cultureel erfgoed’.  
https://www.ou.nl/web/erfgoedplatform/-/gratis-cursus-cultureel-erfgoed-van-paleis-
soestdijk-tot-sinterklaas-  
 
Tot slot  

Als u zelf een idee of voorstel hebt hoe we de komende weken op afstand toch bij elkaar 
kunnen blijven, dan horen we het graag. Stuur al uw ideeën naar 
wijsmetjewijkoost@gmail.com.  
 
Hopelijk krijgt u geen last van het Coronavirus, maar mocht dat wel het geval zijn : sterkte en 
beterschap!  
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Wijs met je Wijk Veenendaal Noord-oost 
 

 


