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Nieuwsbrief 2020-5           Oktober 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost, 
 
 
Wandelen en andere activiteiten in coronatijd 

 
Korte terugblik 
Als ik terugdenk hoe we zijn begonnen en waar we op dit moment staan is er veel gebeurd in 
de afgelopen jaren. We kenden elkaar nauwelijks. En toch wonen we allemaal in 
dezelfde wijk. Waar een initiatief als Wijs met je Wijk al niet toe kan leiden. 
De eerste voorzichtige stapjes deden we vanaf het Aller Erf en daarna volgden wekelijks onze 
wandeltochtjes op de Utrechtse heuvelrug, in alsmaar toenemende aantallen. Er was in een 
behoefte voorzien. Met elkaar wandelen werkt verbindend, het heeft duidelijk een sociaal 
karakter. Natuurlijk praat je, als je wandelt eerst met iemand die je kent of wel eens gezien 
hebt. Na verloop van tijd, mede ingegeven door het "koffie drinken" na het wandelen, ga je 
met anderen praten. Mooi om te zien dat het zo gaat. Een vorm van sociale cohesie dus.  
Na de introductie van het wandelen, met af en toe rare oefeningetjes, werden andere 
activiteiten opgezet zowel voor binnen (herfst en winter) als buiten (voorjaar en zomer). Dat 
sloeg aan en slaat nog steeds aan. Onze activiteiten commissie tovert alsmaar nieuwe en 
leuke activiteiten uit de grote hoed. Ik denk dat we ons gelukkig moeten prijzen dat we zo'n 
commissie hebben anders zou het toch wel heel stil zijn geweest in de wijk.  
 
Corona 
Ja, en dit is meteen de brug naar de periode waar we nu in zitten: Corona. Vanaf februari dit 
jaar hebben we er mee te maken. In de eerste golf moesten we alles stel op sprong 
stopzetten want niemand wist toen wat de gevolgen zouden kunnen zijn. In juni werden de 
maatregelen geleidelijk versoepeld.  We konden en durfden weer als groep te gaan 
wandelen en we organiseerden 4 zomeruitjes. Het leek weer goed te gaan. Bestuur en 
commissie konden even, wel in veilige setting, bij elkaar komen om plannen te maken voor 
de komende herfstperiode. In de vorige nieuwsbrief hebben wij daarover bericht. Echter, is 
anders gelopen.  
De voorspelling voor een tweede golf is uitgekomen hetgeen ons noopte alle activiteiten on 
hold te zetten, oftewel een voorlopige stop. Dat is uitermate teleurstellend  en frustrerend. 
Maar gegeven de omstandigheden een juiste beslissing. Wij zijn tenslotte een kwetsbare 
groep, we moeten het dan ook niet opzoeken.  Samen optrekken in een grote groep leek mij 
als begeleider niet meer veilig en verantwoord. Goed, daar kun je van mening over 
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verschillen maar iemand moet de beslissing nemen. Duidelijkheid is waar het om gaat. 
Gelukkig zijn we de overheid niet.  
 
Stil zitten of bewegen 
Gaan we nu stil zitten? Welnee, als het kan gaan we vaker wandelen. Gewoon even een 
blokje om, samen met een wandelmaatje. Kwestie van plannen en afspreken. Dit is slechts 
een begin want er is meer.  Natuurlijk is er meer, dat weet u zelf ook wel. Eerst de vraag  aan 
uzelf:  
"Wilt u fit en vitaal blijven"  Het antwoord: "Yeh, dat wil ik", wat een enthousiasme  
Volgende vraag: "Hoe denkt en wilt u dat  bereiken" . Jaja, nu wordt u toch wel enigszins 
getriggerd om na te denken, het is zo gemakkelijk om te blijven zitten. Want op welke wijze 
kunt u fit en vitaal blijven zodat ons verouderingsproces vertraagd wordt? Het is aan u om 
daar keuzes in te maken. Wat ik kan adviseren is om dit samen met iemand te doen, dat 
werkt namelijk motiverend is ook gezelliger en u vergeet een beetje de tijd. 
Nog een vraag:  "Wat kunt u zelf daaraan doen?"  Antwoord: Dit is wel afhankelijk van uw 
belastbaarheid en uw wil om te kiezen voor het op peil houden van uw fitheid en vitaliteit. 
Als u dat lastig vindt en u weet niet precies hoe te beginnen wil ik u daarbij graag helpen met 
advies of ideeën.  
 
Tot slot 
Zoals geschreven, alle activiteiten die we gepland hebben voor de deze herfstperiode staan 
on hold. Wat we niet weten is welke maatregelen er nog meer afgekondigd worden of dat ze 
juist versoepeld worden. Als commissie mogen we niet bij elkaar komen maar zouden dat 
wel via een "video conference" kunnen doen als dat gewenst is. Zodra het weer kan gaan we 
opnieuw plannen en bekijken wat haalbaar is. We doen ons best om u vooral niet stil te 
laten zitten. Het zou jammer zijn als we bijvoorbeeld de high tea of de workshop 
kerstdecoratie moeten missen. Wij kijken en denken in oplossingen. 
 
Ruud Sokolowski 
 
 

 


