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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2020-6           9 november 2020 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost, 
 
Van het bestuur 

En weer breekt er een periode aan waarin we onze activiteiten niet samen kunnen doen. De 
doelstelling “Voor de Wijk, in de Wijk en met de Wijk” kan onder de strenge RIVM richtlijnen 
lastig worden ingevuld. 

Toch blijven we zoeken naar verbindende activiteiten die ervoor zorgen dat we onze “buren” 
een beetje in de gaten houden en een hart onder de riem steken. 

Een van die activiteiten noemen we “ Bel eens een buurtgenoot die je niet kent”. Dat leggen 
we zo uit. 

Voor nu rest even niet anders dan iedereen een hele goede gezondheid te wensen. 

Lezing Constant van den Heuvel “Het kruis op de berg”. 

Omdat vooralsnog onze eigen lezingen en andere middagen niet door kunnen gaan, kijken 
we graag mee bij onze collega Wijs wijken. 
Via Wijs met je Wijk Centrum wordt een online lezing georganiseerd. Zeker ook interessant 
voor ons. Haakt u gerust aan:  
  
Via Historizon zal onze Veense historicus Constant van den Heuvel 
een online lezing over de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal hou-
den. De komende lezing van de heer van den Heuvel zal gaan over  
Kruis op de Berg. 
 
Voor deelnemers aan WijsmetjeWijk is deze lezing te volgen voor een 
sterk gereduceerd tarief ( € 2,50 ) . 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 Wijs met je 
Wijk tarief. Verder wijst het vanzelf (denken we).  
 
  

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Bel eens een buurtgenoot die je niet kent 

Het zal jullie niet anders vergaan dan ons, het sociale kringetje waarmee omgegaan wordt, 
neemt door de Corona maatregelen niet echt toe. 

Daarom dit initiatief. 

Bel eens een nog niet bekende buurtgenoot op om een praatje te maken. Gewoon wat inte-
resse tonen in de ander en gelijktijdig weer eens een ander verhaal horen. Het hoeft geen 
diepgravend gesprek te zijn, gewoon informeren hoe het gaat, of er nog leuke hobby’s zijn, 
nog leuke dingen mee gemaakt etc. Gewoon een babbeltje. Kost weinig, levert veel op. Alle-
maal in je eigen tempo en op een moment dat je er zin in hebt. 

Doe je mee? Dan even mailen naar ons emailadres: wijsmetjewijkoost@gmail.com  
met vermelding van je eigen telefoonnummer, en dan zullen wij je een telefoonnummer en 
naam, van een buurtgenoot die dit ook wil, melden. 

 

Hebben wij een cartoonist onder onze deelnemers? 

Om onze nieuwsbrieven wat te verluchtigen zijn we op zoek naar mensen die graag tekenen 
en leuke plaatjes kunnen maken.  
Bij veel van onze onderwerpen is wel een leuke tekening te maken. 
Dus tekenaars: wie kan op verzoek van ons een leuke tekening of plaatje maken, die we dan 
bij het onderwerp in de eerst volgende nieuwsbrief mee kunnen publiceren? 
Grijp je kans op lokale beroemdheid en amuseer je buurtgenoten. 
 

Een gezonde geest in een gezond lichaam 

Deze kreet is natuurlijk gejat, van wie weet ik niet meer. Maar een 
waarheid als een koe is dat als je dan toch ziek wordt, je dat het beste 
kunt doen als je zo gezond en fit mogelijk bent. 
We hebben er al wat lezingen en verhalen over gedeeld, het belang 
van zo gezond mogelijk eten en veel bewegen blijft heel groot. 
Maar zelfs dan kun je niet altijd ver blijven van bacillen en virussen.  
 
Onze directeur wandelen  en erkend veel-beweger en heel 
gezond eter heeft een dappere poging gewaagd, maar ook hem is het 
niet gelukt om het Corona virus uit de weg te blijven. 
Gelukkig trof het virus hem in lichte mate en heeft hij door het volgen 
van alle richtlijnen het goed doorstaan (en geen anderen aangesto-
ken). 
 
Een foto van een gelukkig weer blakend gezonde Ruud hierbij. =>   
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Note van Ruud: 
(Mens sana in capore sano) 
Gelukkig, het gaat weer helemaal top met mij.  Het virus C-19 was bij mij middels een test 
geconstateerd. Dat was op 20 oktober, nog niet zo lang geleden.  Even op de fiets door de 
teststraat. 22 oktober de uitslag. Dan de vragen met wie ik in contact was geweest vòòr 20 
oktober. Als je dat zo na gaat kom je toch met heel veel mensen in contact of je bent wel bij 
iemand in de buurt geweest. Waar zou ik het virus oplopen kunnen hebben? Dat is bijna niet 
te achterhalen. Mijn klachten waren mild, een beetje keelpijn en wat neusverkouden. Maar 
dat heb ik ieder jaar wel een paar dagen. Geen last van de luchtwegen, geen hoofdpijn, geen 
smaak- of reuk vermindering, niets van dat alles en toch positief? Het kan verkeren. Het ad-
vies van de GGD was om in isolatie binnen te blijven. Dus, op een eigen kamer, mijn werkka-
mer in dit geval, en alleen slapen op zolder. Apart eten, veel ontsmetten etc. 
 
Op het moment dat het bericht binnen komt is het wel even schrikken. Wat overkomt me? 
Zou het erger worden? Ik ben toch hartstikke gezond (denk ik zelf). TV beelden van IC ruim-
tes flitsen door je hoofd. Zal ik daar eindigen? De eerste dagen na de melding  ben je heel 
erg alert op van alles wat je voelt. Smaakt het eten, ruik ik het wel of minder? Nee, de milde 
verkoudheidsklachten namen af en al gauw was ik 24 uur klachtenvrij. Ja, en dan mocht 
Anja, mijn vrouw, 10 dagen in quarantaine en met niemand in contact komen. Dat heeft ze 
gedaan.  Afgelopen week heeft ook zij zich nog laten testen vanwege verkoudheidsklachten. 
Gelukkig negatief.  We kunnen weer “normaal” verder.   
Toch blijft het voor een ieder van ons en dan bedoel ik ook u, oppassen. Als u het niet ver-
trouwd laat u testen. Er zijn namelijk ook mensen onder ons die het virus bij zich dragen ter-
wijl ze totaal geen symptomen hebben. Beweeg veel, ga wandelen , ga fietsen. Doe dat, als 
het kan samen met iemand, uw partner, of een loopmaatje uit de wijk. Nu nog even met z’n 
tweeën maar er komt weer een tijd dat we weer met meer mogen wandelen.  
 
Ik sluit af met de woorden: Sta positief in het leven en geniet van de mooie momenten.  
 
 
Laat het  in uzelf branden  
 
 
 
 
 

Ons mailadres: wijsmetjewijkoost@gmail.com    

Onze website: www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
 
 

 

 


