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    Veenendaal Noord-Oost   

 
 
Nieuwsbrief 2021-1           15 januari 2021 

 
Beste buurtbewoners in Veenendaal Noord-Oost,  
 
Van het bestuur 

Een nieuw, vers jaar ligt voor ons. Alle kansen weer om onze activiteiten te gaan doen. Wel 
wachten we de vaccinatie en opheffen van alle corona maatregelen natuurlijk nog even af. 
Maar de voortekenen bieden hoop. We hebben voor 2021 weer subsidie gehad, we hopen 
dat onze sponsoren ons ook hernieuwd gaan steunen, de activiteiten commissie broedt 
weer op leuke activiteiten en workshops. Kortom; als het na alle lock downs weer kan gaan 
we weer.  

Terugblikkend op 2020 zijn ons helaas buurtgenoten ontvallen, hebben best wat deelnemers 
Corona gehad (en zijn er weer nagenoeg bovenop) en hebben we ons veel leuke dingen 
moeten ontzeggen. Toch is het goed om te constateren dat veel buurtgenoten elkaar opge-
zocht hebben, telefonisch of via een wandelingetje op gepaste afstand. We hebben volge-
houden en blijven dat nog even doen. 

2021 is gestart, maak er een mooi jaar van. 

    Stichting                 

   Sinds 2013   
         voor de buurt, door de buurt !           

                  www.wijsmetjewijk-noordoost.nl 
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Kerstactie 
Veel buurtgenoten hebben zich, naast de activiteiten commissie flink 
ingezet om een leuke kerstactie vorm te geven. De pen, de kaart met 
idee en de kerstboom zijn in goede aarde gevallen. We hebben veel 
hartverwarmende reacties gehad, waarbij ook gedeeld werd wat men 
met de kerstkaart heeft gedaan. “Voor de buurt, door de buurt” in op-
tima forma.  
 
 
 

Activiteiten enzo, door Ruud 

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat ze er komen betwijfel ik niet, alleen wanneer. We zullen met 
z’n allen nog een poosje geduld moeten hebben vooraleer we gezamenlijk leuke activiteiten 
kunnen ondernemen. Wat we alvast wel kunnen doen is om na te denken over welke activi-
teiten we deze zomer kunnen organiseren. Wat vindt u leuk, wat lijkt u interessant, waar ziet 
u naar uit. Als interactie vraag ik u om met leuke ideeën te komen. Zelf heb ik er al één voor 
december 2021.  
Ja maar dit voorjaar dan, hoor ik u denken. Inderdaad, dit voorjaar.  Ik ben daar enigszins te-
rughoudend in om voor deze periode al plannen te maken. Alles hangt af hoe de coronacrisis 
zich ontwikkelt nu de gemuteerde Engeland variant in aantocht is. Het wordt een wedloop 
tegen de klok. Hopelijk zijn we op tijd gevaccineerd en raken we voor die tijd niet besmet.   

Wat we wel kunnen doen is ervoor te zorgen dat we onze weerstand op peil houden dan wel 
verbeteren. Hoe bereiken we dit? Sowieso door geregeld te bewegen, liefst matig intensief. 
Hou het wel veilig. Wat verstaan we eigenlijk onder matig intensief?   

De Gezondheidsraad heeft aan de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ad-
vies uitgebracht over nieuwe beweegrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een uit-
gebreide analyse van al het bestaande onderzoek naar de gezondheidseffecten van bewe-
gen. Deze analyse – waarover je hier meer kunt lezen – benadrukt wederom het belang van 
bewegen. En toont ook weer de negatieve effecten aan van langdurig en veel zitten. Op ba-
sis van de gevonden resultaten, zijn in 2017 de volgende beweegrichtlijnen opgesteld.  

De beweegrichtlijnen voor volwassenen 

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt: 

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 

Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse 
dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. 

Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen ge-
combineerd met balansoefeningen. 

En: voorkom veel stilzitten. 
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De beweegrichtlijnen voor ouderen 

Voor ouderen gelden dezelfde beweegrichtlijnen als voor volwassenen. Maar aangevuld met 
balansoefeningen. Een goede balans zorgt ervoor dat je je evenwicht makkelijker houdt en 
minder snel valt. Balansoefeningen zijn oefeningen gericht op het verbeteren van je even-
wicht terwijl je staat of beweegt, zoals op één been staan, voet voor voet over een lijn lopen 
of een voorwerp van de grond oprapen. Maar denk ook aan activiteiten als yoga, ballet, pila-
tes, of turnen. 

De wandelaars onder ons weten inmiddels wel wat balansoefeningetjes zijn. Dus blijf ze ge-
woon doen. Deze oefeningen zijn trouwens ook heel goed voor het zelfvertrouwen en zelf-
redzaamheid.  

Dan de vraag, wanneer gaan we weer georganiseerd wandelen. Antwoord: voorlopig even 
niet. Wat we wel kunnen doen is wat we al eerder deden, namelijk in de wijk gaan wande-
len.  Laten we hier maandag 18 januari om 10:00 uur mee beginnen. Geheel volgens de re-
gels van de RIVM/Overheid.  De wandelgroep krijgt hier nog meer informatie over. (tijdstip, 
route etc)  Zit u daar niet in en u hebt belangstelling dan graag bij mij aanmelden.  

Blijf gezond. 

 

Gewoon even voor de leuk 

Een buurtgenoot in actie zien is altijd leuk. 
 

Zet de TV even aan op dinsdag 19 januari 
om 18.00 uur op SBS6, of neem het op of 
kijk het terug. Zonder dat we de uitslag we-
ten, gaan we ervan uit dat onze buurtge-
noot (kijk maar of u hem herkent) Veenen-
daal goed zal vertegenwoordigen. 
 
 

 

Liefs Veenendaal 

Wat een mooie actie van de gemeente en diverse vrijwilligers organisaties. We hopen dat 
velen van u gekeken hebben of dat alsnog op    http://www.liefsuitveenendaal.nl/     even 
doen. Goed om de boodschap van burgermeester Gert-Jan Kats en wethouder Martijn Beek 
even terug te horen. 
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Kerstbomen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden schieten te kort  

(oh ja de prijs, gratis een keertje meewandelen). 

 

Vaccineren 

Onze activiteiten hangen samen met het veilig samen kunnen zijn en dus eigenlijk ook met 
het gevaccineerd zijn. Onderstaand schema geeft enige richting over een eventuele prikda-
tum.  
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Wandeldier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs het ministerie heeft het onze wandelgoeroe Ruud horen zeggen: Wandelen, bewegen, 
gebruik die spieren. Is goed voor je!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


