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Nieuwsbrief 2021-4 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 
 
Aangescherpte coronamaatregelen 
Helaas is het aantal besmettingen met corona weer flink toegenomen en zijn er door de regering 
extra maatregelen aangekondigd. Ook voor onze bijeenkomsten en activiteiten heeft dit 
consequenties. Om onze activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden moeten we de volgende 
maatregelen nemen: 
 

1. De basismaatregelen, 1,5 m afstand houden en handen ontsmetten bij binnenkomst, blijven 
van kracht. 

2. Voor alle activiteiten in de Westerkerk, de Eglantier en ’t Turfke is een corona toegangsbewijs 
(CTB) verplicht en zal controle plaatsvinden. Dat kan een QRcode op uw telefoon zijn, het 
gele boekje of een schriftelijk vaccinatiebewijs. 

3. In de Westerkerk moeten we dit bewijs bij elke activiteit controleren. Dit omdat de 
deelnemers elke keer van samenstelling wisselen. 

4. Aan het aantal deelnemers in de Westerkerk wordt voor de grote zaal een maximum van 40 
personen en voor de kleine zaal (klaverjassen) 12 personen aangehouden. Vooraf aanmelden 
is dus noodzakelijk. Vol is vol, dus op tijd aanmelden. 

5. Voor de bijeenkomsten met vaste deelnemers (kunstgroep, leesgroep, linedance) kan de 
controle voor iedere deelnemer eenmalig gebeuren. Dit hoeft dan niet telkens opnieuw plaats 
te vinden. 

6. Het dragen van een mondkapje is bij alle openbare gebouwen (Westerkerk, Eglantier, Turfke) 
bij binnenkomst verplicht tot men heeft plaatsgenomen. Bij tussentijdse verplaatsingen 
(toiletbezoek, koffie halen, enz.) dient ook een mondkapje te worden gedragen. 

7. In de Westerkerk kan contactloos worden betaald. Ook dit helpt bij het verminderen van 
contactmomenten. Alleen als het niet anders kan contant betalen. Er wordt onderzocht 
contactloos betalen ook bij andere activiteiten mogelijk te maken. 

8. Vooraf aanmelden bij de wandelgroep blijft gehandhaafd. 
9. De huiskamergroepen bepalen in onderling overleg hoe zij de vaccinatie eis vaststellen. 

 
We hopen met de naleving van voornoemde regels iedereen gezond te houden en al onze activiteiten 
toch te kunnen voortzetten. 
 

Dringende oproep! 
 
Al onze activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd onder het motto voor en door 
wijkgenoten. Met voldoende vrijwilligers worden de taken voor iedereen niet te zwaar en blijft er 



enthousiasme voor het organiseren van onze activiteiten. Om de voortgang van activiteiten van Wijs 
met je Wijk West te kunnen waarborgen zijn wij dringend op zoek naar: 
 

1. Een aanvulling op het bestuur met iemand die de zorg voor de coördinatie de communicatie 
(nieuwsbrieven, uitnodigingen, flyers, teksten op de website, enz.) op zich wil nemen. 

2. Ondersteuners voor de bijeenkomsten (zaal inrichten koffie/thee/drankjes serveren, enz.) 
 
Als we onvoldoende vrijwilligers hebben om de taken uit te voeren, zullen we sommige activiteiten in 
de toekomst moeten stoppen. Daarom: meldt u aan! We zijn een gezellig team en zorgen met elkaar 
dat we plezier hebben en niemand wordt overbelast met taken. 
 
Als u interesse heeft dan kunt u zich aanmelden via het email adres wijsmetjewijkwest@gmail.com  
U wordt uiteraard ingewerkt, voor zover nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
Wijs met je Wijk West wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 


