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Nieuwsbrief 2021-5 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal West, 
 
Aangescherpte coronamaatregelen 13 november 2021 
Opnieuw zijn er door de regering extra maatregelen genomen in verband met de toename van het 
aantal besmettingen.  
Op basis van de vanaf nu geldende maatregelen hebben wij de afweging gemaakt om de 
activiteiten door te laten gaan op onze binnen locaties Westerkerk, Eglantier en Turfke en 
uiteraard de buiten activiteiten. Ons argument is, dat als we alleen deelnemers met een CTB toelaten, 
de kans op besmetting uitermate gering is.  
De regels zoals vermeldt in Nieuwsbrief 2021-4 blijven volledig van kracht, met een enkele 
aanscherping. Hierbij de (aangescherpte) regels nog eens op een rijtje: 
 
Westerkerk: 

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

2. Voor alle activiteiten in de Westerkerk 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. Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht, tot u een zitplaats heeft. 
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.  
5. Vooraf aanmelden is dus noodzakelijk ook voor ondersteuners. Vol is vol, dus op tijd 

aanmelden. 
6. Dringend verzoek om contactloos te betalen. 
7. De koffie wordt op de tafels geserveerd om zoveel mogelijk loopbewegingen tegen te gaan. 

 
Eglantier en Turfke: 

1. Ook hier blijven uiteraard alle basismaatregelen van kracht. 
2. Hoewel in buurthuizen formeel niet verplicht, vragen wij toch aan alle deelnemers (eenmalig, 

omdat het vaste groepen zijn) een CTB (QRcode, gele boekje of schriftelijk vaccinatiebewijs) 
te tonen. Wij zullen hier binnen de gehuurde ruimten om vragen, omdat Veens Welzijn geen 
controle toestaat bij de ingang van de buurthuizen. 

3. Het dragen van een mondkapje is ook hier verplicht tot men zit of gaat dansen.  
4. Contactloos betalen is nog in onderzoek. 
5. Het gaat hier dus om de Leesgroep, de Kunstgroep en de Linedance groep. Bij de Linedance 

groep zijn problemen met de dansleraar ontstaan. We onderzoeken de mogelijkheid om zo 
spoedig mogelijk het dansen te hervatten. De groep krijgt hier apart bericht over. 

 



 
 
Overige activiteiten: 

1. Vooraf aanmelden bij de wandelgroep blijft gehandhaafd. 
2. De huiskamergroepen kunnen helaas niet doorgaan als het om meer dan 4 bezoekers gaat. 

 
We hopen met de naleving van voornoemde regels iedereen gezond te houden en zoveel mogelijk 
activiteiten toch te kunnen voortzetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Wijs met je Wijk West 
 
Wijs met je Wijk West wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 


