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Nieuwsbrief 2020-3
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West,
We beleven heel bijzondere tijden!
Het coronavirus maakt veel slachtoffers in Nederland maar ook in de rest van de wereld en
legt het openbare leven voor weken, zo niet maanden stil.
De gevolgen hiervan zijn op dit moment niet te overzien.
In deze Nieuwsbrief willen we u informeren over:
• Het afgelaste zomerprogramma
• Terugbetaling kosten vaart met de ‘Blauwe Bever’
• Quarantaine-tips
• Video-bijeenkomsten en
• ’n relaas vanuit WmjW-Centrum
Zomerprogramma vervallen
Het zal u duidelijk zijn dat ook wij gedwongen worden al onze activiteiten tot nader order te
staken. Dat gold al voor het voorjaarsprogramma, maar de vooruitzichten zijn zodanig dat
nu is besloten om het zomerprogramma in zijn geheel te laten vervallen. Want, zelfs al
zouden in mei de overheidsmaatregelen worden verminderd, dan nog is het
besmettingsgevaar natuurlijk niet geheel verdwenen.
Daarom vinden ook wij het niet verantwoord om groepen te laten samenkomen; we
behoren immers met z’n allen tot de risicogroep voor coronabesmetting.
Terugbetaling kosten vaart met de Blauwe Bever
Dachten wij overigens nog optimistisch dat we op 18 augustus een vaart met de
‘Blauwe Bever’ als zomerexcursie zouden kunnen maken, maar ook die zal helaas, zoals
hierboven vermeld, geen doorgang vinden. De deelnemers die zich hebben aangemeld en
betaald, ontvangen hun geld via onze penningmeester terug.
Quarantaine tips
Onderaan de voorpagina van onze website www.wijsmetjewijk-west.nl vindt u een
link:‘Corona quarantaine’ die verwijst naar tips hoe we elkaar kunnen helpen om deze
quarantaine-tijd te overbruggen. Aangezien de ‘intelligente lockdown’ voorlopig nog vier
weken duurt en daarna zeer waarschijnlijk zal worden verlengd, kunnen we elkaar zeker
ondersteunen door nieuwe tips of ideeën te delen. U kunt deze sturen naar ons e-mailadres: wijsmetjewijkwest@gmail.com . Denkt u daarbij aan mooie boektitels, leuke of
interessante websites, sites voor spelletjes, aanraders op Netflix, enz.
Ook ideeën over mogelijkheden om zoveel mogelijk met elkaar in contact te blijven, zijn van
harte welkom. Wij informeerden u op de website al over de mogelijkheid om via ‘Netwerk
voor Jou’ hulp in te roepen van jongeren voor het doen van boodschappen, een telefoontje
voor een gesprek of een kaartje.

Video-gesprekken
Voor onze eigen Leesgroep en Filosofiegroep wordt overwogen om video-bijeenkomsten te
houden via ‘Google-Hangouts’. Met beide groepen volgt overleg en bij voldoende weerklank
en instructie kunnen dan alsnog gesprekken - op andere wijze, maar wel op voldoende
afstand - plaatsvinden.
Op de site van West staat inmiddels een instructie hoe ‘Hangouts’ te installeren.
(Ga naar de site van West - scrol op de welkomsite naar onderen - klik op: ‘lees meer’ onder
‘Corona-quarantaine’ - scrol opnieuw tot ‘Contact punt 1’ - aan de slag!)
Wijs met je Wijk-Centrum: ’n relaas!
De secretaris van ‘Wijs met je Wijk Centrum’ en ook zijn vrouw, zijn (zeer waarschijnlijk)
besmet met het coronavirus. Zie hun relaas in de derde Nieuwsbrief van deze wijk onder
punt 6: ‘Uit de ziekenboeg’ . Klik daartoe op de knop van de Centrum-website: ‘Andere
wijken’, bovenaan onze site. Het delen van corona-ervaringen is dus ook een mogelijkheid.
Overigens valt in hun relaas te lezen dat er waarschijnlijk honderden besmettingen zijn in
Veenendaal, waarvan slechts 20 tot dit moment zijn geregistreerd.
Tenslotte
Wij hopen zeer dat u deze crisis gezond zult doorstaan, wensen u sterkte tijdens de
quarantaine-periode en hopen dat we elkaar in het najaar onder verbeterde
omstandigheden weer kunnen ontmoeten.
Houd intussen ook zoveel mogelijk contact met elkaar en vooral met de mensen die
alleenstaand zijn.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijs met je Wijk West

