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Beste buurtbewoners in Veenendaal-West,
Wij hopen dat u allen nog in goede gezondheid bent. We maken heel bijzondere tijden door en onze
doelstelling om via bijeenkomsten de onderlinge contacten te versterken is onder de huidige
omstandigheden niet mogelijk. Om niet besmet te raken moeten we juist afstand houden. Het is
helaas niet anders.
Het zal een lange winter worden. We willen daarom proberen om op digitale wijze toch enige
ondersteuning te bieden door interessante digitale tips te geven. Hier onder treft u er twee aan.
1. Webinar ‘het kruis op de berg’.
De eerste tip is een webinar van Historizon over het ‘kruis op de berg’ door Constant van den Heuvel.
Constant heeft deze lezing al eerder bij ons gehouden op 16 oktober 2019. Maar wellicht zijn er nu
andere geïnteresseerden die er die dag niet bij konden zijn.
Het “kruis op de berg” markeert de plaats tussen Veenendaal en Rhenen, waar op maandag 20
november 1944 zes Nederlanders werden gefusilleerd. Zij werden doodgeschoten als represaille voor
een vuurgevecht tussen verzetsmensen en een Duitse onderofficier. Het vuurpeloton bestond uit
leden van het Marine Artillerie Zeugamt (MAZA) dat gelegerd was in Veenendaal. Ook namen leden
van de Sicherheitspolizei deel. De fusillade was tussen vier en vijf uur in de middag, het schemerde en
regende zacht.
Op dinsdag 24 november om 15:00 uur zal Constant van den Heuvel dit verhaal vertellen. De
aanleiding, wie deze zes Nederlanders waren en hoe ze nog steeds herdacht worden.
Voor deelnemers aan Wijs met je Wijk geldt voor dit webinar een laag tarief van € 2,50. U kunt
zich aanmelden via deze link: https://historizon.nl/event/het-kruis-op-de-berg/ Hier staat ook hoe u
het lage tarief kunt betalen.
U kunt het webinar bijwonen via uw tablet of computer. Er is geen speciale software voor nodig. U
krijgt een link toegestuurd via uw email adres. Door daarop te klikken komt u rechtstreeks bij het
webinar. Een uur van tevoren krijgt u nog een herinnering. Betaling gaat ook heel eenvoudig en
veilig. Als u Google Chromecast, Apple Airplay of een Smart TV hebt kunt u ook via uw televisie
kijken.
2. Theater Thuis
Voor de theaters en artiesten zijn het ook barre tijden. Maar ook voor de cultuur liefhebbers. Wij
ontdekten een mooi initiatief om thuis meer dan 400 uur aan theatervoorstellingen te bekijken. Het

zijn toneelvoorstellingen, concerten, cabaret, enz. van zeer bekende gezelschappen en cabaretiers
zoals Youp van ’t Hek, Karin Bloemen, Theo Maassen, enz. Er komen wekelijks nieuwe voorstellingen
bij en zogenaamde ‘backstage’ interviews met bijvoorbeeld Gijs Scholten van Aschat.
De kosten van een lidmaatschap zijn € 9,95 per maand. De opbrengsten worden gedeeld met de
artiesten. Het werkt verder hetzelfde als Netflix. U kunt ook per maand opzeggen.
Deze streaming dienst leek ons een leuk aanbod om u te melden. Het is dan toch mogelijk van
theater te genieten, eventueel met het kleinst toegestane gezelschap bij u thuis.
U kunt Theater Thuis vinden via de link: https://try.theaterthuis.nl/ . Daar staat verdere informatie en
hoe u zich aan kunt melden. Als u Google Chromecast, Apple Airplay of een Smart TV hebt kunt u ook
via de televisie kijken.
Tenslotte
Op onze website vindt u op de voorpagina van https://wijsmetjewijk-west.nl onder de knop ‘Tips
tijdens de quarantaine’ nog meer suggesties. Als u zelf nog ideeën of tips hebt die voor onze
deelnemers leuk of interessant zijn, dan horen wij dat graag via wijsmetjewijkwest@gmail.com .
Wij zullen deze dan via onze Nieuwsbrief of via de website delen.
Wij wensen u allen veel sterkte toe en houdt waar mogelijk contact met elkaar en vooral: blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijs met je Wijk West

