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Beste deelnemers van Wijs met je Wijk-Petenbos,   
 

Hierbij ontvangt u  

Nieuwsbrief 2020-5       14  april 2020  

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over: 

 

- Uitslag prijsvraag 

- Wie herkent deze personen? 

- Tentoonstelling Hermitage 

- Berenjacht 

- Brief wethouder Martijn Beek 

- Mantelzorg behoeftepeiling Veens 

- Tot slot 

 

Uitslag prijsvraag woordenspel 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een prijsvraag opgenomen, waarbij uit 3 lange woorden zoveel 

mogelijk kleinere woorden moesten worden gemaakt. 

Het aantal deelnemers dat een oplossing heeft ingestuurd is beperkt gebleven tot 3. 

En….. we hebben een winnaar. De glorieuze winnares is Josephine Roos-Bekkers. Zij ontvangt 

binnenkort haar prijs. Van harte gefeliciteerd Josephine! 
 

Wie herkent deze personen? 

 

We gaan een nieuwe rubriek openen. We tonen enkele jeugdfoto’s en u mag raden wie het zijn. 

 

De eerste 2 foto’s zijn van mensen die regelmatig aan Wijs met je Wijk-activiteiten meedoen. 
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Wie is de linker en wie is de rechterpersoon? Stuur uw oplossing naar wijsmetjewijk@gmail.com. 

 

We vinden het natuurlijk heel leuk om ook uw jeugdfoto te zien. Als u een jeugdfoto hebt die we in 

een volgende nieuwsbrief kunnen opnemen, stuur die foto dan svp naar wijsmetjewijk@gmail.com. 

 

 

Tentoonstelling Hermitage 

 

Van onze collega’s van Wijs met je Wijk -centrum ontvingen we de volgende tip. 

 

Alle musea zijn nu gesloten, maar dat geeft musea ook weer een mogelijkheid om hun collectie nu 

bij u thuis te brengen. Hierbij wel een heel mooie en interessante rondleiding door de Hermitage: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBJkVPfp4I8 5.  

 

Berenjacht 

 

Heeft u al beren gezien in uw omgeving? Voor het raam, 3 hoog of op de  begane grond. Eentje of 

soms met z’n drieën? Soms in de tuin of bij de voordeur buiten.  

Vanuit het buitenland kwam dit idee overwaaien naar Nederland en is bedoeld om kinderen een 

alternatief te bieden nu ze niet meer kunnen sporten, zich vervelen of om een andere reden een doel 

te geven om er op uit te gaan. Met (of zonder) begeleiding van ouders. In Veenendaal zijn op dit 

moment ruim 2000 beren geplaatst!  

 
 

Brief wethouder Martijn Beek 

 

Onderstaand treft u de tekst aan van de brief die alle vrijwilligersorganisaties van wethouder Martijn 

Beek hebben ontvangen. 

 

 
Beste Veenendaler,  

  

Dit is een onzekere tijd voor ons allemaal. Een tijd waarin we allemaal wel op een bepaalde manier 

geraakt worden door corona of de maatregelen die zijn genomen om het virus te bestrijden. Soms 

door iets wat we in onze naaste omgeving meemaken, of door een beeld op televisie of een gesprek 
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op de radio. Als ik naar de thema’s kijk die mij als wethouder in het bijzonder raken, zie ik hoe breed 

dat in onze Veense samenleving het geval is.   

  

Ik zie oudere inwoners die hun huis niet meer uit komen. Mantelzorgers die nog meer onder druk 

staan. Sporters die niet op hun sportvereniging of fitnessclub terecht kunnen. Professionals die hun 

werkwijze moeten aanpassen. Inwoners die begeleid wonen en niet goed weten wat hun overkomt. 

Huisartsen in beschermende kleding. Kinderen die naar de noodopvang moeten omdat hun ouders in 

een cruciale beroepsgroep werken. Mensen die niet naar hun dagbesteding kunnen. Buurthuizen die 

dicht zijn. Gezinnen die onder druk staan door de hectiek in en om huis. Het is voor iedereen wennen 

en aanpassen aan de nieuwe situatie. Dat raakt mij.  

  

Gelukkig zie ik nog veel meer. Vrijwilligers die een stapje extra zetten. Familieleden die 

boodschappen doen voor elkaar. Wijkcoaches en (jeugd)zorgprofessionals die hun werkwijze in no 

time aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Jeugdverpleegkundigen die ander GGD-werk 

oppakken om het coronavirus te bestrijden. Buren die elkaar een hart onder de riem steken. 

Wijkverpleegkundigen die alles doen om toch bij mensen binnen te komen. Dagbesteding die nu juist 

naar de mensen toekomt. Kinderopvangmedewerkers die filmpjes opnemen voor de kinderen die nu 

thuis zitten. Sportconsulenten die oudere inwoners vanaf hun galerij laten bewegen. Beren langs de 

weg, in plaats van op de weg. Mooie initiatieven die in deze nieuwe situatie mensen verbinden. Ook 

dit raakt mij.  

  

Ik wil iedereen danken die met hart en hoofd bijdraagt aan een Veenendaal waar op positieve wijze 

de ander ondersteund en gesteund wordt. Het raakt mij om dit te zien en het raakt en helpt de 

mensen die het betreft.   

  

Iedereen kan iets betekenen, letterlijk en figuurlijk van groot tot klein, alle beetjes helpen. Sta op en 

doe mee. Alleen samen kunnen we deze coronacrisis het hoofd te bieden!   

  

Sterkte, wijsheid en gezondheid gewenst.  

  

Martijn Beek,   

Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Wmo, Jeugd  en Kinderopvang  

 

 

      
  

Mantelzorg behoeftepeiling Veens  
 



 
Via wijkmanager Scott de Boer ontvingen we een verzoek om u te informeren over het volgende. 
 
Veens is momenteel bezig met een mantelzorg behoeftepeiling; te vinden via deze 
link: https://mailchi.mp/389b3835b9ab/mantelzorgnieuws-behoeftepeiling?e=d277d6052e 
 
Als u mantelzorger bent wordt u van harte uitgenodigd om aan de behoeftepeiling mee te doen. 
 
 
Tot slot 

We attenderen u graag nog eens op de filmpjes van Jaap Pilon op onze coronapagina op de website: 
https://wijsmetjewijk-petenbos.nl/corona 

 

Als u zelf een idee of voorstel hebt hoe we de komende weken op afstand toch bij elkaar kunnen 

blijven, dan horen we het graag. Stuur al uw ideeën naar wijsmetjewijk@gmail.com.  

Twijfel niet: voordat we uw inbreng via een nieuwsbrief de wijk insturen laten we het u eerst lezen of 

hetgeen wij in de nieuwsbrief geschreven hebben uw goedkeuring kan dragen.  

 

Hopelijk krijgt u geen last van het Coronavirus, maar mocht dat wel het geval zijn : sterkte en 

beterschap! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Wijs met je Wijk-Petenbos  
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