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Inleiding. 
In het najaar van 2019 hebben we het twintig jarig bestaan van onze 
Stichting gevierd en na de jaarwisseling begonnen we aan het voorjaar 
2020 met meer cursisten dan we hadden verwacht. Begin maart gaat 
Nederland in Lock-down vanwege Corona en wij ook. Van de ene op de 
andere dag stoppen alle activiteiten, de Bieb sluit. Een onwezenlijk gevoel. 
 
ZIEKENBOEG, drie vrijwilligers zijn nog aan het opknappen: 
 
Nolleke van Santvoort is weer een heel eind de oude, maar dat mag 
ook wel na zo’n lange tijd. Ze kan weer alles, maar moet nog aan de 
conditie werken. Ze bedankt hierbij allen die haar met bloemen en 
kaartjes gesteund hebben: HARTVERWARMEND 
 
Jan Steentjes heeft eind februari een openhartoperatie ondergaan: één 
klep hersteld, één klep vervangen en een ritmestoornis verholpen. Na de 
forse operatie bleek het herstellen in een zorghotel in Uden geen 
onverdeeld genoegen. Prima verzorging, maar wel naast het epicentrum 
van de corona, ziekenhuis Bernhoven. Eind maart moest het zorghotel 
binnen 48 uur ontruimd worden ten behoeve van corona patiënten. Het 
herstel na de vervroegde thuiskomst is verder goed verlopen met hulp van 
kinderen, buren en bekenden en hij is al weer bijna de oude. 
 
Piet v.d. Donker heeft op 29 juni eveneens een openhartoperatie 
ondergaan. Hij had gehoopt/gerekend op een zgn. sleutelgatoperatie, 
maar ter plaatse heeft men beslist dat alles toch open moest.  
Hij kon gelukkig snel alweer naar huis en knapt ook goed op. 
 
Nieuws over oud-medewerkers: 
 
Jan v.d. Reijden heeft na zijn 60 jarig huwelijksfeest pech gekregen. Een 
valpartij, vermoedelijk als gevolg van een hersenbloeding, leidde tot een 
bloeding en zware hersenschudding. Na ziekenhuisopname naar een 
verpleeghuis, maar een longontsteking bracht hem opnieuw in het 
ziekenhuis. Nu opnieuw revalidatie in het verpleeghuis: het lijkt nu naar 
omstandigheden weer redelijk te gaan, maar het kan nog wel een tijdje 
duren. 
 
Lex Buren krijgt steeds meer last van zijn ziekte. Mede daardoor is hij op 
15 juli verhuisd naar een appartement (Piet van Wijkgaarde 2). 
 



Corona en hoe verder? 
Alle activiteiten zijn in maart inderdaad gestopt. Geen Helpdesk meer. Zes 
cursussen moeten acuut stoppen of starten niet meer op. Het Bestuur 
besluit om duidelijkheid te scheppen naar de gedupeerde cursisten: het 
cursusgeld is aan iedereen volledig terugbetaald. De Penningmeester heeft 
het daar dus even druk mee gehad. 
 
De Helpdesk is in overleg met de Bieb voorzichtig weer opgestart, op 
afspraak vanaf 1 juli op een woensdagavond. Twee plekken in het 
leslokaal kunnen corona-bestendig worden ingericht voor de Helpdesk. 
Bekendmaking via een mailing en in de plaatselijke bladen levert nog 
weinig animo op. Ná aanmelding wordt een tijdsblok gekozen en wordt 
een vrijwilliger ingeschakeld, die het probleem op zou kunnen lossen. Als 
het langer gaat duren dan gepland, of het probleem anders uit blijkt te 
pakken wordt een vervolgafspraak gemaakt. Het is nog duidelijk wennen 
en lastiger dan gedacht. Overigens is er wel duidelijk behoefte en 
proberen daar zo goed mogelijk aan te voldoen. 
Omdat de bibliotheek stopt met de afhaalservice kunnen we in augustus 
weer in de ochtenden terecht. We schakelen vanaf 3 augustus daarom 
over naar maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
Herstart cursussen ná corona 
We houden er rekening mee, dat wij voorlopig last hebben van de corona-
gevolgen. In het leslokaal kunnen binnen de huidige richtlijnen maximaal 
6 cursisten worden geplaatst. De docent kan eventueel worden 
afgeschermd met plexiglas, omdat een mondkapje de verstaanbaarheid te 
veel nadelig beïnvloed. Naast de docent is er helaas maar ruimte voor één 
begeleider. Het is jammer, want de begeleiding door vrijwilligers is één 
van de sterke punten van Seniorweb Nuenen. De lessen zullen vooralsnog 
plaats vinden tijdens de sluitingsuren van de Bieb, dus in de ochtenden. 
 
Voor het opdoen van ervaring beginnen we in elk geval heel voorzichtig 
met de herstart van de afgebroken cursussen:  
De docent peilt bij de cursisten de animo. Marian Holla start hiermee met 
de Windows 10 Vervolgcursus. De herstart kan na overleg tussen docent 
en cursisten al beginnen vanaf 1 augustus. De ervaringen hiermee zijn 
daarna de basis voor een hopelijke herstart in oktober.  
Wij gaan ervan uit, dat de traditionele Open Dag NIET mogelijk is! 
 
Financiën. 
De Penningmeester heeft in de vorige Nieuwsbrief gemeld, dat we 
voldoende geld in kas hebben om een calamiteit op te vangen. 
Helaas is de corona zo’n calamiteit, maar we hoeven gelukkig niet in Den 
Haag of ergens anders aan te kloppen voor ondersteuning, omdat we 
voorshands zelf “onze broek” kunnen ophouden. 
   
Namens Bestuur SeniorWeb Nuenen 
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