
 

Nieuwsbrief zomer 2021 

UVV START WEER MET ACTIVITEITEN! 

Nijkerk, 10 juni 2021 

 

Beste UVV’er, 

Vanaf maart vorig jaar informeren wij je al via speciale Corona Nieuwsbrieven over de impact die corona heeft 
(gehad) op ons doen en laten en op UVV. Dit om aan te geven dat wij in bijzondere tijden leven. Naar het zich laat 
aanzien kunnen we die berichten nu achter ons laten. Wij starten weer met onze gewone UVV Nieuwsbrief. 
Reden hiervoor is dat volgens het stappenplan van de Rijksoverheid voor het openstellen van voorzieningen wij 
onze UVV-deuren weer mogen openen. Onderstaand lees je hier meer over. Tevens informeren wij je over andere 
zaken die vermeldenswaard zijn binnen UVV. 
 
Vanaf maandag 14 juni a.s. opent UVV weer haar deuren 
Directe aanleiding voor het besluit van UVV om haar deuren vanaf 14 juni a.s. weer te openen is het recente 
bericht van de Rijksoverheid dat buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra vanaf 5 juni jl. weer open mogen zijn 
voor ontmoeting en activiteiten. In onze bestuursvergadering van 8 juni jl. hebben wij dan ook besloten om hier 
werk van te maken. Alle projectleiders en docenten worden op dit moment gebeld of zij er voor voelen om hun 
activiteit vanaf 14 juni a.s. weer op te starten. Een aantal al benaderde projectleiders reageerden verrast en 
hebben er veel zin in om te beginnen. Het opstarten gebeurt op vrijwillige basis. Er kunnen redenen zijn dat een 
projectleider of docent het nog niet aandurft. Daar hebben wij volledig begrip voor. Wanneer een activiteit geen 
doorgang kan vinden word je als deelnemer door je projectleider hierover geïnformeerd.  
 
NB1. Binnen zingen in een groep wordt nog niet toegestaan. Voor de leden van het koor Herfstklanken  
          betekent het dat zij nog even geduld moeten hebben. 
NB2. Soos Nijkerkerveen heeft laten weten dat haar activiteiten weer starten na de zomervakantie. 
NB3.  Theo van den Brink en Con Lok (recreatief fietsen) starten in de week van 21 juni,  omdat zij beiden  
           volgende week nog niet kunnen. 
NB4.  Hennie Schipper en haar man (2 stijldansavonden) starten volgende week dinsdag 15 juni. De donderdag 
           wordt een week later, omdat ze dan niet kunnen. 

 
Verruimende activiteiten en geldende basisregels voor het opstarten van activiteiten   
Uit de door de rijksoverheid opgestelde ‘Handreiking voor buurt-/dorpshuizen en wijkcentra’:     
 
Binnen sporten zonder mondkapje  
Binnen sporten is weer toegestaan. Ook zonder mondkapje. Voor ons geldt dat bij bijvoorbeeld voor 
gym, (line) dansen en koersbal. Bij deze binnenactiviteiten is het wel extra belangrijk de 1,5 meter-regel 
in acht te houden. Ook moet de ruimte waar de activiteit wordt georganiseerd geschikt zijn met het oog 
op ventilatie.  
 
NB. Met extra geopende buitendeuren voldoet de Tuinzaal aan deze voorwaarde.  
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Gezelschapsactiviteiten  
Activiteiten zoals een koffie-uurtje) zijn, zeker voor mensen die de afgelopen tijd door corona 
vereenzaamden, extra nodig om weer te organiseren. Laagdrempeligheid kan daarbij helpen. Daarom is 
het fijn dat vooraf aanmelden/ reserveren voor inloopactiviteiten niet verplicht is. Wel gelden er regels 
met betrekking tot registratie (in ieder geval “reserveren aan de deur”).  
 
Overige activiteiten  
Buurt- dorps- en gemeenschapshuizen hebben vaak een multifunctioneel karakter en dat geldt ook voor 
de activiteiten die in deze voorzieningen worden georganiseerd. Deze handreiking biedt een kader voor 
de activiteiten op een veilige manier weer (vanaf 5 juni) te kunnen laten plaatsvinden. Vanwege de 
enorme diversiteit van de buurt- dorps- en gemeenschapshuizen is het echter onmogelijk volledig te zijn 
in een dergelijke handreiking. In algemene zin geldt: Neem de basismaatregelen en regels voor publiek 
toegankelijke locaties in acht.  
 
Geldende basisregels voor ons zijn: 
1) Was vaak je handen;  
2) Houd 1,5 m afstand; 
3) Klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
4) Bij laagdrempelige inloop-activiteiten geldt: aanmelden en reservering bij aankomst; 
5) De verkeersstromen van de aanwezigen moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire 
voorzieningen;  
6) De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. 
7) Het is verplicht een mondkapje te dragen tijdens een beweging (lopen) van A naar B binnen het 
gebouw; mondkapje mag weer af als men gaat zitten. (Zoals gezegd: een mondkapje geldt niet voor de 
bewegende activiteiten als bijvoorbeeld voor gym, (line) dansen, koersbal).  
 
Betaling deelnemersbijdragen aan activiteiten vanaf 1 juli a.s. 
De aan het begin van de coronatijd gestopte maandelijkse inning van deelnemersbijdragen van € 9,75 
aan de activiteiten wordt vanaf 1 juli a.s. weer hervat. Leden van de Scootmobielclub betalen vanaf die 
datum € 4,75 per maand. Deelnemers aan de Moespluktuin betalen (voorlopig) geen bijdrage.      
 
Dank aan diverse medewerkers tijdens de afgelopen coronaperiode 
Tijdens de afgelopen coronaperiode hebben een aantal medewerkers er voor gezorgd dat UVV  
bereikbaar bleef en zaken opgepakt konden blijven worden. De beheerder, de medewerkers van UVV 
Vervoersservice, Secretariaat, Telefooncirkel en de gastheren en gastvrouwen verdienen hiervoor een 
groot compliment. Daarnaast hebben zowel de projectleiders als de docenten op verschillende 
manieren in coronatijd het contact met de deelnemers aan hun activiteiten onderhouden. Vanuit het 
bestuur willen wij een ieder nogmaals bedanken voor hun elan en enthousiasme om zich te blijven 
inzetten voor UVV. Zonder hen was veel niet meer mogelijk geweest!         
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Belangrijke UVV data tot de zomervakantie en na de zomervakantie 
Voor UVV gelden dit jaar de volgende data tot de zomervakantie en na de zomervakantie: 
Open: van maandag 14 juni tot en met vrijdag 23 juli (begin zomervakantie) 
Gesloten: maandag 26 juli tot en met vrijdag 27 augustus (zomervakantie) 
Open: vanaf maandag 30 augustus (start seizoen)  
 
NB. In de periode van maandag 26 juli tot en met vrijdag 27 augustus is er wel een Zomersoos (zie 
onderstaand). 
 
Zomersoos 
In de periode van maandag 26 juli tot en met 27 augustus (zomervakantieperiode) is er iedere 
dinsdagmiddag van 13.30u – 16.30u het UVV-gebouw open. Op deze middagen kan er deelgenomen 
worden aan de activiteiten: Sociëteit (de soos) en Scootmobielclub. De Sociëteit vindt vanaf 14.30u 
plaats in de zalen van het UVV. De Scootmobielclub maakt haar tochten in de omgeving van Nijkerk.  
Ook mensen die met andere activiteiten meedoen, zijn deze middag welkom. Hierdoor kun je ook 
tijdens de zomerperiode nog contact met elkaar blijven houden. Verdere informatie is te krijgen bij Erik 
Pijnenburg, Marjan Eeltink en Ria van Abeelen. 
 
Moespluktuin UVV Nijkerk: nieuwe deelnemers van harte welkom 
In de kleurrijke moespluktuin van UVV Nijkerk naast het Aeres College kan straks het oogsten weer 
beginnen. De zaadjes zijn begin dit jaar geplant en de zelf gekweekte groenten en bloemen mogen door 
de deelnemers voor eigen gebruik worden meegenomen. Ook worden restanten aangeboden aan 
mensen die het kunnen gebruiken en aan Aeres die het gebruikt voor een eet-event. De moespluktuin 
van UVV heeft vooral een sociale doel, met andere mensen werken in de 600 vierkante meter grote 
moespluktuin, een goede reden voor wat tijdverdrijf.  
De moespluktuin is op een meanderachtige wijze ingebed met perkjes. Vooraan staan de bloemen en 
iets verderop de groente. Ook heeft de moespluktuin fruitbomen. Gesina Noordewier: ‘Eens in de 
maand hebben we een overleg met de school en de twee docenten. In overleg met hen maken we een 
schema met wat we willen verbouwen. Daarnaast hebben de deelnemers ook inspraak.’  
De moespluktuin kan overigens nog wel wat deelnemers gebruiken. De moespluktuin komt voort uit de 
dialooggroep Leefstijl  van het door de gemeente Nijkerk ingezette traject Samen aan Zet. Deelnemers 
aan deze moespluktuin betalen (voorlopig) geen lidmaatschapskosten. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij UVV, T 033 – 246 01 15 of via E info@uvv-nijkerk.nl.  
 
Derde editie Nijkerkse Fiets4daagse 
Van maandag 13 tot en met donderdag 16 september 2021 zal in principe de derde editie van de 
Nijkerkse Fiets4daagse weer worden gehouden. Dit wel onder het voorbehoud of de dan nog eventueel 
geldende coronamaatregelen van de overheid het doorgaan hiervan onmogelijk maken. De Nijkerkse 
Fiets4daagse is een gezamenlijk initiatief van de in Nijkerk gevestigde organisaties UVV, IVN en VOEK. 
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De uit te zetten routes kennen de afstanden van ca. 30/35, 40/45 en 60/65 kilometer. De kortste route 
kan ook gereden worden door gebruikers van een scootmobiel. Start en finishplaats is het NSC 
sportterrein aan de Luxoolseweg in Nijkerk. Vanwege de te nemen coronamaatregelen kunnen er 
maximaal 500 deelnemers meedoen aan deze fietsvierdaagse. Daarbij dienen alle deelnemers zich 
vooraf aan te melden via de website www.nijkersefiets4daagse.nl of via het UVV Secretariaat (tel. 033 – 
246 01 15, maandag t/m vrijdag tussen 08.30u- 11.00u). Uiterlijk op 1 augustus a.s. wordt het definitieve 
besluit genomen of de 3e editie dit jaar georganiseerd kan worden. Bij een positief besluit staat dan 
vervolgens de inschrijving vanaf 2 augustus a.s. open. De inschrijvingskosten bedragen € 10, ongeacht 
het aantal dagen dat er gefietst wordt.  
 
Voorgenomen verbouwing van UVV 
Achter de schermen is er hard gewerkt met architect, aannemer en andere betrokkenen om de 
voorgenomen verbouwing van het UVV deel van &/entree goed op de rails te krijgen. Recent is de 
omgevingsvergunning aangevraagd (wordt binnenkort gepubliceerd in Stad Nijkerk). Gewacht wordt nog 
op een formele toestemming voor de verbouwing van de gemeente als verhuurder van het gebouw. 
Hopelijk kan de verbouwing na de zomervakantie van start gaan.    
 
Een nieuw bestuurslid in het UVV bestuur 
Met de komst van Patricia van Loozen als nieuw bestuurslid is het bestuur weer op sterkte gekomen. 
Naast haar raadslidmaatschap in de gemeenteraad van Nijkerk wilde zij ook graag maatschappelijk actief 
zijn. Zij heeft de portefeuilles van de vertrokken bestuursleden Jan Verweij en Jenny Top overgenomen 
en de daaruit vloeiende werkzaamheden zal ze in nauwe samenwerking doen met coördinator projecten 
Marianne van den Engel. Wij wensen haar graag een plezierige en inspirerende tijd toe bij UVV.     
 
Tenslotte 
Wij hopen dat UVV met het openen van de UVV-deuren weer een ontmoetingsplek voor velen wordt en 
weer gaat bruisen van activiteiten. Wij wensen je alvast veel plezier toe. Graag tot volgende week!  
 
Met vriendelijke groet,  
Bert de Graaf, Jaap Deinum, Jan van Unen, Bertus Rakhorst, Patricia van Loozen 

  

 

http://www.nijkersefiets4daagse.nl/

