
‘Tot nu toe één 
Woudenberger 
overleden aan corona’

WOUDENBERG Tot nu toe is er één 
inwoner van de gemeente 
Woudenberg overleden aan het 
coronavirus. Dat blijkt uit cijfers 
van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Mogelijk ligt dit aantal echter 
hoger. ,,Niet alle mensen die in 
Nederland overlijden, zijn getest 
op COVID-19. Het werkelijke 
aantal mensen dat in Nederland 
overlijdt aan de gevolgen van het 
nieuwe coronavirus is hoger,” 
schreef het RIVM daar zelf vorige 
week al over. Tilburg is met 110 
stergevallen de Nederlandse 
gemeente met de meeste 
coronaslachtoffers. In de regio telt 
Renswoude 5 sterfgevallen, 
Utrechtse Heuvelrug 5, Scherpen-
zeel 2, Leusden 4 en Zeist 11.
 

Huisartsenpost roept 
patiënten op zich 
digitaal te melden
WOUDENBERG De huisartsenpost 
in de regio Eemland doet een 
oproep aan patiënten in de regio 
om te stoppen met bellen in niet 
levensbedreigende situaties. In 
plaats daarvan kunnen zij digitaal 
contact zoeken met de huisartsen-
post. ,,Bellers staan langer in de 
wacht dan ons lief is en digitale 
zorg is in deze tijd van corona 
veiliger en efficiënter”, zegt 
Dianne Jaspers, medisch directeur 
en huisarts bij de huisartsenpost. 
Woudenberg valt ook onder het 
werkgebied van de huisartsen-
post. ,,Mensen zitten met vragen 
en twijfels over hun eigen 
gezondheid of met zorgvragen die 
niet kunnen wachten tot de eigen 
huisarts weer beschikbaar is. Dat 
ze de huisartsenpost bellen voor 
spoedvragen is terecht, maar we 
kunnen ze met onze onlangs 
gelanceerde digitale huisartsen-
post veiliger, sneller en efficiënter 
helpen”, aldus Jaspers.
Onlangs startte huisartsenpost 
Eemland met digitale consulten 
via de digitale dienst Spreekuur. 
Met Spreekuur kunnen circa 
350.000 inwoners uit de regio die 
ouder dan zestien jaar zijn het 
digitale consult zelf voorbereiden. 
Hiervoor doorlopen ze volgens de 
huisartsenpost gevalideerde 
triage- en anamnesevragen en 
kunnen ze een foto toevoegen. Dit 
scheelt werk voor de huisarts en 
de triagist.
Huisartsen die in de regio’s 
verbonden zijn aan de huisartsen-
posten, krijgen deze informatie 
vervolgens overzichtelijk aangebo-
den via een digitaal systeem en 
kunnen vlot het consult afhande-
len via een chat. Ook komt er 
automatisch een samenvatting in 
het elektronisch patiëntendossier. 
Via het Spreekuurplatform krijgen 
patiënten locatie-onafhankelijke 
en persoonlijke zorg voor spoed, 
zoals wonden, oogklachten en 
huidinfecties. Als er sprake is van 
zeer urgente spoed, dan krijgt een 
patiënt het advies om naar een 
spoedlijn te bellen.
Inwoners uit de regio kunnen 
Spreekuur ook gebruiken als zij 
mogelijk met het coronavirus zijn 
besmet. Digitaal contact via 
Spreekuur.nl heeft zelfs de 
voorkeur van de huisartsenpost, 
omdat dan de kans op besmetting 
beperkt blijft. Inmiddels zijn in de 
afgelopen 3 weken al ruim 800 
patiënten digitaal geholpen.
De openingstijden van het 
platform voor huisartsenpost 
Eemland zijn van 17.00 tot 21.30 
uur ‘s avonds en in het weekend 
van 08.00 tot 21.30 uur.

Veel steun voor Voedselbank
 p Deze week worden de pakketten samengesteld door Henny den Besten en Jan Bosma.

Spinning Sticks verrassen Reinaerde

  

Bevoorrading 
loopt goed
Joke van der Heide

WOUDENBERG In tegenstelling tot 
de trend bij andere voedselbanken 
is het aantal klanten bij de Voedsel-
bank Scherpenzeel-Woudenberg 
het eerste kwartaal afgenomen van 
30 naar 20. Rijk Beumer verwacht 
door de coronacrisis de komende 
weken wel een toeloop. Zijn organi-
satie is daar klaar voor.
 
,,Door de coronacrisis worden veel 
mensen financieel getroffen, waar-
door zij een tijdelijke of langere 
periode geen geld hebben voor 
boodschappen. Denk aan zzp’ers 
en mensen met een nulurencon-
tract. Als voedselbank kunnen wij 
hen helpen. Tijdens de coronacrisis 
kijken wij niet of mensen in aan-

merking komen volgens de criteria, 
maar steken wij meteen de helpen-
de hand uit”, vertelt Beumer.
 
In de media werd bij de start van 
de coronacrisis de noodklok geluid, 
omdat er een tekort dreigde aan 
producten voor de voedselbanken 
door het massale hamsteren bij su-
permarkten. ,,Wij hebben hier niets 
van gemerkt”, reageert Beumer ver-
baasd en hoopt dat dit zo blijft. ,,De 
producten vanuit de Voedselbank 
Amersfoort, zoals blikken, koffie, 
thee en shampoo zijn gewoon gele-
verd. Ook de Jumbo Woudenberg is 
wekelijks blijven leveren en zowel 
Albert Heijn als de Hoogvliet heb-
ben geregeld producten voor ons. 
Daarnaast zijn er veel mooie initi-
atieven van bedrijven, stichtingen, 
kerken en inwoners. Daar zijn wij 
heel blij mee, want als voedselbank 
zijn we afhankelijk van giften.”

Zo heeft tennisvereniging De Bree 
uit Scherpenzeel hun voorraad 
flesjes, blikjes en zoutjes aan de 
Voedselbank gegeven, omdat hun 
kantine door de coronamaatrege-
len moest sluiten. Een ander mooi 
gebaar is dat de Rabobank vori-
ge week een kist appels en peren 
bracht en voorstelde om dit één keer 
in de twee weken te gaan doen. ,,Dat 
is mooi, want dat bespaart ons geld. 
Ons streven is om wekelijks vers 
fruit in de pakketten op te nemen.”
 
Andere voorbeelden zijn een inwo-
ner uit Woudenberg die de afgelopen 
weken een tas met boodschappen 
neerzette of de inzamelingsactie 
van de gezamenlijke regionale Ro-
taryclubs voor meer eieren in de 
wekelijkse voedselpakketten. ,,Dat 
is prachtig, want onze klanten 
krijgen anders maar één keer per 
maand eieren.” Ook de hulp van de 

Volkstuinvereniging, die drie niet 
verhuurde tuintjes verbouwt voor 
de Voedselbank en de wekelijkse 
ingezamelde voedselkratten van de 
kerken zijn heel welkom.
 
Iedere vrijdag worden de pakketten 
door vrijwilligers met zorg samen-
gesteld en ‘s middags opgehaald. 
,,Wij kennen onze klanten. De één 
eet bijvoorbeeld alleen wit brood, 
een ander lust geen varkensvlees 
en voor een groot gezin stop ik er 
een groot pak hagelslag bij”, ver-
telde Henny den Besten afgelopen 
vrijdag. De Voedselbank Scherpen-
zeel-Woudenberg bestaat al ruim 
tien jaar. ,,Als lid van de WMO-Ad-
viesraad had ik als persoonlijk doel 
dat klanten niet naar Amersfoort 
hoefden om hun voedselpakket op 
te halen. We startten met twee klan-
ten, eerst bij Dorcas en zes jaar bij 
Eben Haezer.’’

Spontaan 
optreden voor 
bewoners
WOUDENBERG Na een oproep van 
Reinaerde op Facebook reageerden 
de jongens van de Spinning Sticks 
spontaan op het verzoek om op te 
komen treden.
 
Zaterdag 11 april deden ze ver-
schillende locaties van Reinaerde 
in Veenendaal en Woudenberg aan 
waar hun ritmes goed in de smaak 
vielen bij de bewoners en enkelen 
er zelfs bij gingen dansen. De Spin-
ning Sticks bestaan sinds 2017 uit 
Ansel en Jascha Standaart, Justiaan 
Lamberink en Cornel Kruijsbergen. 
Ansel speelt op de quint en de an-
deren bespelen een snaredrum of 
tenordrum. Een quint of timp tom 
bestaat uit een aantal naast elkaar 

geplaatste trommels van verschil-
lende grootte waardoor verschil-
lende toonhoogtes geproduceerd 
kunnen worden. Bij een quint zijn 
dit er 5. Deze vier vrienden kennen 
elkaar oorspronkelijk van de slag-
werkgroep van Fidelio. Ze waren na 

een aantal jaren verdeeld geraakt 
over verschillende verenigingen en 
wilden graag weer samen spelen. 
Daarom organiseerden ze een eigen 
slagwerkgroep waar ze gevarieerde 
nummers konden spelen. Ook spe-
len ze eigen geschreven nummers. 

Om de beurt heeft één van de jon-
gens de leiding en geeft inzetten, 
ed aan. Dat is afhankelijk van het 
te spelen nummer. Soms speelt ook 
Larissa Lodder mee op een snare-
drum. Behalve drums gebruiken de 
jongens ook cow bells, woodblocks, 
tamboerijnen en a go go bells. Of ze 
maken geluid met hun sticks. De 
Spinning Sticks spelen meerdere 
keren per jaar bij allerlei gelegen-
heden: van sinterklaasintochten tot 
sportevenementen als de Henscho-
termeergames. Soms spelen ze ook 
met andere orkesten mee. Filmpjes 
van de Spinning Sticks zijn te vin-
den op Youtube. Ze zijn nog op zoek 
naar een nieuw groepslid: iemand 
die bass drum kan spelen en noten 
kan lezen. Hun opzwepende ritmes 
leveren zowel bij kleine als bij gro-
te evenementen altijd een bijdrage 
aan een vrolijke sfeer. Meer info: 
www.spinningsticks.nl.
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