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Hulp van om de corona-tijd goed door te komen   
 
Hallo, 
 
Door het covid-19 virus zitten veel mensen tegen hun zin thuis. We willen je helpen die tijd 
zo goed mogelijk door te komen. Je vindt hieronder tips om gezond te blijven en om overdag 
zinvol bezig te zijn. Je zal de komende tijd geregeld gebeld worden door je begeleider of 
andere medewerkers van WIJ 3.0. Je kunt in dat contact altijd je vragen en zorgen kwijt. En 
ook natuurlijk je vragen stellen over de activiteit. 
 
We hopen dat dit niet lang gaat duren en we je snel weer terugzien op een van onze 
locaties! 
 
Medewerkers WIJ 3.0 
 
 
Je eigen gezondheid 
Advies voor mensen die ouder zijn, niet zo gezond zijn of een ziekte hebben: 

• Ga niet met de bus, tram, metro of trein, als dat kan. 
• Vrienden en familie mogen niet bij jou thuiskomen als ze klachten hebben 

(verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) 
• Je mag zelf ook niet op bezoek gaan bij anderen als ze klachten hebben. 

Als je wilt weten of je de huisarts moet bellen: klik op de link voor de Thuisarts.nl  
Als je vragen hebt: bel dan 0800-1351 
Ga niet zo maar naar je huisarts. Bel eerst met je huisarts. 

En in gezelschap of als je naar buiten gaat: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoest in de elleboog van je arm 

Was regelmatig je handen 

Geef anderen geen hand 

Vermijd groepen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen Vermijd Openbaar Vervoer 
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Hoe je tijd thuis goed door te brengen? 
 
Maak een dagschema. Een voorbeeld: 
 
 

Tijd *) Wat ik dan doe 
8:00 uur Opstaan, wassen, ontbijten 
9:00 uur Buiten op het balkon of met jas aan je hoofd uit het raam: geniet van de 

frisse lucht. Doe enkele bewegingsoefeningen. 
9:30 uur Kies een activiteit uit. Zie de lijst van mogelijkheden hieronder. Of ga 

door met de activiteit van gisteren. Ga in je eigen tempo met de 
activiteit aan de slag. 

10:30 uur Neem een pauze. Zet thee of koffie.  
11:00 uur Ga door met de activiteit of stap over naar een andere activiteit. Kies 

maar! 
12:00 uur Ga (weer) even naar buiten. Als het kan, maak een kleine wandeling (een 

ommetje). Heb je iemand die je kan bellen? Doe dat nu. 
12:30 uur Eet wat en luister naar muziek en/ of lees wat ter ontspanning 
13:30 uur Kies een nieuwe activiteit. Zie hieronder of kijk op de activiteitenpagina 

van WIJ 3.0 voor nieuw toegevoegde activiteiten. Je kunt ook doorgaan 
met een van de activiteiten van vanochtend. 

14:30 uur Neem een korte pauze en maak een kopje thee 
15:00 uur Ga door met de activiteit. Of doe huishoudelijke klusjes. Kies elke dag 

een kast of plek in je huis om schoon te maken.  
16:00 uur Zorg dat je weer even frisse lucht krijgt. Doe boodschappen. 
16:30 uur Ontspan via internet, TV, een boek of tijdschrift, door muziek te luisteren 

of een andere hobby. 
17:30 uur Ga bezig om het avondeten te maken.  
23:00 uur Naar bed. Morgen weer bijtijds op om nieuwe activiteiten te gaan doen 

of verder te gaan met de activiteit van vandaag. 
 
*) De tijden zijn een indicatie. Je kunt zelf ook andere tijden invullen 
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Onze dagactiviteiten 
 
We hebben alle activiteiten ingedeeld naar soort: creatief bezig zijn, educatief, ontspannend, 
maken & repareren en bezig zijn met werk. 
 
Hulp nodig? 
Als je hulp nodig hebt om de activiteit te doen, bel dan met je begeleider of de 
contactpersoon vanuit WIJ 3.0. Ben je op 30 maart nog niet door deze contactpersoon 
gebeld (en ook niet door je begeleider), laat het ons weten via 030-2926515 of 
blijfmeedoen@wij30.nl. Vermeld je naam, adres en activiteit of locatie waar je normaal 
gesproken actief bent.  
 
Mocht je niet beschikken over papier, potloden of andere middelen om mee te doen met de 
activiteiten. Laat het ons weten en we kijken of we je kunnen helpen. Meld het via je 
contactpersoon of begeleider of via 030-2926515 of blijfmeedoen@wij30.nl. Vermeld je 
naam, adres en activiteit of locatie waar je normaal gesproken actief bent. 
 
O, en mocht je zelf een goed idee hebben voor en activiteit? Geef het door op info@wij30.nl! 
 
1. Creatief 
 

1A. Tekenen en schilderen 1 
 
- pak een potlood 
- en een papier 
- pak een object in je kamer: een vaas of boek of lamp 
- plaats die voor je neer en kijk er goed naar: wat zie je 
precies? Hoe gaan de lijnen? 
- probeer wat je ziet over te brengen op papier 
- maak een foto van het resultaat en stuur het op naar: 
blijfmeedoen@wij30.nl. Of whatsapp het naar: 06-
37299698. Vermeld je naam! 
Je ziet je tekening een dag later terug op de website! 

 

Wat heb je nodig? 
- een stuk papier, een grijs potlood of kleurenpotlood, een voorwerp. Een smartphone om 
een foto van je resultaat te maken en op te sturen. 
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1B Fotograferen 
 
Binnen is veel te zien. Dat is des te leuker als je 
het probeert vast te leggen op foto.  
1. Zoek een voorwerp op in je huis en denk na 
over de achtergrond en compositie. Is de 
achtergrond stil of druk door bijvoorbeeld 
behang met figuren? Is er meer te zien naast je 
voorwerp of niet? 
2. Maak het beeld en verander wat in de 
compositie. Maak het beeld opnieuw en 
vergelijk het met het vorige beeld? Wat is 
mooier?  
3. Als je je mooiste compositie hebt: kijk naar 
het licht. Is het licht mooi of kan het anders? 
Experimenteer met een lampje erbij of juist 
minder licht. 
4. Wat is scherp en wat is niet scherp? En wat 
vind je mooi? 
5. Kies de foto die volgens jou en de mooiste 
compositie heeft, het beste licht en scherpte. 
6. stuur de foto op naar: 
blijfmeedoen@wij30.nl. Of whatsapp het naar: 
06-37299698. Vermeld je naam! 
Je ziet je foto een dag later terug op de 
website! 
 

 

Wat heb je nodig?  
- een fotocamera of smartphone, een wifi- of vaste internetverbinding om de foto te 
versturen. 
 

 
1C Knutselen - dagboekcollage 
 
Stap 1: Denk na over je dag van gister. Wat 
heb je gegeten? Wat had je aan? Zag je iets 
of maakte je wat leuks mee? Maak een 
lijstje met alle dingen die je je kunt 
herinneren. Dit is het begin van je eigen 
dagboek collage. 
Stap 2: Verzamel wat dingen om mee te 
knutselen; een schaar, lijm, stiften, verf, 
kwasten, stukjes wol, oude kranten en een 
groot stuk stof of papier. Heb je ergens nog 
lege verpakkingen van eten of drinken 
liggen? Leg die dan ook bij je materiaal. 
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Stap 3: Pak je grote stuk stof of papier en 
schrijf bovenaan in grote letters de dag die 
je hebt gekozen voor je dagboek collage. 
Pak je lijstje en kies welke dingen je 
belangrijk vindt voor je dagboek.  
Stap 4: Verbeeld elk ding dat je belangrijk 
vindt. Gebruik de materialen en maak je 
stuk stof of papier helemaal vol. Zet er de 
datum va de bewuste dag op en je naam. 
Wat heb je nodig?  
- een papier of stuk stof, een schaar, lijm of nietmachine, stiften of verf 
- gebruik anders ook oud papier, bijvoorbeeld de letters van de Koppen van artikels. 

 
2. Educatie 
 

2A Musea online bezoeken 
 
Musea bezoeken zit er nu even niet in. Maar toch 
kan je genieten van het vele moois dat daar is 
ondergebracht. Via internet. Volg je 
nieuwsgierigheid en laat je verrassen: 
https://artsandculture.google.com/ 
 
 

 

Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
 

 
2B Online lezingen 
 
Op de facebookpagina van Social Run worden er elke 
avond om 20:00 live lezingen en concerten gegeven. Op de 
pagina staat ook het programma per week. Kijk op: 
https://www.facebook.com/Socialrun 
 

 

Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
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2C Beleef de Lente 
 
Dol op vogels maar niet in staat ze telkens buiten op te 
zoeken? Dit kan nu online! Op de site van 
vogelbescherming.nl kan je live allemaal video’s volgen! Kijk 
op: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
 

 
 
Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 

 
3. Ontspanning 
 

3A Ontspanningsoefeningen van MIND 
 
Voel je stress en wil je gewoon hulp bij een moment 
ontspanning vinden? Hier vind je enkele bruikbare 
oefeningen: 
https://wijzijnmind.nl/psychische-
klachten/psychipedia/ontspanningsoefeningen 
 

 
Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
 

 
3B Graven in oude kranten 
 
Benieuwd wat de kranten schreven op je geboortedag? 
Of wil je wat meer weten over een thema en hoe daar 
enkele jaren geleden over werd bericht? Hier kun je 
vanalles vinden! 
https://www.delpher.nl/ 
 

 
Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
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4. Maken 
 

4A Klussen in en om huis 
 
Eindelijk tijd om die ene klus in je huis te doen. Of dat 
kastje in elkaar te timmeren wat al zo lang als plan in je 
hoofd zit. 
Maar waar te beginnen?  
Voor hulp kun je bellen met Jasper van der Vooren. Hij 
helpt je direct of hij gaat zorgen dat je hulp krijgt. Op 
afstand, dat wel, maar hopelijk is dat voldoende voor 
jou om je klus uit te gaan voeren. 
Jasper bereik je via: 06-256 452 41 of stuur een email 
naar: Jasper.van.der.Vooren@wij30.nl 
 

 

Wat heb je nodig?  
- Dat hangt van de klus. Vaak is doorzettingsvermogen wel erg belangrijk! 
 

 
4B Ontwerp een wandeling 
 
Heb je een fijne route waar je graag wandelt? Of 
zou je zo een route willen maken? Schrijf het voor 
ons op. Wat zal de wandelaar tegenkomen op 
jouw route? Vertel wat je aan de verschillende 
plekken mooi, leuk of fijn vindt. Of over wat je daar 
hebt meegemaakt. Of verzin een verhaaltje bij 
plekken op je wandeling, wie zou er bijvoorbeeld in 
dat ene huis hebben gewoond?  
Hoe kan je dit aanpakken? 
1. Zet eerst alle straatnamen/ plekken achter 
elkaar: dit is je wandeling 
2. ga per straat/ plek na of je daarover iets wilt 
vertellen of zeggen en schrijf dat op 
3. zoek als dat kan informatie op over een straat of 
plek of huis bij het Archief: 
https://hetutrechtsarchief.nl/ 
4. beschrijf als laatste wat de hele wandeling voor 
jou zo bijzonder maakt 
5. Stuur je beschrijving op naar 
blijfmeedoen@wij30.nl. Zo mogelijk gaan we de 
beschreven wandeling een keer maken met jou en 
andere cliënten. 
 

 

Wat heb je nodig?  
- Een plattegrond (misschien), een pen, papier, of computer met Word. 
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4C Hergebruik oude kleding 
 
Ruim je kledingkast op. Selecteer de 
kleding die je niet meer draagt of 
versleten is. Probeer van deze 
kleding een tas te maken, als 
inspiratie kun je kijken op de foto’s 
hiernaast en op 
wij30.nl/naald&draad.  
Gebruik hierbij de naaitechnieken 
die we zo af en toe gebruiken.  
Na deze periode zou het leuk zijn om 
met de mensen van Naald&Draad 
alle tassen met elkaar te vergelijken. 
 

 
Wat heb je nodig?  
- kleding om te vermaken (Tip: is er een kringloop in de buurt? Vraag daar anders naar 
kleding die ze niet meer willen verkopen) 
- Een naald en draad en/of een naaimachine. 
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4D Hoe repareer ik een fiets? 
 
Was je er al druk mee of ben je gewoon 
nieuwsgierig. Hoe repareer je een fiets eigenlijk? 
Fris je kennis op of leer wat erbij. Op deze site vind 
je heel veel info over verschillende reparaties: 
https://www.fietsreparaties.com/ 
- Heb je vragen omdat je een uitleg niet helemaal 
snapt? Zet het op de email en stuur die naar Bart 
Fagel via blijfmeedoen@wij30.nl. 
 

 
Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
- een fiets om het in praktijk zelf te zien of te doen 
 

 
5. Aan het werk 
 

5A Wat moet ik weten bij het solliciteren? 
 
Gaan werken vraagt best veel: weten wat je wil, 
inschatten wat en werkgever vraagt of dat bij je 
past, een mooie brief en cv maken en (hopelijk) 
een moment hebben waar je jezelf nog beter 
kan presenteren aan de werkgever. 
Om te oefenen kun je naar deze site toe gaan: 
https://werk-portal.nl/#/programmas 
Hier vind je allemaal gratis oefenprogramma’s, 
waaronder die over solliciteren. 

 
Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 
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5B Orde brengen 
 
Gaan werken vraagt best veel, dat las je 
hierboven. Maar de opsomming was niet 
compleet! Het helpt namelijk ook erg als je 
financieel je zaken in de hand hebt. En dat 
is goed te doen als je er de juiste hulp bij 
hebt.  
- Wil je meer weten over communicatie 
met de overheid, en over hoe dat werkt 
met Toeslagen (subsidies) kijk op: 
https://oefenen.nl/programma/mijnoverh
eid 
 

 

Wat heb je nodig?  
- een smartphone of computer en een wifi of vaste internetverbinding 

 


