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                                                   NIEUWSBRIEF 
                                                             12 mei 2020 (in coronatijd, meer verhalen.) 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK)     
De teugels van het coronaregime worden een klein beetje gevierd. Blijkt dat niet tot ongewenste gevolgen 
te leiden, dan gloort er hoop voor september. Weekeinden met mooi weer moeten dan geen 
ongedisciplineerd reisgedrag tot gevolg hebben. Het moet ruimte maken voor het wij, anders hebben we 
bijvoorbeeld in 2021 weer een 4/5 mei herdenking zonder deelname van het grote publiek. Dat kan 
indrukwekkend zijn, is gebleken, maar is mijns inziens niet echt de bedoeling. Die herdenking blijft temeer 
nodig, daar telkens in die eerste mei week weer de “onverbeterlijken” uit hun holen gekropen komen, die de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen tekortkomingen anderen in de schoenen schuiven. Die anderen zijn 
nog altijd diegenen, die ook in de periode ’40-’45 verdwijnen moesten plus vergelijkbare groeperingen uit 
het heden. Zo lang schepen met vluchtelingen die wegens terreur of oorlogsomstandigheden huis en haard 
verlaten botweg de toegang tot een haven wordt geweigerd als in de jaren na 1933, blijft attentie geboden, 
want de leercurve blijft steil. 
 
Terugblik 
Vandaag is het de dag van de Verpleging! De dag van de Zorg! Door de Wereldgezondheidsdienst (WHO) 
een dag om de verpleegkundigen in het zonnetje te zetten.. En in deze beroerde tijd, waarin het corona 
virus internationaal zo veel slachtoffers maakte en nog zal maken, weten wij allen hoe hard er gewerkt 
moest en moet worden door alle zorgmedewerkers, artsen, schoonmakers, virologen, epidemiologen, 
testers en psychologen. Niet te vergeten het ambulancepersoneel en de werkers in de uitvaartzorg. 
12 mei De dag dat 200 jaar geleden Florence Nightingale werd  geboren en aan de bakermat stond van de 
zorg voor zieken en gewonden. Daarom 12 mei, de dag van de Verpleging. De inzet van “the lady with the 
lamb”, tijdens de oorlog in de Krim, om gewonde soldaten op een goede wijze te verzorgen en hygiënische 
maatregelen in te zetten en daarnaast ook persoonlijke aandacht voor de zieken, maakten dat meer 
soldaten terug konden keren naar huis. Daarna werd in Engeland de opleiding “Verpleegkunde” opgericht. 
Mogelijk zijn er onder de lezers ook leden, die kinderen of kleinkinderen hebben die zich nu optimaal 
inzetten om mensen te redden. Weet dat veel werkers in de afgelopen maanden soms werkdagen van wel 
twaalf uur moesten maken. Houdt afstand! In de tuin óók anderhalve meter!  Was vaak uw handen!  
 
Voorlopig houden we ons keurig aan de regels. Helaas zijn er, volgens burgemeester van der Tuuk, vier 
mensen aan het corona virus overleden. Daarbij waren ook enkele inwoners binnen het Zonnehuis. 
Een hele zware periode voor inwoners die familie in een verpleeghuis hebben en hen al een lange periode 
niet mogen bezoeken. Daarnaast zijn veel jongere inwoners zonder werk en onzeker over hun toekomst. 
 
De activiteitencommissie kon en mocht niet bijeenkomen vanwege de corona maatregelen, maar wat waren 
wij senioren blij met onze moderne smartphones waarmee we soms dagelijks even contact met elkaar 
zochten! Wat we wel konden bedenken was het bloemetje wat we u vorige maand mochten brengen. En 
wat waren de reacties blij en spontaan bij ontvangst, maar ook via de mail en via telefoontjes. 
We vroegen in de vorige Nieuwsbrief om iets op schrift in te zenden voor deze Nieuwsbrief en dat is 
gebeurd door onze leden Marjolijn Drion met een persoonlijk verhaal over “Moederdag 2020” en door Fia 
Bolhuis, die onder andere had gehoopt haar dochter in de Verenigde Staten te kunnen bezoeken.  
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Zondagmorgen, 11.00 uur. Moederdag.(Marjolijn Drion) 
Als ik de voordeur heb geopend, staat mijn oudste zoon daar, lachend, een grote bos bloemen in zijn 
handen. 
“Moederdag, he?', zegt hij, en stapt een grote stap naar binnen. Afstand anderhalve meter natuurlijk. 
Ik kijk naar zijn open gezicht. Mijn zoon, die gelukkig niet ziek geworden is, maar wel alles verloor wat hij 
het afgelopen jaar heeft opgebouwd. 
De start van zijn nieuwe meubelzaak leek zo hoopgevend. En nu: de kleden die uit Nepal moeten komen, 
arriveren niet. De wandversieringen die uit New-York aangeleverd worden zijn in de fabriek gebleven. 
Teveel zieke werknemers. Een aantal van zijn meubel-toeleveringsbedrijven zijn al over de kop. Zijn winkel 
is alleen op de zaterdagmiddag nog open. 
Hijzelf werkt nu in de bouw een paar dagen in de week. 
Ik kijk hem aan op afstand. Mijn verstand zegt: “Nee, niet doen”, maar mijn hart breekt. Ik zet een stap naar 
voren en sluit hem in mijn armen. 
Zo staan we enige tijd. Het kan niet anders. Een doorsnee- moeder en zoon in een conflict tussen hoofd en 
hart. Het hart heeft gewonnen. 
Laten we hopen, dat het hart dat ook in de toekomst zal doen. 
 
Beste leden, (Fia Bolhuis) 
Voor mij begon coronatijd met hoesten. Niet af en toe een kuchje, nee, HOESTEN. En dat hield drie, bijna 
vier, weken aan. Oei, dacht ik, heb ik het? Oei, dachten ook anderen, heeft ze het? Al die tijd heb ik geen 
stap buiten de deur gezet met uitzondering van de vier stappen naar de grijze container. Mijn anders zo 
volle agenda was ook in een ommezientje volledig leeg, alsof ik met vakantie was. Maar zo voelde het 
beslist niet. Dag in, dag uit, bracht ik vreselijk hoestend in grote verveling door. O ja, ik haakte een leuk 
kussenovertrek met van die vierkantjes, u weet wel, en daar was ik best trots op. En ik las twee boeken. En 
ik keek tv. Mijn echtgenoot Piet deed alle boodschappen, voor ons zelf en voor mijn moeder, die er ook niet 
uit durfde. Mijn broer, die ook veel voor mijn moeder doet, hoestte namelijk ook vreselijk en bleef ook 
weken binnen. Toen ik eindelijk, na vier weken, weer boodschappen deed, voelde dat als een vakantie 
uitstapje.  
Pasen was bizar. Voor het eerst van mijn leven vierden we het met z'n tweetjes. De chocolade eieren, die ik 
al ruim van tevoren gekocht had om in de tuin te verstoppen voor de kleinkinderen, moesten we wel zelf 
opeten. En steeds hield ons de vraag bezig: zullen we nog naar Amerika kunnen? We hadden tickets voor 
18 mei. Dat ging natuurlijk niet door. We moeten maar afwachten of het nog dit jaar er van zal komen. Ik 
mis mijn dochter en zij mist ons. Ik was zo graag gegaan.  
Jarig was ik ook nog en wel op 4 mei. Op dezelfde dag is ook mijn moeder jarig en omdat ze dit jaar 90 
werd, hadden we een leuk feest gepland. We zouden met de hele familie op een boot gaan varen en 
daarna lekker eten. Maar nee, dat ging niet door. Natuurlijk niet. We stellen het uit, maar bij iemand van 90 
heb je niet meer alle tijd van de wereld. Toch hebben we een leuke dag gehad. Ik ben bij mijn moeder op 
bezoek geweest, samen met Piet, en mijn broer, eindelijk ook weer beter, kwam ook. Flink uit elkaar 
zittend, minstens 2 meter, was het toch heel gezellig. Wat kreeg ze een boeketten!  Zelf werd ik ook niet 
vergeten.  Bloemen, mailtjes, appjes en telefoontjes maakten van de dag een feestdag.  
Onze kleinzoon in Nijmegen werd eind april 4 jaar en hoewel dat misschien niet helemaal volgens de regels 
is, zijn we er toch naartoe gegaan. Niemand heeft nog gezondheidsklachten, wat een zegen is.  Wat was ik 
blij, toen ik zijn armpjes om me heen voelde. 
En zo is het deze tijd gegaan: gemis aan persoonlijk contact en aan invulling van de dagen, maar ook met 
heel veel contact op een andere manier. Het is alsof al het goede extra glans heeft gekregen. En daardoor 
houd ik hoop. Dat het goed komt.  
 
 


