LOCKED DOWN

Het gevoel van een jaar corona
in de gemeente Oisterwijk

INLEIDING
Hoe beleefden de inwoners uit de kernen van Oisterwijk het eerste jaar van de coronapandemie? Om dat te achterhalen is aan de inwoners, van jong tot oud, gevraagd hun
ervaringen op te schrijven en/of vast te leggen op de foto. Gereageerd is er, volop. Het
resultaat? Een naslagwerk met als passende titel ‘Locked Down’. Want dat zaten we als
samenleving: locked down. Oftewel afgesloten van de buitenwereld.
Dat de beleving van de pandemie voor iedereen anders is, blijkt uit de mix van ingezonden verhalen. Meestal stralen ze creativiteit, hoop en troost uit. Helaas ontkom je in
zo’n ongekende pandemie niet aan de verhalen met een zwart randje. Eén ding is zeker:
het zijn herinneringen aan een coronajaar die gegrift staan in ieders geheugen en nog
volop verteld blijven worden. Corona heeft immers iedereen diep geraakt. Op welke
manier dan ook.
Waar de een zich overvallen en opgesloten voelde door het ‘eenzaamheidsvirus’, leefde
een ander op. ‘Niet langer behoorde ik tot die worstelende minderheid die ongezien
door het leven ging ….. Ik voelde me gesterkt door de ervaring dat ik in deze omstandigheden wél overeind kon blijven’. Een diamanten trouwdag van ouders werd afgesloten met een saamhorig gevoel. Een kleiner clubje buiten in de tuin, maar ‘Het leven
werd heel bewust gevierd’. Wat een schril contrast met het verhaal over het overlijden
van verzorgende Ria en de eenzame uitvaart in de donkere dagen voor Kerst. ‘Zelden
werd het gevreesde virus zo zichtbaar’. We hebben ook van gewoontes en activiteiten
afscheid moeten nemen. Tijdelijk? Voor de toekomst? Zoals verwoord: ‘Afscheid nemen
geeft ons ook een kans om in de toekomst te kijken en wat we als mens beter of anders
kunnen doen’. Iemand anders ontdekte de leuke kanten van de lockdown: ‘Ik heb meer
kunnen lezen, veel nieuwe liedjes ontdekt, een ukelele gekregen en in de vakantie veel
verhaaltjes geschreven’. Het zijn slechts enkele citaten.

in het ziekenhuis. Vaak op afstand, want dichtbij komen en aanraken waren niet toegestaan. Veel lieve en creatieve initiatieven zijn er beschreven. Zo zijn bij het ‘ontspullen’
waardevolle foto’s gevonden die tot mooie ontdekkingen leidden. Het zijn allemaal
contactmomenten, hoe bizar ook, die je koestert en voor altijd bijblijven. Weet je nog…!
De pandemie zorgde voor mooie, Oisterwijkse samenwerkingen. Neem de actie
‘O’pkikker voor de medemens’. Kwetsbare inwoners van Oisterwijk kregen twee maal per
week een voedzame maaltijd uit voorraden bij de horecaondernemers. ContourdeTwern
werkte actief samen met lokale initiatieven en partners zoals Boodschappendienst Leystromen, Loket Wegwijs Oisterwijk, Thebe en de GGD. Bij het nieuw opgezette Coördinatiepunt voor hulp & ondersteuning konden alle inwoners terecht voor informatie, advies
en ondersteuning. Vraag en aanbod kwamen hier bij elkaar. Ook bij de totstandkoming
van Locked Down zijn de handen ineengeslagen. De gemeente leverde interviews aan.
Met Oisterwijk In Beeld en Fotogroep Fomo werd een fotowedstrijd opgezet. Alle inzendingen hebben een plekje gekregen in het boek; de publieksfoto op een prominente
plaats. De foto die de vakjury het meest aansprak siert de cover.
Voor de een was het schrijven van zijn verhaal onderdeel van verwerking, een ander
besefte dat hij geschiedenis ging schrijven. Stuk voor stuk zijn het ervaringsverhalen
waar je je in herkent of misschien wel wat van leert. Ze roepen op tot een traan, een
glimlach, een overdenking, een gesprek of aanmoediging. Ook de ingezonden foto’s
geven de coronabelevingen treffend weer. Bijzonder fijn dat er volop gereageerd is.
Het mag zeker gezegd worden: Locked Down geeft het gevoel van een jaar corona in de
gemeente Oisterwijk prachtig weer.
Een warm dankjewel aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Er spreekt ook zorg uit voor elkaar. Boodschappen doen voor een buur of familielid. Tassen werden voor de deur afgeleverd. Van een afstandje werd gezwaaid, werden handkusjes gegeven en blij dankjewel geroepen. Verhalen gaan over bezoeken aan geliefden
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Op de golven van corona
Als burgemeester doe je elk jaar een rampenoefening. Zo ook op 30 januari 2020. Die
oefening ging over de gijzeling van een inwoner. Niet echt gebeurd, maar het kán
gebeuren. Ik oefen dan op de goede communicatie met de buurtbewoners, op duidelijke
afspraken over de politie-inzet en op het omgaan met een grote mediabelangstelling.
Na afloop zei ik met een knipoog tegen de oefenbegeleider: “Mooie situatie, maar als
ik zie wat er in China gebeurt, dan hadden we beter kunnen oefenen op een infectieziekte.” Amper een maand later was dat ineens een nieuwe realiteit. Een pandemie! En
toen ging het snel. Scholen dicht, anderhalve meter, een minister die onderuit gaat, een
toespraak van de premier, een intelligente lockdown.
Dat was andere koek dan een oefening. Het was echt. Het betekende snel een crisisstructuur inrichten. Dagelijkse vergaderingen. Tientallen vragen beantwoorden. Het
kantoor inrichten op 1,5 meter. Thuis achter de pc. Overleg in de veiligheidsregio.
Hectiek alom. En natuurlijk met regelmaat een bericht voor onze inwoners. Soms vooral
ondersteunend, soms vooral vermanend, soms vooral begripvol. Een aparte tijd. Een
tijd die ook niet stil stond. Het ging maar door. De ene keer versoepelingen en dan weer
aanscherpingen. Met steeds weer nieuwe regels en dus ook nieuwe vragen over hoe en
wat.
Iedere keer hoopte ik en hoopten we op het einde van de tunnel. Maar die tunnel bleek
langer en bochtiger dan we dachten. En nog steeds (we schrijven februari 2021) is het
einde niet in zicht. Ons uithoudingsvermogen wordt erg op de proef gesteld.

Was 2020 dus een rampjaar?
Niet voor mij persoonlijk. Twee zonen werden weliswaar positief getest, maar de
daaropvolgende 10 dagen quarantaine waren te overzien. En mijn andere dierbaren zijn
gelukkig gezond gebleven. Maar voor velen was het wel een rampjaar. Met het verlies
van een dierbare, met een lange revalidatie, met isolement, met verlies van werk en
inkomen. Vanuit de gemeente hebben we alles proberen te doen om moeilijke situaties
op te vangen. Maar dat kan nooit voor 100%.
Daar staat tegenover dat veel mensen hebben geproefd – en nóg proeven – aan een
ontspannener leefstijl. Zoals je bij tegenslag je vrienden leert kennen, zo leer je ook
inzien wat je gedragspatronen zijn en welke van die patronen best een keer aangepast
kunnen worden.
De golven van corona zijn dus vooral bedreigend, met af en toe een aantrekkelijke kant.
Maar hoe dan ook is deze pandemie een echte ramp. Een ramp die nauwelijks te oefenen valt. Een ramp waarvan we nog elke dag leren. Laten we hopen dat we snel het sein
‘brand meester’ kunnen geven.
Hans Janssen
Burgemeester Gemeente Oisterwijk

Hans Janssen
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‘Luister naar je lichaam.’
De lente van 2020 kondigt zich aan; de zon laat zich zien en voelen. Hoogste tijd om de
drie bomen naast de oprit van het huis te snoeien. Een jaarlijks ritueel. Raar, het lukt op
die maandag niet, zoals ieder jaar, om twee bomen onder handen te nemen. Moe. Dan
morgen maar de tweede boom. Wat is er aan de hand? Wéér erg moe. Maar ja, voor het
einde van de week moet het toch klaar zijn, want de knopjes gaan zich verder ontwikkelen. Vanaf donderdag denk ik een griepje te krijgen. Plots nergens meer zin in. Onze
jongste zoon zegt het al een paar dagen: “Pa, je hebt corona”. Met een duidelijk gebaar
laat ik zien dat ik dat niet geloof.
Vrijdag bankhangen. Aan een collega van kantoor schrijf ik: “Vandaag niet bereikbaar.
Al een paar dagen goed beroerd. Nu echt ziek. Griep, geen corona!” Ondertussen wel
contact met de huisarts. Het advies is om verschillende momenten gedurende de dag de
temperatuur op te nemen (gaat alle kanten uit, zelfs twee keer ruim te hoog), paracetamols te slikken en veel drinken. Steeds minder zin om iets te eten. De smaak is weg. Ik
voel de energie uit mijn lichaam stromen. Primair een afspraak gemaakt bij de huisarts
voor woensdag.
Zondags toch even inloggen in de digitale omgeving van kantoor, want er ligt nog (te)
veel werk. In een e-mail aan diezelfde collega sluit ik af: “ En nu ben ik ziek en ga weer
een uurtje op bed liggen.”
Dinsdag 31 maart geef ik aan dat ik naar het ziekenhuis wil. Iedereen in huis is even
stil. Het gaat niet goed, ik voel me niet goed. In de middag ben ik welkom tijdens het
coronaspreekuur bij de huisarts. Hij stelt direct de besmetting vast en neemt contact op
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met een longarts van het etz Elisabeth in Tilburg. ‘Wilt u met de ambulance?’, vraagt hij,
waarop ik antwoord dat mijn vrouw mij met haar auto hier heeft gebracht. ‘We rijden zelf
wel, dat gaat lukken’. De huisarts gaat mij aanmelden.
Een kwartiertje later loop ik met mijn tasje de Spoedeisende Eerste Hulp van het etz
Elisabeth in Tilburg binnen. “U bent mijnheer Goudsmits? Kom maar verder. Ze wachten op u.” Er valt een last van me af en voel me direct veilig. “U mag hier gaan liggen”,
waarop ik antwoord dat ik nog even mijn schoenen uit wil doen. Want ik ga toch niet met
schoenen aan op bed, zo ben ik niet opgevoed. “Ga maar liggen, wij doen uw schoenen
wel uit.”
Vervolgens worden er allerlei draadjes op mijn lichaam geplakt en verschillende slangetjes bevestigd. Aan mijn arm vanwege het infuus en een neusbril voor extra zuurstof.
Een masker is niet nodig. Na de uitgebreide intake ga ik naar een kamer, alleen, in
afwachting van de uitslagen van de onderzoeken.
Woensdagochtend word ik verplaatst naar kamer 1. Langzaam komt er weer wat leven
in mijn lijf. Iedere dag een beetje meer. Eten gaat steeds beter en proeft smakelijker.
De verzorging van alle betrokkenen is buitengewoon! Er is ook ruimte voor gesprekken.
Meer en meer ervaar ik de magische kracht van bewust verbonden ademen. Alleen, in
stilte. Proberen het zelfhelend vermogen te ondersteunen. Want het zuurstofgehalte in
het bloed is te laag. Dat betekent dat de extra zuurstof wordt opgehoogd tot wel 5 liter
per minuut. Vanwege de drukte in het Tilburgse ziekenhuis, het gebrek aan ic-capaciteit
(“Voor als het nodig zou zijn, maar er is geen enkele indicatie, maak u niet ongerust
mijnheer Goudsmits!”) en omdat ik het aankan, word ik dinsdag 7 april overgeplaatst
naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Ook daar voel ik me op mijn gemak, ik voel me goed en heb vertrouwen. Die sensatie
heb ik in alle cellen en vezels van mijn lichaam. Ondanks dat de longen op dat moment door een extreem virus zijn aangetast, ondanks dat de spiermassa enorm slinkt,
ondanks dat ik, naar later blijkt, tien kilo lichaamsgewicht verlies. Kleine, kleine stapjes
vooruit.
Vanaf zondag 12 april geven de artsen het voorzichtig aan. Als ... dan ...
Het medisch traject van zeven dagen infuus, zes tot zeven keer per 24 uren bloeddruk
controleren, lichaamstemperatuur en saturatie meten, aangevuld met iedere twee à drie
dagen keel- en neusslijm afnemen, verschillende keren een long- en hartfoto, om de
drie dagen bloed afnemen en tot in de ochtend van ontslag extra zuurstof (de laatste
drie dagen afgebouwd naar 0), heeft een geweldig resultaat gebracht. Veel kracht verloren - zelfs praten vraagt veel energie - maar ook veel kracht ingezet voor mijn herstel.
Dit alles maakt dat de drie artsen dinsdagmiddag 14 april om kwart over twaalf komen
vertellen dat ik het ziekenhuis mag verlaten. Een emotioneel moment. Even daarna zie
ik de erehaag die medewerkers van het Erasmus MC vormen bij het afscheid van een
collega die aan het coronavirus is overleden. Beelden die gedurende de dag op alle
televisiezenders worden getoond. Het contrast kan niet groter.
Terwijl ik mijn persoonlijke spullen verzamel en de tassen vul, belt toevallig mijn huisarts. Hij informeert hoe het gaat en is verheugd als ik vertel dat ik even daarvoor voor
het eerst in mijn leven ontslag heb gekregen. Als ik voor de laatste keer door de ramen
van mijn kamer op de 12de verdieping kijk, zie ik de skyline van Rotterdam. Een gevoel

ver weg te zijn van alles. De Delftse Poort, Markthal, Erasmusbrug, Hotel New York. Om
half vijf ben ik weer thuis. Het is gelukt. Het voelt als een geschenk en ik besef dat ik
enorm dankbaar ben.
Ik word overweldigd door de vele bloemen en tientallen kaarten. In stilte dank ik iedereen die op welke wijze dan ook betrokkenheid heeft getoond. Nu het lange traject in van
algeheel herstel. Mijn drukke leven moet ik voorlopig achter mij laten. Lezen, huishoudelijke dingetjes, rusten, langzaam pak ik weer wat op. In overleg met de diëtiste een
plan voor herstel van het gewenste gewicht opzetten. Een week na thuiskomst op de
fiets naar mijn 90-jarige moeder. Ze is blij mij weer te zien. Blijven bewegen. Werken
aan het uithoudingsvermogen. Langzaam weer wat oppakken voor kantoor. Afspraken
voor fysiotherapie. Boodschapjes doen. Contact met de bedrijfsarts.
Donderdag 30 april is een dag zoals de voorbije twee weken. Echter, ‘s avonds plots pijn
aan de rechterkant van mijn borst c.q. rechter long. Kan ook minder diep ademen. Pijn
ebt niet weg. Na een uurtje van ‘het zal wel overgaan’ toch maar bellen met de huisartsenpost in Tilburg. Om half twaalf bij de arts. Vervolgens in overleg met de Spoedeisende Eerste Hulp door naar het etz Elisabethziekenhuis. Bloed wordt onderzocht en
longfoto gemaakt. Gelukkig verdwijnt ondertussen de pijn. Uiteindelijk tegen drie uur
word ik opgenomen voor vervolgonderzoek. Om vier uur val ik in slaap.
Vrijdagmiddag om drie uur een CT-scan. De exacte oorzaak van de pijn gedurende de
voorgaande avond is niet geheel te duiden. Schuren van longvliezen, klaplong, embolie? Corona heeft de rechter long toch wel wat beschadigd. Over vier weken weer een
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scan en vanaf dat moment ook de ontwikkeling van de longinhoud bijhouden. Om zes
uur vrijdagavond 1 mei zeg ik het ziekenhuis wederom vaarwel.
Langzaam ga ik weer verder voorwaarts... Waarschijnlijk moet ik toch genoegen nemen
met minder dan ik wil doen. Ga ik toch te snel?

Een uitdaging tijdens de zomervakantie is of het lukt om te fietsen en wandelen in het
Zeeuwse landschap. Het voelt aan het einde van die eerste vrijdag in september als een
overwinning op jezelf, als je na ruim vijftig kilometer fietsen het vervoermiddel weer
parkeert bij Strandhotel Westduin.

Woensdag 27 mei bloed af laten nemen en er wordt een CT-scan gemaakt. Na twee
maanden noteer ik op 31 mei in het Excelbestand dat mijn lichaamsgewicht weer is wat
het moet zijn.

Vrijdag 13 november weer een afspraak bij de longarts. Op de week daarvoor gemaakte
CT-scan is in vergelijking met de eerder gemaakte scans goed te zien dat de restafwijkingen duidelijk verder zijn verbeterd. De holte in de rechter long is weg. Wat nu nog
resteert zal ook verdwijnen. De arts is zeer tevreden! ‘U kunt er honderd mee worden’,
zegt hij. Een vervolgafspraak is niet meer nodig.

Dinsdagochtend 2 juni drie longfunctieonderzoeken. ‘s Middags belt de longarts. Hij
bevestigt dat de pijn van 30 april niet is veroorzaakt door een embolie. Wat het wel was
blijft onduidelijk. Nu is gekeken naar de restafwijkingen en de conditie. Er is een sterke
verbetering ten opzichte van de scan van een maand geleden. De holte boven in de
rechter long is kleiner aan het worden. De door het virus veroorzaakte streepachtige afwijkingen verbeteren ook duidelijk. Er is een normale longfunctie. Het zuurstofgehalte
is goed. Kortom, het verloop van het herstel is goed.
Over vier maanden wordt er weer een scan gemaakt. Hij sluit af met de woorden: “Ik ben
echt tevreden.” Op mijn vraag of ik alles mag doen of dat er activiteiten zijn waarvan
het verstandig is dat ik die - eventueel voorlopig - niet doe, antwoordt hij dat er geen
belemmeringen zijn. Als ik maar ‘luister naar wat mijn lichaam aangeeft’. Het aantal
uren die ik - primair vanuit huis - werk voor kantoor pas ik tweewekelijks aan. Vanaf 20
juli weer volledig inzetbaar.
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De vermoeidheid zal voorlopig blijven! Nadrukkelijk merkt hij op dat ik door moet blijven gaan met de opbouw van het uithoudingsvermogen. En op tijd rust nemen! De derde
boom is best wel groot…
Jack Goudsmits, 63 jaar
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CORONAOUDJES

2

1. en 2. “Ik heb in Meierijstad deze zomer deelgenomen met “Mijn Oudjes” in
Coronatijd. De achterzijde heb ik opengelaten en daar heb ik 2 hersenhelften
ingelegd, die uit balans zijn vanwege het maandenlang geiïsoleerd zitten van oude
mensen in Coronatijd.”
Foto’s: Ans Vrensen
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Een diamanten bruiloft met corona
Even wat getallen.
27 nov. 2019
Mijn ouders huizen over van zelfstandig wonen in een huis naar zelfstandig in een appartement in de Vloet. Vader heeft Parkinson en krijgt nu zorg. Het is erg wennen in een
huis met zoveel mensen ervaren ze, zeker als je je werkzame leven op een boerderij hebt
doorgebracht, waar natuurlijk ontzettend veel ruimte is.
15 maart 2020
persconferentie over corona
19 maart 2020
De verzorgingshuizen gaan dicht, geen bezoek toegelaten en zelf mogen ze ook nergens heen. Dit is sowieso lastig voor iedereen maar zeker voor mijn ouders omdat ze
zelfstandig wonen, maar door de gemeenschappelijke ingang nu toch mee moeten
in het protocol van het verzorgingshuis. Ze mogen nog wel een rondje rond de Vloet
lopen. Mijn moeder gaat de zorg voor vader weer op zich nemen. Ze heeft minder werk
in een appartement dus kan het wel weer aan. Zo sluiten we besmetting meer uit omdat
er geen verplegenden bij hen over de vloer komen. Wel eenzamer misschien, ook heel
angstig voor mijn ouders om besmet te raken, “we zitten bij de brandhaard”, zeggen
ze. Achteraf zei moeder dat ze het heel fijn had gevonden dat er bijna iedere dag wel
iemand onder het balkon kwam buurten. Toen ze zelf weer van huis konden werden die
bezoekjes weer minder. Dus aandacht is in deze gekke tijd toch bewuster gegeven.
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2 mei 2020.
Diamanten bruiloft van mijn ouders. Ze hadden al een feestzaaltje besproken wat nu
niet gaat natuurlijk. Wat dan wel? Zus en ik hebben een plan gemaakt. Alles kortgesloten met de directrice of het kan zoals we het willen en een nichtje gevraagd die bij de
Vloet werkt om het binnenshuis werk te verrichten, zoals versieren, kadoos naar boven
brengen, lunch brengen met onze felicitaties erin en natuurlijk champagne en petit
fours. Ook maakt zij een foto van onze ouders die we kunnen gebruiken voor het plaatselijk krantje. Die dag gaan we met de kinderen, aanhang en een paar kleinkinderen
alles buiten versieren. Met de ladder tegen het balkon hangen we de 60 op. Ze horen
gestommel en komen buiten eens kijken, met jassen aan, ’t is wat fris en nat. Ze zijn
blij verrast. Langzamerhand komt ons hele gezin met klein en achterkleinkinderen en
aanhang aangelopen. Als iedereen er is, op anderhalve meter zoals het nu moet, zetten
we het lied Proosten van Guus Meeuwis op, dit schalt over de binnenplaats, de champagne flessen worden geopend en we proosten met elkaar op het leven. Pap en mam
op het balkon en wij onder het balkon. Op dit moment suprême is het wonderwel droog.
Daarna gaan we met de petit fours rond, die onze ouders boven al hebben. Het is gek
genoeg een heel saamhorig gevoel. Je bent met een kleiner clubje en heel bewust het
leven aan het vieren. Na ongeveer een uurtje blijft een deel van het gezelschap, met
zijn allen kunnen we niet genoeg afstand bewaren, om via de babbelbox met pap en
mam te buurten, zij binnen en wij buiten via mobiel en een geluidsbox binnen. Dit voelt
wel heel vreemd, je wil dat raam er niet tussen hebben. In de middag komt het andere
deel van het gezelschap nog voor de babbelbox. Mijn ouders vertellen dat ze heel veel
kaarten en bloemen hebben gehad, “daar hebben we nog wel een dag voor nodig om dat
allemaal te lezen”, zeggen ze. Zus en broers en ik hebben aan alle bekenden gevraagd

of ze een kaart willen sturen om hen toch een feestelijk gevoel te geven deze dag. Rond
5 uur gaan zus en ik ons gekookte maal nog brengen naar het diamanten paar. De tas
aan een touw wordt over de reling van het balkon naar beneden gelaten, wij stoppen het
eten erin en de tas wordt door moeder weer opgehesen, ideetje van schoonzoon waar ze
veel aan hebben. Die avond hebben we alle ballonnen nog opgeruimd om geen hartverzakkingen te veroorzaken als er een klapt.
Het was een aparte, saamhorige en goede dag. We zijn blij dat we het niet zomaar voorbij hebben laten gaan.
26 november 2020.
We raken gewend aan het flexibel zijn. Al zo vaak geschakeld dit jaar. Thuis blijven,
horeca voor 30 mensen, horeca gesloten, wel op vakantie, en niet, wel naar school en
niet, thuis werken, in quarantaine etc……Handen schudden is uit mijn systeem, zoenen
ook. Knuffelen met mijn kleinkinderen doe ik wel. Het is gewoon niet om te doen die
kleintjes te zeggen dat ze je niet aan mogen raken. Wat voor voorbeeld krijgen zij van
de wereld? Bezoek bij mijn ouders is nog steeds gedoseerd, handen moeten gedesinfecteerd als je de Vloet binnen komt. Je persoonlijke gegevens mogen ingevuld worden
als je binnen komt. Dit doe ik niet, zo’n rompslomp, we onthouden wel wanneer wie bij
hun geweest is. Mondkapjes doen hun intrede, per 1 december kan je een boete krijgen
bij niet dragen. Ik ben blij dat ik in Nederland woon omdat wij toch steeds worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid waardoor we meer adviezen krijgen en minder
verplichtingen. De verplichting van het mondkapje heb ik dus moeite mee. Ik weet zelf
wel wanneer ik dit het beste wel kan gebruiken, ik zal het ook doen omdat het gevraagd
wordt. Bij verplichting gaan mijn haren overeind staan, ik hou daar niet van dus. Dit

voelt niet zoals een democratie moet zijn. En dan komt de vaccinatie eraan. Ik sta niet
vooraan, te weinig nog bekend. Je hoort nu wel geruchten dat er straks bv op je paspoort
komt te staan of je ingeënt bent, ben je dat niet dan moet je later in quarantaine of je
mag niet mee….tsja als ze dit soort uitsluitingen gaan doen, voelt wederom niet prettig.
Ik mag zelf beslissen over mijn eigen lichaam. Het kan best zijn dat ik over een tijdje
toch beslis om het wel te doen, maar dan is het mijn keuze. Geef mensen de tijd voordat
je ze verplicht, is mijn mening.
Corona 2020
Anne-Mieke Ammann-Verhoeven, geboren in Oisterwijk op 1 februari 1961.
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Leerlingen van obs de Bienekebolders-Moergestel
Eline (groep 7)

Yannik (groep 8)

Corona
Corona is gekomen
Niks mag meer
En niemand mag meer komen
De laatste tijd
Gaat het op zich wel goed
Maar het meeste
Zitten we thuis
Dus zitten we dagenlang
In quarantaine

Het is dan iets anders
Het is een nieuwe normale wereld
Want alles is anders
Soms ben je vrij, maar vaak zit je op slot
In je eigen bubbel, “je Coronabubbel”
Je kan nergens heen
Je kan je niet vrij voelen
Je kan “weinig”
Maar het zal wel moeten
Anders verliezen we
En zullen we boeten

Jasper (groep 7)
Mijn corona tijd
Je zit lekker op de bank en dan hoor je ineens Corona is ook in Nederland. Het gaat als
een speer. Alles is dicht, ook geen school, thuis school, het is niks. Heel de dag voor
de laptop en je kunt nergens heen, het is zo saai denk je. Je ouders hebben een vitaal
beroep, dus je ouders zijn ook vaak weg. Heel de dag alleen thuis. Dan moet je moeder
ook nog eens getest worden. Gelukkig is de test negatief. Dan mag je weer naar school
en heb je een week later vakantie. Daarna kun je weer lekker naar school en ben ik waar
ik nu ben.
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FOTOINZENDING
1.

Op deze dag tussen 2 lockdowns in even met de trein
naar museum in Leiden.
2. Kreeg ik via de app. Had gekookt voor een mevrouw
uit de buurt en af en toe een kopje koffie gedronken
samen en ik kreeg als dank dit aandenken aan de
coronatijd. Heel lief van haar.
3. Spreekt voor zich.
4. Vond ik leuk.
						Foto’s: Elly Bressers
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Een gedachte mbt het Coronavirus
Sluipmoordenaar.
We kennen ze uit het verleden :
De Builenpest / de zwarte dood .
De Spaanse griep en tuberculose
En meer recent : pokken en malaria
Cholera ,Hiv/Aids ,ebola en sars
Miljoenen hebben eronder geleden en nog !
Nu waart opnieuw een Killer rond
Je ziet,hoort,ruikt en voelt hem niet.
Maar ….van het ene op het andere moment niet meer gezond,
En van meet-af-aan de vele vragen :
Waar kom je vandaan,waar liggen je roots ?
Langzaam – aan begint het te dagen .
Het overtrof onze stoutste dromen
Want het pakte uit in groot formaat
Duizenden zieken ,duizenden doden
En zelfs nog eens duizenden kanshebbers .
Helaas nog geen geneesmiddel voorhanden
Er lijkt geen eind aan te komen .
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Maar er is veel meer aan de hand :
Anderhalve meter afstand van elkaar
Mondkapjes in alle soorten en maten
Bijna alles en iedereen geschorst en op slot
Voor maanden zelfs je werk kwijt
En dat alles in ons bruisend sociale land .
Patienten over het hele land verspreid
Geen…of schaars bezoek achter glas
Ja ’n pandemie heerst in ons land
In ziekenhuizen werken spookachtige figuren
Soms een strijd op leven en dood
En na een stille dood ’n minimaal en sober afscheid.
Figuurlijk en digitaal grijpen we elkaars hand .
’n Steun voor de vele eenzame mensen.
Gedwee en sportief ondergaan wij de opgelegde regels .
Pet af voor al die vrijwilligers in het land
En de bulk van zoveel lieve initiatieven
Onderstreept door al die oppeppers in de krant.

Zware tijd.
Enorm veel respect en bewondering
Voor al die strijders aan het medisch front
En al die verzorgers in de verpleegtehuizen.
Ze werken zich een slag in het rond .
Van schoonmaker/ster tot de top
Past slechts een woord : Verwondering !
De Overheid is in alle openheid met ons lot begaan
En vrees niet, de wereld zal nog niet vergaan.
En al regent het kritiek
Blijf gezond en wordt niet ziek .
We laten ons echt nog niet “kisten “.
Dit was in het kort……het Corona -virus in flitsen .

Kinderen moeten thuis blijven en hun lessen online volgen. Mijn kinderen hebben last
van hun ogen en ze kunnen zich minder concentreren.
Hoe is dat mogelijk.
Er zijn geen activiteiten, geen spelletjes en kinderen mogen niet naar de bibliotheek
toe. Alles mag online.
Mijn kinderen zijn de hele dag bezig met deze (mobiele) toestellen, onder het mom van
online klussen en lessen.
Ze houden er niet meer van om uit te gaan en te spelen. Als ik ze vraag om uit te gaan en
een wandeling te doen, zeggen ze: kijk rond, niemand wil dat je hem benadert, iedereen
wordt gek als je mensen benadert, je lacht niet echt.
Ik zie toekomst van mijn kinderen beginnen te verdwijnen.
Fysiek contact is heel belangrijk.
Rima Almaaz

Bob van Helsdingen, Oisterwijk
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Wat er zoal boven water kan komen
Coronatijd! Zoals vele mensen in deze “ontspulperiode” kom ook ik op een plek in huis
waar ik niet dagelijks te vinden ben, namelijk bij een van de zolderschotten. Hierachter
liggen/ staan veel spullen die de afgelopen jaren min of meer voorzien zijn van een
laagje stof. Van alle schotten wil ik een overzicht maken wat er zoal achter de deurtjes
opgeborgen is. Soms ben ik op zoek , ja echt op zoek, naar iets en weet dan niet meer
waar dit te vinden is. Reden voor mij om er nu eens iets aan te gaan doen, dus met
papier en pen aan de slag.
Deurtje openen en beginnen maar. Ik kom meteen al vele multomappen tegen met honderden stroken fotonegatieven en hiermee wordt nog eens onderstreept hoeveel keren
ik wel niet op de fotoknop gedrukt heb om iets vast te leggen. Bewaren of wegdoen? Ik
twijfel nog wat ik zal doen en na wat wikken en wegen wordt ’t toch nog bewaren!! Dan
zie ik een plastic gele verzamelkrat, merk Tomado wellicht, met dierbare spullen van
mijn overleden ouders. Op de buitenkant staat dan ook op een sticker met grote geschreven letters: PA EN MOE. Na wat gesjor pak ik de zware krat en zal er waarschijnlijk
op dit moment van ontspullen en inventariseren weinig meer terechtkomen.
Terug in de tijd met o.a. fotoalbums, bidprentjes, heilige communieprentjes van mijn
broers en zussen, rouwkaart van mijn vader en ook een plastic mapje waarin ik meteen ’t
prachtige handschrift van mijn moe herken. Het blijkt een dagboek te zijn vanaf 9 mei
1934, zo’n 86 jaar geleden en als 19 jarige jongvolwassene met vulpen geschreven. Niet
meer in mijn herinnering of geweten dat ze een dagboek geschreven heeft.
Op de hiervoor al aangegeven datum blijkt ’t de dag te zijn dat er examen gedaan moet
worden voor apothekersassistente, waarbij ze al om 5 uur opstaat om vervolgens 9 uur
in Utrecht te kunnen zijn. Dit gaat gepaard met gemopper van haar zus Jeanne, die
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waarschijnlijk op dezelfde slaapkamer ligt en de geluiden niet op prijs stelt zo vroeg in
de morgen. Dat kan ik ook wel begrijpen. Overigens komt later in de tijd het gemopper van mijn tante Jeanne veelvuldig voor, ik hoor nog hoe goed ze dit kon. Ze was mijn
peettante en had zeerzeker ook lieve karaktereigenschappen hoor.. Moe’s ouders, mijn
opa en oma, worden al op de hoogte gebracht dat ze niet hoeven te rekenen op een
diploma. Jammer geen vertrouwen in haar kunnen? faalangst? zichzelf indekken? Wie
zal het zeggen. Ze geeft aan dat ze als het examen gaat beginnen fijne recepten heeft
gekregen om te gaan maken. De receptuur staat in Latijnse benamingen vermeld, voor
mij is dit abacadabra.
Na deze vast stressvolle opdrachten uitgevoerd te hebben komt de spannende tijd van
wachten, wat wel of niet tot een goed resultaat zal leiden. Een aantal examenkandidaten worden binnengeroepen en moe blijft alleen over, o jee! Wat later blijkt dat dit
een goed teken was , daar de rest gezakt was. De misschien toekomstige apothekersassistente mag naar binnen en met grote letters en twee dikke strepen eronder schrijft ze
dat ze GESLAAGD is. Een opluchting moet dit geweest zijn. Na de eed aflegging en de
terugreis naar Den Bosch wordt ze verwelkomd door familie met de nodige bloemen.
Wat zal dat een verrassingseffect gegeven hebben. Ik kan me er een voorstelling van
maken hoe zoiets gegaan is: moe als jonge vrouw, totaal verrast uit de trein stappend
en misschien hebben er op dat moment zelfs wel traantjes gevloeid bij haar.
Hierna volgt er een beschrijving van enkele daaropvolgende dagen, waarin ze gaat
trakteren, de vele post doorneemt , de kranten leest die ze nog achter is, maar ook dat
ze twee maanden vakantie mag houden van haar vader, twee maanden nog wel, toe
maar. Ook de gekregen snoezige nieuwe jurk die ze jammergenoeg niet met Pinksteren

aan kon door de kou, schijnt voor haar toch teleurstellend geweest te zijn. Ze had zich
vast een voorstelling gemaakt hoe mooi ze eruit had kunnen zien op beide pinksterdagen. Ook in de kerk had ze haar outfit graag willen laten zien, want naar de kerk gaan
was, gezien haar katholieke opvoeding, een must. Helaas, het ging allemaal niet door.
Na 8 dagen heeft ze de indruk dat de twee maanden vakantie al om zijn omdat ze veel
dingen in het huishouden moest doen. Maar begrijpelijk zo ging dat natuurlijk , waarin
vader een bakkerij had, moeder zwaar suikerpatient was en het gezin uit acht kinderen
bestond.

vert. Maar wat ben ik trots op haar, ook gezien ’t feit dat ze de enige van zes examinandi
was, die op 9 mei 1934, zo’n 86 jaar geleden en als jongvolwassene voor apothekersassistente slaagde.
Dit dagboek ga ik koesteren en wordt NIET ontspuld, zeker weten!!!!
Coise Vos, 67 jaar

Ook komt nog aan bod dat ze gaat volontairen zo’n vijf maanden lang. Voor mij een
onbekend werkwoord, maar na wat gegoogle blijkt dit onbezoldigd werken te zijn.
Hierna verandert haar dagboekbeschrijving van inhoud, overigens ook met andere
vulpeninkt geschreven. De dagaantekeningen zijn er niet meer.
Er wordt vanaf 28 mei 1934 tot 1 maart 1946 beschreven in welke apotheken ze gewerkt
heeft. Toch ook nog een schokkend berichtje ertussendoor over de oorlog, dat ze elke
dag zes maanden lang niet meer met de trein, maar fietsend naar Tilburg moest door
de opgeblazen bruggen.
Moe eindigt haar, toch korte dagboek met de vermelding dat ze een gezellig afscheidsfeest heeft gehad tot half 2 ’s nachts , wat voor mij in die tijd toch wel aan de erg late
kant was!
Dit document door deze coronaperiode “ontdekt” , is me erg dierbaar. Het ontroerde
me doordat er bekende, maar ook onbekende situaties beschreven zijn, ook erg gedetailleerd met de nodige emoties. Dit had ik niet verwacht, moe was namelijk erg intro-

Foto: Coise Vos
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Coronaverhaal
Op het moment dat ik dit schrijf besef ik, dat wij met z’n allen al bijna een jaar te maken
hebben met het Coronavirus, inmiddels in allerlei gevaarlijke en minder gevaarlijk
varianten.
Wanneer ik nu een jaar terugkijk, mis ik het fysieke contact zoals het geven van handen,
knuffelen, begroeting met een kus, etc. het allermeest.
Ook met je vrienden op stap, lekker een hapje gaan eten en een borreltje gaan drinken
mag van mij wel weer.
Zakelijk heb ik wel veel last van de Corona. Als bladmanager van De Nieuwsklok, heb ik
te maken met een aanzienlijk omzetverlies. De ondernemers houden (en begrijpelijk)
de handen op de knip. Met allerlei acties, zoals “Koop lokaal, ook digitaal”, het verlagen van de advertentieprijzen, etc. hou ik tot nu toe het hoofd redelijk boven water.
Ook bied ik ondernemers gratis redactionele aandacht aan in De Nieuwsklok, tenslotte
moeten wij elkaar helpen in deze crisis.
Ik zeg het weleens tegen mijn collega’s, accepteer dat het nu wat minder is met je omzet, je kunt er toch niets aan veranderen, uiteindelijk komt het weer helemaal goed.
En ik ben er van overtuigd, dat wanneer straks de zon weer gaat schijnen en de ondernemers door het Kabinet weer enigszins perspectief geboden wordt, het uiteindelijk wel
weer goed komt en men de weg naar De Nieuwsklok wel weer weet te vinden.
Privé heb ik er totaal geen last van tot nu toe, behalve hetgeen ik in het begin van mijn
verhaal schreef. Niemand in mijn directe omgeving is positief getest gelukkig. In deze
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winterperiode kun je niet zoveel, behalve een stukje wandelen door de Oisterwijkse
bossen. Want dat heeft het mij privé wel gebracht, ik ben me meer gaan bewegen. Ik
probeer, met de nadruk op probeer, elke dag 10.000 stappen te zetten.
Onze 3 dochters met aanhang en de 3 kleinkinderen zien wij ook regelmatig. De jongste
is in blijde verwachting van een tweeling, dus dat was nog het beste nieuws het afgelopen jaar. De tweeling wordt half april verwacht en daar kijken wij erg naar uit.
Van mij mag snel de zon weer gaan schijnen, zodat we weer naar buiten kunnen en behalve wandelen ook o.a. kunnen gaan fietsen, barbecueën, lekker buiten op ons eigen
terras een wijntje drinken of een koel biertje nemen etc..
Een paar jaar geleden hebben wij een fietsendrager gekocht voor op de auto en hebben
wij afgelopen zomer heel veel van Nederland gezien.
Dus wat mij betreft, laat de zon maar gaan schijnen.
Con van Beckhoven, 63 jaar

FOTOINZENDING
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Achter een scherm en mondkapje op.
Netjes op aangewezen plek staan
Niet op vakantie
To Go
Oeps mondkapje vergeten

Foto’s: Els Oomis
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Snel terug naar huis voor Corona
27 februari 2020, corona in Nederland. Op het moment dat de eerste coronabesmetting
in Nederland werd vastgesteld zat ik voor een stage aan de andere kant van de wereld.
Op het moment dat ik het nieuws hoorde zat ik thuis op de bank bij mijn gastgezin in
Nieuw-Zeeland. Ik schrok er van dat het virus als eerste in Brabant was opgedoken,
mijn familie woont hemelsbreed maar op een paar kilometer van het ziekenhuis waar
het eerste coronaslachtoffer van Nederland lag. Omdat het virus zo dichtbij was had ik
wel de angst dat mijn ouders het ook op zouden kunnen lopen, terwijl ik nog in NieuwZeeland verbleef. Ik heb mijn rondreis door het bijzondere land eerder afgebroken om
terug te kunnen keren naar Nederland, maar vanwege het grote besmettingsgevaar
van binnenkomende reizigers waren op dat moment al veel internationale vliegvelden
gesloten. Net de vliegvelden die vanuit Nieuw-Zeeland bereikbaar waren, zoals China
en Singapore, zaten op slot. Terwijl Nieuw-Zeeland zelf eigenlijk maar amper besmettingen met het virus had, minder dan 100 in het hele land, ging het gehele land al in
een lockdown. Binnen 48 uur gingen vliegvelden dicht, stopten bussen met rijden en
was het voor toeristen niet meer mogelijk om naar Nieuw-Zeeland af te reizen. Zelfs
openbare toiletten en speeltoestellen werden afgesloten. Uiteindelijk ben ik met een
repatriëringsvlucht vanuit de overheid terug naar Nederland gekomen. Ik ben precies op
1ste paasdag terug gekomen in Nederland, ik was erg blij dat mijn familie in de tussentijd gezond was gebleven.
Ik verwacht dat we pas het einde van de zomer een soepeler leven kunnen gaan leiden
met een kleinere kans om het Coronavirus te krijgen. Tegen die tijd zal een groot deel
van de Nederlanders gevaccineerd zijn en worden de zwakkeren in onze samenleving
beter beschermd. Mijn angst is wel dat er nog meer verschillende varianten van het
coronavirus ontstaan en het huidige vaccin hier niet meer tegen kan beschermen.
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Mijn hoop is dat het vaccin hier tijdig op aangepast kan worden om een nieuwe grote
uitbraak in de toekomst te kunnen voorkomen. Door de hele Coronacrisis heb ik wel
meer inzicht gekregen in de verspreiding van virussen en hoe gemakkelijk dit kan gaan.
Mijn verwachting is dat er in de toekomst meer aandacht wordt besteed om virusverspreiding in het algemeen te kunnen voorkomen. Ik hoop voor nu dat iedereen gezond
mag blijven en dat alle Nederlanders op tijd kunnen worden ingeënt. Ook hoop ik dat
iedereen met elkaar in contact blijft in deze tijd en dat extra aandacht wordt besteed
aan de mensen die dit nodig hebben.
Rick Denissen, 26 jaar
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Foto’s: Rick Denissen
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Corona en wat doet het met je
Afscheid is herinneren en kijken in de toekomst
De titel van mijn verhaal is duidelijk, maar ik heb in dit geval ook een ondertitel geplaatst. Dat heb ik heel bewust gedaan, want we hebben van heel veel afscheid moeten nemen. Daarnaast geeft het ons ook een kans om in de toekomst te kijken en wat
kunnen we als mens beter / anders gaan doen. Het is namelijk ook duidelijk, dat wij, de
mens, de bron zijn van alles wat er gebeurd, dus ook Covid-19.

ondertussen kwamen er allerlei nieuwe uitdagingen op mijn pad. Een van die uitdagingen is een samenwerking met Nature for Health. Bij deze organisatie zit ik in een klein
team, wat zich bezig houdt met helende paden. Wat zijn dat zal iedereen zich afvragen.
Helende wandel- of fietspaden zijn paden die door ons Brabantse land lopen waarbij
wordt stilgestaan dat het landschap zeer helend kan zijn. Daarnaast wandelen en fietsen
de mensen ook langs plekken waar het landschap duidelijk geheeld moet worden.

De afgelopen tijd ben ik in mijn hoofd heel veel bezig geweest met het hoe en waarom
van Covid-19. Mede doordat ik vanaf 27 juni 2019 officieel met pensioen ging en de
vrijheid voor de deur zou staan. Met open armen deed ik de deur open en omarmde die
vrijheid. Helaas was het van korte duur, want op 11 maart 2020 wordt de uitbraak van
COVID-19 erkend als een pandemie door de WHO. Mijn en ieders vrijheid werd beperkt
en dat voelde even raar aan. In een keer geen excursies en lezingen meer voor mij en
laat ik beiden nou heel erg leuk vinden. Dit werd mij plotseling afgenomen en daar
moest ik wel even aan wennen. Toch is mijn naam niet voor niets Frans en mensen met
zo’n naam staan toch vaak bekend als vrolijke types.

Een tweede zaak die op mijn pad kwam was het fenomeen bosbaden oftewel ShinrinYoku. Inmiddels heb ik daar heel veel over gelezen en ben ik ook tot uitvoering over
gegaan. Het woord Shinrin-Yoku komt uit het Japans en hierin betekent Shinrin bos en
Yoku bad. Vandaar dat we in Nederland gekozen hebben voor het woord bosbaden. Het
gaat er niet om dat je letterlijk een bad neemt, maar dat je jezelf onderdompelt in een
bos, lees hier voor het gemak ook de natuur. Het is al heel lang bekend dat de natuur /
het bos een helende werking heeft op de mensen. In principe zijn bosbad-wandelingen
eigenlijk natuurbelevingswandelingen waarbij je al je zintuigen inzet. Na afloop ben je
heerlijk ontspannen en voel je dat je meer energie hebt. Tussen de lockdowns door heb
ik diverse bosbad-wandelingen kunnen geven en ontdekt dat het mij goed afging.

Als ik dan in de Keltische boomhoroscoop kijk zie ik dat ik een hazelaar ben. Bij het
lezen onder de naam hazelaar vallen dan meteen een aantal zaken op. Allereerst staat
er naast het woord de hazelaar meteen het woord “de buitengewone”. Waarom dat zo
is, weet ik niet echt, maar ik voel wel dat er soms buitengewone zaken op mij afkomen.
Wellicht heeft het daarmee te maken. Daarnaast valt op dat hazelaars op zoek zijn naar
nieuwe uitdagingen en nieuwe ervaringen. Goh, wat leuk is dat als je zoiets leest en
dat ook zo aanvoelt. Afscheid nemen van excursies en lezingen deed en doet pijn, maar
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Uiteindelijk heb ik dus wel afscheid moeten nemen, maar ik heb er ook wat voor teruggekregen. Natuurlijk snap ik wel dat er heel veel mensen weldegelijk in de problemen
zijn gekomen en dat er bij sommige families ook sterfgevallen zijn, maar daar wordt al
veel overgeschreven. De opdracht die ik kreeg was om iets te schrijven over wat ik had
meegemaakt in die Coronatijd.

Tot slot nog even iets over wat ik in de eerste alinea geschreven heb. Het wordt steeds
meer duidelijk dat wij als mens aan de bron staan van deze Covid-19 pandemie, maar
ook eventuele andere pandemieën. Op grote schaal verstoren wij het ecosysteem in
de wereld, dus ook in Nederland. De meeste virussen leven in de tropische wereld en
wouden, Door het massaal kappen van die tropische wouden sterven veel soorten uit en
wordt de wereld van die virussen kleiner en kleiner. Ze zoeken dan in nieuwe leefgebieden naar nieuwe levenscellen. Aangezien de mensheid gigantisch verdubbeld is en wij
als mensen ook overal komen, lopen we het risico dat we de virussen meenemen.
Toch kunnen we er iets tegen doen en dat is zorgen in eigen land, en dat moeten alle
landen voor zich oppakken, dat we weer een gezonde bodem en lucht krijgen. Daarnaast
moeten we gaan zorgen voor een natuurinclusieve landbouw, een gezonde landbouw
dus, die ons gezond voedsel levert. Tevens moeten we ook meer tijd voor onszelf nemen, zodat ons innerlijk ook weer gezond wordt.
Met een mooie quote van Rumi wil ik eindigen;
“Vergeet niet dat de toegang naar het allerheiligste binnen in jou is.”
Frans Kapteijns, februari 2021
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Corona-aandacht, met elkaar en voor elkaar
Van een Oisterwijkse mantelzorger, uit de dagelijkse praktijk.
Jeetje zeg, het leven ligt plat! Niet door een oorlog, gifwolk of hittegolf. Maar door een
simpel virus, correctie: een agressief virus genaamd corona [Covid-19]. Wat gaat het
leven ons brengen? Krijgen we nu de rekening gepresenteerd?
Buuf haar leventje wordt ook steeds verder ingeperkt. Maatregelen vanuit de overheid
en waarschuwingen vanuit haar zoon en schoondochter. De eerste week kon ze nog wel
even naar de supermarkt om de benen te strekken. De tweede week werd dit voor haar
gedaan. En de derde week blijft ze binnen, ontvangt ze geen visite en blijft ze op anderhalve meter afstand aan de deur. Buuf volgt de regels, voor haar eigen gezondheid en
die van anderen. “Ik ben al 14 dagen niet meer buiten geweest”, zegt ze. Buiten is voor
haar de straat in, naar de winkels lopen. Nu het weer beter wordt, is ze wel dagelijks in
haar tuin. Als ik haar bezig hoor, spreek ik haar even aan.
“Buuf, heb je nog boodschappen nodig?”
“Buuf, hoe gaat het met je?”
“Buuf, hier wat lekkers voor bij de koffie.”
“Buuf, hier een kaartje voor jou.”
“Buuf, heb je een mondkapje nodig?”
We houden anderhalve meter afstand, maar er is
corona-aandacht voor buuf. Met elkaar, voor elkaar.
26-3-2020
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Hier planeet Corona
Van een Oisterwijkse mantelzorger, uit de dagelijkse praktijk.
Wat Corona al niet met je kan doen. Het leven staat op zijn kop. We denken veilig te zijn
in ons kikkerlandje. We zijn gewend ons in alle vrijheid te kunnen verplaatsen, contacten aan te gaan en mensen te ontmoeten. En dan ineens: BLIJF BINNEN, NEEM ANDERHALVE METER AFSTAND, SCHUD GEEN HANDEN.
Je ziet op tv mensen in witte en blauwe overalls, met handschoenen aan en mondkapjes voor. Is dit planeet Corona? Is dit een nare droom? Je ziet zwaaiende en zingende
men-sen die niet meer bij hun geliefden mogen, mantelzorgers die op afstand moeten
blijven. Ouderen die er helemaal niets meer van snappen. Eenzamer dan eenzaam.
“Buuf, ik moet helaas op afstand blijven van je. Geen praatje van dichtbij en ik kan je
ner-gens mee naartoe nemen. Ik bel je op voor de boodschappen en zet ze daarna voor
je deur.” Geen binnenloopmoment nu bij buuf, geen hand op haar schouder. De steeg en
trottoirs die we anders samen doen, doe ik nu in mijn eentje. Buuf zit verplicht binnen.
Het is stil om me heen. Het voelt onnatuurlijk om zo met haar
om te moeten gaan. We praten op afstand, het voelt als
afstand. Het voelt eenzaam voor ons alle twee.
Buuf is dankbaar voor alle hulp. Maar we snakken beiden
weer naar normaal contact.
Van planeet Corona terug naar planeet Aarde…
Hallo, hallo, hier planeet Corona…
2-4-2020

Een duimpje voor buuf !
Van een Oisterwijkse mantelzorger, uit de dagelijkse praktijk.
Al ruim 6 weken zitten we in onze coronabubbel. Thuis blijven, afstand houden, geen
han-den schudden, geen groepsvorming. Maar het kan erger, dit is niet het einde van
de we-reld. We mogen in Nederland tenminste nog naar buiten. En we startten gelijk
met 6 we-ken prachtig weer. Dat is genieten, tenminste voor degene die er voor open
staat.
Buuf heeft zich ook in lockdownstand gezet. Geen visite, geen rondje winkels. Aan de
deur houdt ze een praatje op 1,5 meter afstand. Ze kan er nog mee lachen, ze ondergaat
deze crisis in een positieve stemming. Ze is blij met alle hulp die ze krijgt. Geen gezeur,
geen geklaag. “Dit is het, we zullen het ermee moeten doen”, hoor ik ze denken.
Hoelang nog? Dat hangt voor een deel ook af van onszelf. Als iedereen de lockdown zo
serieus zou nemen als buuf dan zouden we voorbeeldburgers zijn. Maar ja, ik kijk om me
heen en zie - - - - Ik ben in ieder geval trots op mijn buuf die zo positief blijft en zich aan de maatregelen
houdt. Dat verdient een duimpje!
7-5-2020

We maken er een potje van
Van een Oisterwijkse mantelzorger, uit de dagelijkse praktijk.
We gaan op herhaling. De lockdown van corona 2 komt er aan. En dat betekent voor buuf
weer beperkingen. Ze was net uit haar lockdown van corona 1 aan het komen. “Buuf, we
maken er een potje van, vind je niet?
“Zoveel mensen waren zo goed bezig. Maar er zijn ook mensen die doen of het virus er
niet is. Ze vinden corona maar onzin, ver van mijn bed, het duurt ze te lang, ze hebben
geen vrijheid meer. Ze willen het vliegtuig weer in, op vakantie, feesten, elkaar ontmoeten. Ouderen zie ik in de winkel weer te dichtbij komen. En de jeugd wil niet op haar
gedrag worden aan-gesproken. Blijf uit mijn bubbel…!
Het is dweilen met de kraan open. Eigen verantwoordelijkheid nemen? Meewerken
om het virus onder de knie te krijgen? We laten het met z’n allen zover komen dat de
overheid weer strengere maatregelen moet nemen. De zorgmedewerkers mogen nu ook
weer op herhaling. Zin of geen zin, ze hebben geen keuze. Geen wonder dat de gezondheidszorg zo duur wordt.”
Zo mopperen we nog een tijdje door. Wat leven we toch in een rare wereld. “Sorry buuf
dat we er weer zo’n potje van hebben gemaakt.”
22-10-2020
Lia Smulders
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Saar’s corona verhaal
Het is avond en ik kijk het jeugdjournaal. Ze vertellen over dat er in China Covid-19
(coronavirus) is uitgebroken. En dat er veel mensen aan dood gaan (vooral oude
mensen). Zo gaat het een paar weken goed, maar dan komt ineens het Covid-19 virus
ook in Nederland, dat had ik niet verwacht. Eerst zijn er weinig besmettingen, maar dan
moeten we ineens in lockdown! Dus de scholen, winkels (behalve met levensmiddelen),
kermissen, pretparken, zwembaden enz. gaan allemaal dicht.
We hebben thuis les en het is saai om de hele dag achter een scherm les te volgen. Je
moet ook 1,5 meter afstand houden en muziek les gaat via papa’s telefoon. Zelfs mijn
klimles gaat alleen buiten door en daar houd ik echt niet van.
Zo ging het weken door, totdat het weer beter ging met de besmettingen. De school
ging half open, de ochtend de ene groep, de middag de andere groep. Ik zat vaak op
de BSO, ik houd daar dus NIET van. Maar al gauw ging alles beter, alleen moest je wel
voorzichtig zijn.

Er kwam ook een avondklok, vanaf 9 uur ’s avonds mochten we niet meer over straat. Ik
vond dat niet zo erg, want dan moest ik slapen.
Gelukkig gingen opeens de basisscholen weer open (een week voor de vakantie). De
klimlessen gaan weer buiten door, dat vind ik fijn. De schaatsles ging ook weer een keer
door omdat het zo koud was en er natuurijs was! Verder is het maar afwachten hoe het
gaat lopen…..
Helaas mogen we dit jaar niet op skivakantie en dat doen we elk jaar!
Een paar leuke dingen van de lockdown, omdat we zoveel thuis waren: ik heb meer
kunnen lezen (dat vind ik leuk), ik heb veel nieuwe liedjes ontdekt, van papa heb ik een
ukelele gekregen en ik heb in de vakantie veel verhaaltjes geschreven!
Saar Schoenmakers, 9 jaar, groep 6, Moergestel

De tijd ging voorbij, Sinterklaas, verjaardagen, maar met kerst ging het (alweer) mis.
Vlak voor de kerstvakantie moesten we in lockdown. Ik zou eigenlijk met mijn vriendin
gaan zeemeermin zwemmen, en ook dat ging niet door, daar baalde ik van. Het klimmen ging helemaal dicht, niet eens alleen buiten. En oudjaarsavond moest op 1,5 meter
afstand. Na de vakantie hadden we weer online les. Dus we zaten allemaal thuis te werken, papa in het kantoortje, mama in de keuken, Jacco (mijn broertje) in de kamer en ik
boven in mijn eigen kamer. Hele dagen achter de computer, is echt niet leuk. Gelukkig
mocht ik nog wel afspreken met vriendinnen.
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Corona-PROEF
Aan het begin van 2020 bevond ik mij met één half been in de wereld.
Ik was net verhuisd naar Oisterwijk, worstelde met een flinke burn-out en het lukte
maar niet om mijn leven hier op te pakken. Ik had geen enkel vertrouwen in mezelf of
anderen en ik voelde me zo kwetsbaar dat alles buiten mijn voordeur een reële bedreiging leek.
Sociale situaties waren een opgave die ik nauwelijks te boven kwam. Ik kon niet meekomen. Vaak had ik vóór de middag de dag al opgegeven, de gordijnen weer dichtgetrokken om wanhopig onder een dekentje op de bank te verdwijnen. Ik voelde me totaal
mislukt.
En toen kwam corona..
De wereld ging op slot en stopte met draaien. Werken op locatie, sporten, sociale aangelegenheden en vrijwel alle vormen van (vrije)tijdsbesteding werden stilgelegd. Daar
werd míjn wereld niet veel kleiner van. Wel overzichtelijker.

Nooit eerder werden gevoelens van eenzaamheid en angst zó massaal beleefd en
gedeeld. Opeens was iedereen slachtoffer van het “eenzaamheidsvirus” dat zich met
corona wereldwijd had verspreid. We waren verbonden in eenzaamheid en die verbinding was voelbaar.
Niet langer behoorde ik tot die worstelende minderheid die ongezien door het leven
ging, en ineens bevond ik mij aan de andere kant van de streep. Waar veel mensen versomberden onder dit ongekende isolement (en de overheersende focus op wat er vooral
níet meer kon), voelde ik me gesterkt door de ervaring dat ik in deze omstandigheden
wél overeind kon blijven.
Sterker nog, ik gedijde in die eerste maanden.

Overal hoorde ik van mensen hoe moeilijk ze het vonden om de hele dag thuis te moeten zitten; om niet zomaar even ergens naartoe te kunnen, zich eenzaam te voelen, bang
te zijn om zich tussen de mensen te begeven. Om hun dagelijkse structuur te moeten
vormgeven- en behouden; koortsig op zoek naar bezigheden om maar niet aan zichzelf
en het niks ten onder te gaan.

Gek genoeg voelde ik me totaal niet geïsoleerd. Ik voelde me juist enorm bevrijd, want
ik hóefde niks meer! Ik hoefde nergens naartoe. Geen sociale situaties waar ik mezelf
moest laten zien, geen verplichtingen, sociale normen en verwachtingen die ik toch niet
kon waarmaken.
Het was een omgekeerde wereld. De buitenwereld waar ik zo vervreemd van was had
zich vervormd tot de wereld die ik kende. De lockdown en deze nieuwe “anderhalvemetersamenleving” hadden een hoop sociale struikelblokken uit de weg geruimd en
daarmee mijn gevoel van isolement opgeheven. De druk viel weg, en dat maakte de weg
vrij voor mijn vrije wil.

Om dagen niemand te zien of spreken. Voor veel mensen was dit het einde van de wereld. Voor mij al jaren de dagelijkse realiteit. En voor het eerst voelde ik me gesteund in
mijn worsteling.

Opeens had ik de mogelijkheid - en het excuus - om vanaf een afstandje contact te
hebben met anderen. Thuis in mijn eigen omgeving, vanachter het scherm van mijn
laptop of mobiel, hoefde ik niet bang te zijn voor de dreiging van buiten. Dat gaf mij
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de veiligheid om te oefenen; om ook op moeilijke dagen, als ik me bang, verdrietig en
kwetsbaar voelde, de verbinding met anderen aan te gaan. Om mezelf te laten zien. En
mijn baaldag ook.
Zo vond ik in die eerste maanden een stukje zelfvertrouwen terug en ik leefde helemaal
op! Ik dacht dat ik mezelf prima alleen kon redden in lockdown. Maar ook ik ontkwam
uiteindelijk niet aan de “huidhonger”.
Mijn lijf gilde om aangeraakt te worden! Ik wist niet dat dat kon.
Nooit eerder heb ik me zó alleen en bedreigd gevoeld in mijn bestaan. Een existentiële
wanhoop, zo groot, ik dacht dat ik erin zou verzuipen. Het is alsof je scheurt van binnen;
je in je eigen leegte dreigt te verdwijnen en worden vastgehouden de enige manier is
om te kunnen blijven bestaan.
Het is die allereerste behoefte; de behoefte aan verbinding en contact.
Nu pas voelde ik wat ik al jaren miste en wat ik zo hard nodig had.
Ook het contact vanuit huis en via beeldschermen begon me tegen te staan. Ik miste de
verbinding,
en voor het eerst was het verlangen sterker dan de angst!
Ik had het gevoel dat niemand op mij zat te wachten, en die overtuiging was allesbehalve helpend om op zoek te gaan naar het tegendeel. Maar nu iedereen thuiszat en de
behoefte aan contact zo letterlijk en door zoveel mensen werd uitgesproken, vond ik de
bevestiging die ik nodig had om de stap te wagen; om vrienden en familie bij me uit te
nodigen en op mijn beurt weer vaker bij hen langs te gaan.

Door de coronamaatregelen kon ik het contact zelf regisseren. Mensen en situaties
waar ik niet op zat te wachten hield ik moeiteloos buiten de deur door te zeggen dat ik
‘voorzichtig’ wilde zijn om besmetting te voorkomen. Daar was geen woord aan gelogen
en het werd direct door iedereen geaccepteerd. Ook stond er niemand meer onaangekondigd op de stoep, alles ging in overleg.
Ik kon zelf bepalen wie ik binnenliet en waar ik binnenging. Dat gaf mij een gevoel
van controle terug, waardoor ik stap voor stap en in mijn eigen tempo kon oefenen om
mezelf en mijn huis weer open te stellen voor anderen.
En wat doe je als je nergens heen kunt en de hele dag tegen de muren aan zit te kijken?
Dan zorg je dat het weer leuk wordt om die muren te zien! Heel Nederland stuitte op dit
idee en sloeg massaal aan het klussen. Ik ook.
Ik bood aan om vrienden en familie te helpen met schilderen. Dit was voor mij dé gelegenheid om uit mijn comfortzone te stappen en die van anderen binnen te gaan. Om al
schilderend hun warmte en gezelligheid over me heen te laten komen en te voelen dat
ik welkom was. Het beangstigde én verraste me keer op keer.
In twee maanden kwastte ik meer dan honderd vierkante meter. En ook mijn innerlijk
veranderde van kleur. In mij groeide het vertrouwen in mezelf, en door de positieve
reacties die ik terugkreeg ook het vertrouwen in anderen. Ik durfde te vertellen over de
dingen waar ik trots op ben, en alles waar ik keihard tegenaan loop. Het contact verdiepte zich, en de verbinding waar ik zo bang voor was, werd een verrijking.
En zelfs het door zovelen gehate mondkapje bracht mogelijkheden!
Mensen protesteerden ertegen, vonden het vreselijk om dat ding te moeten dragen!
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Corona-PROEF (vervolg)
Ik wist niet beter dan dat ik een masker droeg. Ik droeg het al jaren; een klein lachje.
Een kuiltje in mijn mondhoek, precies groot genoeg om er al mijn verdriet, onzekerheid
en andere kwetsbaarheden in te verbergen. Zonder mijn lachje was ik nergens. Ik lachte
áltijd.

Het beschermde me tegen het coronavirus en tegelijkertijd hield het die wereld op
afstand waarin ik niet mee kon komen. Het heeft me een gevoel van veiligheid teruggegeven dat voorheen onvindbaar leek. Door die veiligheid kon ik groeien.
In de afstand vond ik de ruimte om weer dichtbij te kunnen komen.

Op een dag zat ik in de bus na een moeilijk gesprek. Mijn oude gewoonte zei me te
lachen, maar het voelde zo verkeerd! En toen ontdekte ik hoe fijn dat mondkapje was; ik
hóefde helemaal niet te lachen! Ik kon me laten zien zoals ik was want er was niemand
die het kon zien. En voor het eerst in jaren durfde ik mijn masker af te zetten en mijn
mondhoeken te laten zakken. Wat een verademing! Verstopt achter de plooien van mijn
mondkapje kon ik oefenen met gewoon mezelf zijn.

Marloes van den Heuvel, 32 jaar.

Na een tijdje durfde mijn gezicht mijn stemming weer te volgen en daarmee ging er een
nieuwe wereld – dé wereld – voor me open!
Ik durfde mezelf weer te laten zien zonder bang te zijn wat anderen ervan zouden vinden. Gewoon chagrijnig door de supermarkt te stampen, zonder wederwens of ‘goeiedag’. Buiten te wandelen met de zon op mijn tranen, hand in hand met mijn verdriet.
Eindelijk had ik de buitenwereld overwonnen! Mijn kwetsbaarheid - IK - mocht er weer
zijn.
Ik had het geluk dat de coronamaatregelen –en de omstandigheden die eruit voortkwamen een positieve- en dubbele uitwerking hadden op mijn leven.
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FOTOINZENDING
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1. en 2. “Dit zijn de (nood)maatregelen in apotheek de Voorste Stroom aan de moergestelseweg in maart 2020. Eerst werd
geprobeerd klanten afstand te laten houden met strepen op de vloer en daarna met bakken of hangtafels waar de klant
achter moest blijven. Maar de tafels werden opzij geduwd en men ging op de bakken staan in plaats van er achter te blijven.
Daarna werd het drastischer aangepakt. Dit zeil heeft er een aantal weken gehangen. Het is later vervangen door plexiglas
schermen, maar doordat daar in die tijd enorme vraag naar was konden die niet direct geplaatst worden.”
Foto’s: Rianne Tameris (namens apotheek de Voorste Stroom)
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Inwoners tonen met unieke actie saamhorigheid en kracht van de gemeenschap
Corona-herinneringsbomen in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom
In een unieke actie van eendracht en samenwerking zijn vier corona-herinneringsbomen geplant in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Oisterwijk, de vier kernen die sedert
begin dit jaar samen de gemeente Oisterwijk vormen. De bomen zijn geplant op ‘corona
memorial day’, zaterdag 27 februari 2021, exact één jaar nadat de eerste coronapatiënt
in Nederland bekend werd. Burgemeester Hans Janssen gooide op deze gedenkwaardige
dag de plantgaten van alle vier de bomen symbolisch dicht met vruchtbare aarde.
Het initiatief is genomen door Wally Klijn uit Oisterwijk en Hennie van Schooten uit
Moergestel. “De coronapandemie heeft een onvergetelijke bres geslagen in het leven
van mensen. Daar willen we bij stilstaan”, aldus Hennie van Schooten. Wally Klijn:
“Deze crisis staat in het geheugen gegrift van mensen. Bomen staan symbool voor
levenskracht, dat we er met zijn allen weer bovenop komen.” Hennie van Schooten:
“Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom kennen een traditie van herinneringsbomen.”
De al behoorlijk uit de kluiten gewassen bomen staan in de vier kernen op plaatsen
waar ze gemakkelijk kunnen worden bezocht en een centrale plaats in de gemeenschap
kunnen krijgen. In Heukelom staat de boom op de spie van het Heikespoor en de Heukelomseweg, tegenover de woonboerderij van de familie Van Erp. De Haarense coronaherinneringsboom is geplant in het nieuwe Park Ruijbosch. De Janus de Vriestuin aan de
Kuiperstraat is de plek van de boom in Oisterwijk. Deze buurtmoestuin is genoemd naar
de aan corona overleden voormalige redacteur van Nieuwsklok. En in Moergestel is een
mooie plek gevonden in de tuin van Park Stanislaus, grenzend aan twee basisscholen.
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Basisscholen
Alle vier de plaatsen zijn dusdanig gekozen dat er gemakkelijk een relatie kan worden
gelegd met de basisscholen die bij dit project zijn betrokken. “Hoewel de vier herinnerings-bomen zijn bedoeld voor álle inwoners, zijn het toch vooral de kinderen die we op
het oog hebben”, aldus Hennie van Schooten. “Voor vrijwel iedereen is dit de grootste
naoorlogse crisis die men meemaakt, maar het zijn met name de kinderen die deze
gebeurtenis het langst mee zullen nemen in hun levensgeschiedenis. Over bijvoorbeeld
vijftig jaar kunnen ze hun herinneringen aan corona delen bij deze bomen.”
De scholen die nauw bij het project zijn betrokken – en daar zeer enthousiast over zijn –
zijn De Hasselbraam en (naar verwachting) De Klim-op in Haaren, De Bienekebolders en
De Vonder in Moergestel, De Tovervogel in Oisterwijk en voor Heukelom, dat zelf geen
school heeft, zijn dat Den Akker en De Molenhoek in Oisterwijk. Alle zeven scholen hebben een door Wally Klijn ontwikkelde lesbrief ontvangen. “Daarin leggen we onder meer
uit wat herinneringsbomen zijn en wat het grote belang is van bomen voor de mensheid”, aldus Wally Klijn. In de vier kernen die samen de gemeente Oisterwijk vormen
staan overigens opvallend veel herinneringsbomen. De bekendste en historisch meest
bijzondere is de Vrijheidsboom, een eik die in 1794 op de Lind in Oisterwijk is geplant.
Ook opvallend maar van een heel andere aard is de ‘Verniel-me-niet-boom’, een treurwilg in Moergestel als levende aanklacht tegen vandalisme. In de hele gemeente gaat
het om enkele tientallen herinneringsbomen.
Vrijwilligerswerk en sponsoring
De corona-herinneringsbomen van Haaren en Moergestel zijn een varenbeuk, Heukel-

om heeft een koningslinde en Oisterwijk een (stoof),peer, dit omdat deze boom in de
Janus de Vriestuin staat. De bomen zijn alle vier ettelijke jaren oud en hebben allemaal
al een behoorlijke omvang. Ze zijn geleverd door Boomkwekerij M. van den Oever uit
Haaren. Dit bedrijf was tevens een van de sponsoren, deels in natura. De totale kosten
zijn opgebracht door donaties van particulieren, royale bijdragen van Rabobank Hart
van Brabant en de gemeente Oisterwijk, en door middel van sponsoring in natura.
Een voorbeeld van dat laatste waren de vrijwilligers die bereid waren om met hun
machines de niet te tillen bomen mee in de grond te zetten. In alle vier de kernen waren
meerdere vrijwilligers betrokken. Om te beginnen werd in alle vier de kernen een aantal
personen bereid gevonden zitting te nemen in een werkgroep. Deze wordt gevormd
door Harrie Marsman uit Haaren (hij deed mee op persoonlijke titel), John van Dongen,
voorzitter van de buurtraad Heukelom, Ilja Renders en Hans Marcelissen van de Janus
de Vriestuin en de Moergestelse groenman Adry Hoeven. De werkgroep werd gecompleteerd door Wally Klijn en door Hennie van Schooten, de trekker van dit bijzondere
project.
Zij roemt de samenwerking met de gemeente. “De gemeente heeft het initiatief steeds
van harte omarmd.” De inzet van vrijwilligers werd gecomplementeerd door Theo van
de Ven in Haaren; Sjef, Jeanne en Ilse van Erp en Henk de Kort in Heukelom en Henk van
Roessel en Frank van den Meijdenberg in Moergestel. Een naam die ook genoemd mag
worden is die van Bert Klerks uit Oisterwijk.

De eerste stappen om te komen tot de vier corona-herinneringsbomen zijn in juni 2020
gezet. Aanvankelijk was het plan de bomen vorig najaar te planten, maar toen gooide de
tweede coronagolf roet in het eten. Dat de bomen nu dan op 27 februari in de grond zijn
gezet, heeft niet alleen de symbolische betekenis van die datum als achtergrond, wat
ook meespeelt is dat het plantseizoen ten einde loopt.
Officiële ceremonie
Aan het planten van de vier bomen is door de initiatiefnemers geen ruchtbaarheid
gegeven omdat corona nog steeds heerst. In de huidige situatie is het niet te doen en
overigens ook verboden om veel mensen bij elkaar te brengen. Zodra dat weer kan komt
er een officiële ceremonie met de scholen, alle betrokkenen en de gemeenschappen
van Moergestel, Haaren, Heukelom en Oisterwijk. De organisatie wil hier dan ook nabestaanden van mensen die aan corona zijn overleden en mensen die de ziekte hebben
gehad en zijn genezen bij betrekken. “Ook voor hen zijn deze bomen, symbolen van
kracht en hoop, geplant”, aldus initiatiefnemers Wally Klijn en Hennie van Schooten.
Bordjes bij de bomen
De vier corona-herinneringsbomen worden tijdens een officiële ceremonie aan de
gemeenschappen van Haaren, Heukelom, Oisterwijk en Moergestel overgedragen. Bij
die gelegenheid worden bij alle bomen informatiebordjes geplaatst. Deze duurzame
bordjes worden gemaakt door vrijwilliger Albert Nooren uit Oisterwijk. De varenbeuk,
zoals die in Haaren en Moergestel staat, kan 15 tot 20 meter hoog worden. Van oorsprong komt deze soort uit Frankrijk. De Latijnse naam is Fagus sylvatica Aspleniifolia.
De Heukelomse koningslinde luistert naar de Latijnse benaming Tilia europaea Pallida.
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Koningslindes worden vaak gebruikt als herinneringsbomen van troonwisselingen. Toen
Wilhelmina op 6 september 1898 koningin werd, werden de eerste koningslindes geplant. De stoofpeer in Oisterwijk is een Pyrus communis ‘Saint Remy’. De vrucht is een
roodkokende stoofpeer. Dat wordt dus smullen, daar in de Janus de Vriestuin.
Zeldzame vorm van Samenwerking
De vier corona-herinneringsbomen zijn het resultaat van een zeldzame vorm van
samenwerking. Namelijk tussen die van de vier gemeenschappen van de vier plaatsen
die samen de gemeente Oisterwijk vormen. Sinds 1 januari maakt Haaren deel uit van
de gemeente Oisterwijk. Er bestaat slechts één voorbeeld meer van zo’n ‘inter-kernensamenwerking’, en dat zijn de reuzen. In 1997 ontstond de gemeente Oisterwijk uit
de samenvoeging met Heukelom en Moergestel. Door de Stichting WieKentKunst uit
Moergestel werden in 1999 de reuzen bedacht als culturele vorm van samenwerking. Dit
is een groot succes tot op de dag van vandaag. Een prachtvoorbeeld van dat succes is
de nieuwe reuzin Ariaoneke van Haaren. Hennie van Schooten en Wally Klijn spreken de
wens uit dat uit de corona-herinneringsbomen méér samenwerking tussen de kernen
groeit. “Nu dragen we samen het leed, laten we samen aan de toekomst werken”, aldus
de twee initiatiefnemers.
Burgemeester Hans Janssen: “Een prachtig initiatief”
Burgemeester Hans Janssen maakte afgelopen zaterdag 27 februari een tocht langs
alle vier de plekken waar de corona-herinneringsbomen zijn geplant. Overal werd hij
opgewacht door vrijwilligers die dit bijzondere project mogelijk hebben gemaakt en
werd hem gevraagd symbolisch de laatste scheppen aarde in de plantgaten te gooien.
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“Een prachtig initiatief”, noemde hij de vier corona-herinneringsbomen voor Haaren,
Heukelom, Moergestel en Oisterwijk.
“Corona is de grootste crisis sinds járen. Het is een crisis die iedereen raakt. De bomen
zijn een teken van hoop voor heel de bevolking. Door ze te planten geven ze met hun
levenskracht hoop voor de toekomst.” Met name ook sprak burgemeester Hans Janssen
zijn waardering uit voor het nadrukkelijk betrekken van de jeugd bij dit initiatief. ”Kinderen zijn onze toekomst en kinderen samen met bomen vormen een sterke symboliek”, aldus Hans Janssen die een bijzondere kant belichtte van het planten van de vier
coronabomen in het voorjaar: “Daarmee wordt alles letterlijk in het licht gezet.”
Hij stond er bij stil dat het afgelopen ‘coronajaar’ een dubbel beeld heeft opgeroepen.
Enerzijds veel ellende op veel uiteenlopende vlakken – mensen, sociaal, maatschappelijk, economisch, cultureel -, anderzijds liet het afgelopen jaar veel tekenen van hoop
zien door de inzet van heel veel mensen, organisaties en bedrijven in de gemeente
Oisterwijk. Hans Janssen: “Het is écht mooi om te zien hoe mensen voor elkaar willen zorgen. Dat is écht gemeenschap, in samenwerking mooie dingen doen, zoals het
planten van vier corona-herinneringsbomen.”
Paul Spapens
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Burgemeester Hans Janssen voegt een paar scheppen vruchtbare
aarde toe aan de corona-herinneringsboom in Haaren.
2. In Moergestel werd de corona-herinneringsboom in de tuin van
Park Stanislaus aan de grond toevertrouwd.
3. De corona-herinneringsboom in Heukelom staat tegenover de
woonboerderij van de familie Van Erp.
4. De Janus de Vriestuin in Oisterwijk kreeg een stoofpeer als
corona-herinneringsboom.
							Foto’s: Paul Spapens

39

1

1.

De werkgroep die de vier corona-herinneringsbomen mee heeft
gerealiseerd;: (vlnr) Hennie van Schooten (Moergestel), Adry Hoeven
(Moergestel), Wally Klijn (Oisterwijk), Harrie Marsman (Haaren)
en John van Dongen (Heukelom) Foto: Paul Spapens
2. In Heukelom zorgen Adry Hoeven (links), Joost Hamers en

Henk de Kort (aan het stuur) dat de boom vakkundig in
het plantgat neerdaalt.

Foto: Hennie van Schooten
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3. De initiatiefnemers, Hennie van Schooten en Wally Klijn.
Foto: Paul Spapens

4. Met inzet van eigen materiaal wordt de boom in Moergestel in

het plantgat gezet door Joost Hamers (op de rug gezien), Henk
van Roessel (aan het stuur) en Frank van den Meijdenberg (r).
Foto: Hennie van Schooten
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Zomaar een zondag in Corona tijd.
Hé wat lekker wakker worden zonder wekker. ja, eigenlijk wel een wekker : de kerktoren.
Hoe laat is het eigenlijk, hij slaat maar één keer. Toch maar even kijken: half tien, dan
mag je op je gemak opstaan. In de keuken staat al een lekker ontbijtje te wachten, alleen de Senseo aanzetten voor je eerste kopje koffie. Tijdens het eten ook genieten van
het uitzicht : de herfstwind die de laatste blaadjes van de bomen laat dwarrelen, maar
het is droog.

Gelukkig heb ik mijn maaltijd voor vanavond klaar staan, had ik gisteren goed gedacht :
het wordt morgen beslist een volle zondag.

Het wordt tijd om de post door te nemen, dwz. de apps en mails die vandaag zijn binnengekomen. Het zijn er nogal wat en moeten ook allemaal beantwoord worden. Dat
geeft niet hoor, zo krijgen mijn darmen ook even de tijd om me te waarschuwen dat ze
geleegd willen worden. Als die klus geklaard is kan ik me ook wel meteen wassen, aankleden en opmaken. Ja, je moet er tenslotte altijd goed verzorgd uitzien voor iedereen.
Nou, een kopje koffie lust ik nog wel en dan wordt het tijd om de planten in huis te
verzorgen. Een boek geeft me mooi de gelegenheid om nog een uurtje gezellig door
te brengen dacht ik maar de telefoon stoorde tot twee keer toe : ja dat moet kunnen,
belangstelling is altijd goed.(nieuwsgierigheid natuurlijk niet )

Dan....thermostaat omlaag, lampen uit, deur op slot......hé, die was niet open geweest,
geen afwas op de aanrecht, telefoon was niet van zijn plaats geweest.
Ga maar naar bed en droom maar lekker verder.

Zo, het bezoekers quotum zit erop voor vandaag. Nu lekker de beentjes omhoog en
genieten van het bijzondere aanbod van programma’s op tv onder het genot van een
glas wijn.

Jo, 74 jaar

Tijd voor een lekkere kop soep, oh dat smaakt, dus nog maar een. Hé, de bel ! Wat gezellig, visite, altijd welkom. Jas uit, ga zitten, ik ga lekker koffie maken. Koekjes en een
bonbonnetje erbij, die heb je altijd in voorraad voor al je visite. Gezellig babbelen over
koetjes en kalfjes, ouwe koeien uit de sloot halen en ouwe moppen doen het vaak ook
nog goed. Een leuke middag was het weer, veel gelachen, ondanks dat het intussen echt
herfstweer met regen en wind is.
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Een coronajaar
Het viel mij niet zo zwaar. Althans niet in het begin. Mijn favoriete seizoen, het voorjaar
was in aantocht en dan is het leven letterlijk en figuurlijk lichter. Maar als ik uit het
raam keek voelde het onwerkelijk, alsof ik figurant in een film was. Maar zelfs dat niet,
ik stond er voor mijn gevoel helemaal buiten.
Wandelen deed ik al veel maar nu maakte ik meer kilometers, op de weg lopen om bij
medewandelaars uit de buurt te blijven. Afstand houden was het devies. Ik zocht nieuwe
paden en verbaasde me over de vele, achteloos in de berm gegooide vieze mondkapjes.
Iedereen kon mijn vijand zijn en misschien was ik degene die zonder het te weten anderen besmette. In het begin sprak ik er mensen nog wel op aan als ze te dichtbij kwamen.
Nadat ik een paar keer afgesnauwd ben stopte ik daarmee. Ik ga zelf ook vaak genoeg in
de fout.
Door feestjes en theaterbezoek ging een dikke streep. Dat vond ik geen probleem omdat ik toen dacht, we schuiven het een paar maanden op. Maar van uitstel kwam in veel
gevallen afstel.
Ik kan me prima vermaken, maar ergens houd het nu op. Het duurt al bijna een jaar en
ik begin het lastig te vinden. Het voelt alsof mijn leven in de wacht staat. Ik doe wat
ik moet doen, kook mijn eten, maak het huis schoon en schrijf mijn stukjes voor De
Uitstraling. Boodschappen de ik door zo snel mogelijk in en uit de supermarkt te zijn.
Ik voel me lamgeslagen en kan me er niet toe zetten iets nieuws te ondernemen. Ik was
begonnen met yoga en daar voelde ik me heel goed bij, dat mag niet meer.
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Ik heb niets te klagen, iedereen in mijn familie-en kennissenkring is gezond en heeft
nog werk. Dat ik maanden geleden al naar de kapper moest is erger voor de kapper
dan voor mij. Ik mis het om zomaar een boekhandel binnen te lopen en te genieten van
nieuwe boeken. Of in de bibliotheek op zoek te gaan naar vergeten pareltjes. Waar ik me
op verheug is dat er van een van mijn favoriete schrijvers binnenkort een nieuw boek
verschijnt. Omdat lokale ondernemers onze steun hard nodig koop ik het boek bij de
lokale boekhandel.
Ook morgen komt de zon op, een nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden.
Ineke, 65 jaar
Februari 2021
Foto: Ineke Schoones
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Op Koningsdag 2020, bij Robert, KVL, in de rij voor de tompouce.
Foto: Rina van Venrooy
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Een jaar met corona in 16 opmerkelijke uitspraken
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin we een aantal prachtige
acties hadden, zoals de actie Boek & Zorg. Daarbij konden klanten geld doneren waar wij
cadeaubonnen voor zorgmedewerkers van maakten. Of het troosthek, waar klanten een
kaartje met een mooie boodschap aan konden hangen.

13.
14.
15.
16.

Natuurlijk ook een jaar waarin we de winkeldeuren moesten sluiten en de boeken
gingen bezorgen. Een aantal weken later gevolgd door een afhaalloket. Weer wat later
mochten we klanten op afspraak in de winkel ontvangen. Een jaar zonder kerst en zonder oud & nieuw, die normaal gesproken juist de gezelligste dagen in de winkel zijn.

We zijn ontzettend blij met de vele hartverwarmende berichten, de lieve cadeautjes en
de ondersteuning die we van veel vaste klanten en leveranciers kregen. En toch hopen
we om weer heel snel normaal open te kunnen. Want dat is gewoon het fijnst; alles lekker als vanouds.

Het is ook een jaar waarin er veel uitspraken zijn gedaan, door onszelf of door klanten,
die we zijn gaan bijhouden. Hieronder de 16 meest opmerkelijke:
1.
Oh wat fijn, ik heb nu veel meer tijd om te lezen!
2.
Moet ik echt een mondkapje op in de winkel?
3.
Ik hoef niet per se afstand te houden hoor, ik heb geen corona.
4.
Wilt u niet in mijn nek hoesten.
5.
Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan door dat mondkapje!
6.
Ik betaal toch liever met contant geld.
7.
Oh, zijn jullie gesloten?
8.
Ik mis jullie zo!
9.
Echt waar? Komen jullie grátis bezorgen? Wat geweldig!
10.
Ik weet wat ik wil hebben, mag ik dan echt niet even binnen komen?
11.
Wat een geweldige filmpjes maken jullie toch elke keer weer voor FaceBook.
12.
Bel ik niet met de Bruna dan?

Boekhandel Oisterwijk
Maart 2021
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Die 5 cent wisselgeld kom ik dan wel halen als de winkel weer open is.
Hier heb je € 50,-, koop er maar lekkere lunchbroodjes van.
Het is toch zo fijn dat ik gewoon bij jullie kan blijven bestellen.
Juist nu.
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Klein Speik, 1 april 2020
Nieuwsklok, 16 dec. 2020
Gall en Gall, 17 dec. 2020
De Swaen, 16 dec. 2020
AH, 17 dec. 2020

Foto’s: Wim Hoogveld
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Een ongewenst jubileum
Een jaar lang corona in de lokale media
5 maart 2020, samen met mijn vriendin stoppen we net op een parkeerplaats van een
restaurant, een sms’je: ‘De eerste coronabesmetting in Oisterwijk’. Ik heb snel een berichtje gemaakt, want het werd daarmee niet alleen landelijk, maar ook lokaal nieuws.
Daarna zonder enig vermoeden van wat komen zou, snel naar binnen voor een avondje
ontspanning. We hebben lekker gegeten. De week daarna zou een omslag worden van
ongeveer alles wat we in ons dagelijks leven als ‘gewoon’ beschouwen. Ups en downs
wisselden elkaar af.

zijn geplaatst, die later weer werden verwijderd, omdat geplande activiteiten werden
geannuleerd, al of niet omdat ze verboden werden. Soms ook uit voorzichtigheid, of
omdat met het uitzichtloze en onbekende van hoe de situatie na 1-2 weken zou zijn en
organisaties onmogelijk nog activiteiten konden voorbereiden. Het was treurig om te
zien, al die mailtjes van enthousiaste mensen waar we in onze gemeente zo rijk aan zijn,
met ‘we mogen weer’ en even later hun ‘helaas moeten annuleren’. Tot op de dag van
vandaag, worden hoopvol geplande optredens, toneelvoorstellingen en evenementen
verschoven…

Nog voordat de minister met verboden kwam, geen handen schudden en veel wassen
was het advies, regende het al annuleringen van activiteiten. Die maandag werd het
vullen van de krant plots nachtwerk; veel van wat klaar stond kon regelrecht de prullenbak in. Meteen ook werd duidelijk dat de enorme stroom aan informatie van meerdere
overheidsinstanties verwarring gaf. Dit samen met (op dat moment nog) een vermoeden dat er een toenemende behoefte zou komen aan een luisterend oor, voorkomen van
eenzaamheid, uitleg en informatie over wisselende berichtgeving van de overheden,
en ‘gewoon’ veel hulpvragen. Ik zag het op ons afkomen, heb direct geschakeld met
enkele lokale zorgorganisaties, en samen met hen vliegensvlug een informatiepunt
ingericht. Twee dagen later werden sportclubs, scholen en de horeca gesloten…

Treuriger is het dat er mensen ziek werden, en helaas ook zijn overleden. Waaronder
voor mij speciaal, voormalig redacteur van de Nieuwsklok Janus de Vries. Daar kwam
bewonderingswaardig ook een mooi gebaar uit voort; de buurtmoestuin in de Waterhoef
die naar hem is vernoemd. En even zo mooi zijn de vele initiatieven die zijn genomen
om elkaar in deze moeilijke tijd te helpen. Activiteiten die wel kunnen, digitaal, via
post, muziek op straat, een aangeboden maaltijd, een belletje, vrijwilligers die intern
gaan bij verzorgingshuis, boodschappen doen voor ouderen. Wat dat betreft was er
genoeg te vertellen in het afgelopen jaar, maar ook in het komende, met uitzicht op al
die leuke dingen die weer mogen…

Het was voor mij een begin van een jaar lang bijna wekelijks aanpassen, hollen en
stilstaan. Niet alleen het dagelijkse leven, maar net als veel bedrijven, scholen en
organisaties moest ik de werkzaamheden aanpassen aan de regels. De uitagenda
werd letterlijk leeggezogen. Ik denk dat er totaal wel meer dan honderd berichten
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Ook financieel was en is het nog steeds een onzeker tijd. Helaas voor een aantal bedrijven, ondernemers en personeel was die terugval funest. Want ondanks de steun van de
overheid, zijn er harde werkers die in een gat vallen, buiten de boot, of het ook met die
steun niet redden. Het geeft onzekerheid en stress. Het heeft niet voor iedereen geholpen, maar ook daar waren positieve acties en de gunfactor van de lokale bevolking.

‘Koop lokaal; bestel bij jouw favoriete restaurant; haal een cadeaubon; lokale winkeliers
bezorgen thuis,’ waren berichten die we afgelopen jaar veelvuldig hebben gepubliceerd. Het was steeds weer meebewegen met de situatie van dat moment. En er werden
meer dan ooit sociaal-maatschappelijke projecten opgezet samen met de horeca; de
O’pkikker is daar een mooi voorbeeld van, maar ook ‘gewoon’ die stoeptekening voor
oma…
Bij mij was vooral de financiële kant van de onzekerheid die zorgen baarde: wat gaat er
gebeuren, komt er steun en wat als adverteerders wegvallen? In eerste instantie was er
geen overheidssteun voor de media, en wie zou verwachten dat ondernemers in deze
tijd geld besteden aan advertenties? Ondanks dat, doorzetten, doen wat kan, blijf bezig,
samen met de vrijwilligers vooral doorgaan, tandje extra! De overheidssteun kwam er,
en ook vanuit Google werd een bijdrage geleverd. Vol waardering bleven ook een groot
aantal adverteerders ons trouw…

1
1. In mijn werkkamer,
alle binnenkomende
nieuwtjes verwerken
Foto: Oisterwijk Nieuws

2
2. ‘Gewoon’ die stoeptekening voor oma
Foto: Annette Lapien

Dat dit meer dan een jaar onze dagelijkse aandacht zou vragen had misschien niemand
verwacht. Dat jaar is voorbij, nu kijken we uit naar opbouw, de zomer, het vaccin. Daarna
weer een bruisende samenleving, en weer veel leuke activiteiten in onze media!
Joris van der Pijll
Oisterwijknieuws.nl
Nieuwsklok

3
3. Muziek bij Stanislaus
Foto: Henny van Herck
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Fatale vrijheid
Het is stil in de tuin. Doodstil. Ik kijk omhoog. De ene wolk verdrijft de andere. Allerlei
vormen nemen ze aan, hun wit vrij in de blauwe hemel verspreidend. Ik zet mijn zonnebril op, ze veranderen niet. De tijd verglijdt langzaam, het leven lijkt stil te staan.
Dagenlang heb ik foto’s ingeplakt. In het heden levend in het verleden. Maar nu is het
klusje af, voorbij. Net zo voorbij als alle gezelligheid. Wat mis ik het meest? Misschien
toch bezoekjes van en aan familie en vrienden. Videobellen, Zoomen en wat al niet meer
kan daar niets aan afdoen. Het is verschrikkelijk behelpen. Ik begin al tegen mijn tegen
mijn planten te praten, ze zeggen niets terug. En ik mis de vrijheid om te gaan en staan
waar en hoe je wilt.
Stil in de tuin? Of toch niet helemaal? Ik hoor zacht gepiep uit de Hedra komen.
Voorzichtig komt een merel tevoorschijn Ik zit onbeweeglijk stil. Hij fladdert van
de heg naar de kersenboom en van de boom naar de omheining. Daar kijkt hij mij
met z’n kraaloogjes met een scheef kopje aan. Hij vat moed en landt op het terras.
“Wat wil je?”, vraag ik zachtjes. Geen antwoord. Hij scharrelt met zijn snavel tussen de
tegels. Uit de Hedra klink nog steeds zacht gepiep.
Ik loop naar binnen en kom terug met een broodkapje, volkoren, dat moet wel gezond
zijn. Heel kleine stukjes maak ik en strooi ze uit. De merel is al weer weg. Maar even later is hij er weer. Hij gaat op de kruimels af, houdt zijn kopje weer scheef om zich ervan
te vergewissen dat er geen onheil dreigt en begint fanatiek te eten. Eten? Schrokken
is het! Dan vliegt hij naar de boom en als de kust veilig is, verdwijnt hij in de struiken waar hij vandaan kwam. Het gepiep wordt nu een luid getjilp: “Ik eerst, ik eerst!”
Keer op keer herhaalt het schouwspel zich. De merel wordt steeds minder schuw, gezelschap in Coronatijd.
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De volgende dagen rond dezelfde tijd komt Merel op het terras en wacht. Soms begint
ze te roepen. Vanochtend ben ik laat. Helaas geen redenen om me te haasten. Ik sta
onder de douche en hoor haar. Het lijkt heel dichtbij, maar dat zal wel verbeelding zijn.
Ik loop de slaapkamer in en kan mijn ogen niet geloven. Bovenop het opengeklapte
slaapkamerraam zit ze luid te zingen. Zachtjes loop ik de kamer verder in. Ze draait zich
om en zit me aan te kijken. Ik ben bang dat ze schrikt, de kamer invliegt en zich bezeert.
Na een minuutje draait ze terug en vliegt naar het terras, mijn merelvriendinnetje.
Even later als ik buiten kom, zit ze bij onze vaste voederplek te wachten. Maar ze is niet
alleen. Op het paadje in de tuin zitten nog twee jonge merels. Misschien ook nog een
derde tussen de planten. IJverig pikt Merel de broodkruimels op en gaat ze aan haar
jongen voeren. Haar slanke snavel verdwijnt helemaal in de dikke gele snaveltjes van
haar kroost. Nieuw leven!
Na een paar dagen, hoor ik de hele dag piepen. Dat zal een van de jongen zijn. Honger
heeft hij. Waarom gaat ze geen eten geven of heeft hij nooit genoeg? Het houdt maar
aan. Ik loop de tuin in om hem te zoeken, maar als ik bij het nest in de buurt kom, is
het stil. Hij heeft geleerd bij dreigend gevaar zijn bek dicht te houden! Ik kan hem niet
vinden. De volgende dag hetzelfde, het klinkt klaaglijk nu. Ontaarde moeder denk ik.
Het wordt tijd weer eens wat onkruid te wieden. Ik loop naar het schuurtje om gereedschap te pakken, doe de deur open en wat ligt daar? Een jonge merel, hartstikke dood,
maar nog helemaal in takt. Hoe is die erin gekomen, toen de deur uitnodigend openstond? Zijn vrijheid is hem fataal geworden. Merels krijgen geen Corona, maar dood
gaan we allemaal. 			
								Nicolette
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Afhaalbieb Moergestel

Foto: Esther van den Heuvel

2. Een Cheque voor Moederdag tijdens Corona van onze kinderen!
Foto: Hanneke den Bleeker
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Een bedankje voor bijzondere mensen!
Gemeente Oisterwijk organiseerde in december een actie om mensen die iets bijzonders
betekenden voor een ander in het zonnetje te zetten. Velen hebben flink wat moeten
doorstaan tijdens de coronacrisis, de één is meer getroffen dan de ander. Gelukkig
zijn er altijd mensen die er tóch wat van weten te maken. Voor die mensen was er een
Oisterwijkse cadeaubon beschikbaar. We delen twee verhalen achter deze actie.

appeltje, een Brownie of een snoepje. Ik regel dat met lokale ondernemers, soms gratis,
soms tegen kostprijs. In Oisterwijk krijg je veel voor elkaar.” En inwoners krijgen tips
van Karin. “Er zijn bijvoorbeeld beweeglessen die LOVO uitzendt. Daar wijs ik ze dan op.
Of ik deel elastieken uit, zodat ze bepaalde oefeningen mee kunnen doen. Mensen doen
er actief aan mee, dat is mooi om te zien.”

Een praatje om naar uit te kijken
Linda* en haar man zitten al sinds het begin van de eerste lockdown in vrijwillige quarantaine omdat Mark* in de risicogroep valt. In het begin stopten vrienden en familie
bij het raam om contact te hebben. Maar op een gegeven moment stopte dat. Gelukkig
is daar Karin Rentmeester van Mentorhulp Oisterwijk met een ‘flitsbezoekje’. Wekelijks
bezoekt zij ruim honderd inwoners uit Oisterwijk en maakt met iedereen een praatje.
“Voor ons is dat zo waardevol, we kijken er altijd weer naar uit!”

Hopelijk is de vrijwillige quarantaine over een aantal maanden niet meer nodig. Tot die
tijd zal Karin wekelijks bij Linda en haar man langsgaan. “Dan gaan we naar de bovenverdieping en praten via een open raam met Karin om de veiligheid te bewaren. Karin
zegt altijd….het is gewoon mijn werk! Maar het is veel meer dan dat, het komt echt uit
haar hart. Voor ons is ze ontzettend belangrijk om deze enorm lange eenzame tijd in
quarantaine vol te houden. Zonder haar zou het veel moeilijker zijn om vol te houden, ze
is echt ons lichtpunt in deze periode.”

Bijna een jaar aan huis gekluisterd is een fikse uitdaging. “Praktisch gezien krijgen we
het wel geregeld. We laten bijvoorbeeld onze boodschappen bezorgen en ik mag mijn
werk vanuit huis doen. ’s Avonds gaan we naar buiten om een ommetje te maken. Het is
belangrijk om in beweging te blijven en een frisse neus te halen. Maar sociaal gezien is
het natuurlijk erg moeilijk.”

*vanwege privacyoverwegingen zijn de namen fictief. De echte namen zijn bi j de redactie bekend.

Linda en haar man zijn niet de enigen die behoefte hebben aan sociaal contact. Daarom
zette Karin Rentmeester verschillende acties op touw, waaronder het Flitsbezoekje
tijdens de tweede lockdown. Karin vertelt hierover: “Tijdens de flitsbezoekjes maak ik
een praatje en check ik hoe het met iedereen gaat. Ik neem altijd iets leuks mee, een
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Omgaan met teleurstellingen in coronatijd
Mike van der Vliet en zijn verloofde Michelle Boeren hadden al een roerige tijd achter de rug voordat corona ieders leven beheerste. Zo was het verlies van hun eerste
kindje Semm tijdens de geboorte een zeer verdrietige gebeurtenis. Een nieuwe start
in gemeente Oisterwijk, de geboorte van gezonde dochter Puck, een huwelijksaanzoek
én een nieuwe zwangerschap gaven het leven voor het jonge gezin weer glans. Tot het
coronavirus in maart 2020 het land op slot gooide.
“Ik vind dat je altijd moet proberen ergens een positieve draai aan te geven,” zo vertelt
Mike van der Vliet. “Maar het is niet altijd gemakkelijk geweest. We hebben veel teleurstellingen moeten verwerken.” Omdat hij tijdens de coronaperiode goed voor Michelle
en hun dochter heeft gezorgd, wilde Michelle hem in het zonnetje zetten en gaf hem op
voor een actie van de gemeente. Ze zegt hierover: “Ondanks alle pech blijft Mike vrolijk
en optimistisch.”
Mike was verrast door de actie: “Ik vond het een lieve actie van Michelle. We hebben
de cadeaubon lekker luxe bij Saranne uitgegeven. We kregen zelfs nog een doosje
chocola mee naar huis. Het was echt genieten.” En dat was dik verdiend na maanden van
teleurstellingen en zorgen. “Allereerst viel onze bruiloft in duigen. We hadden zo’n geweldige dag gepland, de uitnodigingen waren allemaal al de deur uit. Een meisjesdroom
van Michelle zou in vervulling gaan. En ik had me er ook enorm op verheugd. Alles was
perfect tot in de puntjes geregeld. Maar toen kwam corona en moesten we alles afzeggen. Dat hakte er wel in. Vervolgens bleek Michelle zelf corona te hebben, terwijl ze in
verwachting is van ons derde kindje. Dat was pittig, omdat mijn werk gewoon doorging

en ik de zorg voor haar en ons dochtertje op me moest nemen. Alsof het niet genoeg
was kregen we nog een klap te verduren. Bij de 20 weken echo gingen de alarmbellen
weer af. Er bleken complicaties te zijn. Ik ben altijd vrolijk en enthousiast, maar toen
wist ik het ook even niet meer.”
Toch wist Mike de draad weer op te pakken. “Ergens zet je toch weer de knop om. We
hebben natuurlijk een fantastische dochter Puck. Zij geeft ons een reden om er tóch iedere dag een feestje van te maken. Ik houd van leuke dingen doen, dus je kijkt naar wat
je wel kunt. Vaak gingen we lekker met z’n drietjes op pad met de auto, bijvoorbeeld een
speurtocht doen. En we hebben veel gesprekken gehad over hoe we onze bruiloft gaan
vieren als het weer kan. Gek genoeg veranderen onze ideeën over de bruiloft. We weten
nu niet meer of we hetzelfde concept willen zoals gepland. De verrassing is er toch een
beetje vanaf. Maar we focussen nu eerst op de geboorte van onze zoon. En dan hopelijk
daarna alsnog onze droombruiloft. We zullen zien!”
Gemeente Oisterwijk
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Alweer een vervallen boekbespreking
Hierbij stel ik me vast voor. Enige jaren later. Ooit zat ik in een gezellige leesgroep zoals
het verbindende element genoemd werd. Naast het met verve lezen van de aangeprezen
boeken, wisselen we ons reilen en zeilen uit. Gewoon onder de noemer; “ hoe gaat het
met je?”
Door onderliggende verschijnselen van de Pandemie 2020/2021, ging de waaier van de
groep open en vielen we eruit. Best jammerlijke klap en ik kwam met enige vertraging
op de spoedeisende hulp terecht, na het nodige gedoe, geen plaats op de IC. Help, ik
verroest, kalf af, stik bijkans. Het duurt te lang. Wat te doen. Mijn lucht raakt met pufjes
op, zuurstof gebrek.
Hoe aan lucht te komen? Voelde me verlaten aan de kant staan. Ben jij nu gek, sprak ik
tot me zelf. “Never give up” daar heb je toch een poster van! alléé! Laat je niet kisten.
Ik klapte de vlizo trap uit en ging op zoek naar mijn spinnenwiel. Jawel een spinnenwiel,
een schippertje. Je kent het sprookje toch!
Met gevaarte en al stortte ik een verdieping lager, klopte het stof van wiel en mezelf
af en nam behoedzaam de volgende trap! Ha het ademen gaat al beter en alle uren van
lang geleden werden wakker in mij! Verwachting trok door me heen, gaf me lucht.
Enig gesleutel, bakkie troost, wiel laten draaien, voet er op en wol in mijn hand, toverde
ik zowaar een draadje. Diepe zucht, puur geluk!
Ik adem vrij!
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Oude vrijster, wordt en jeugdige spinster! Alleen nu opletten niet prikken! Dat wordt
anders honderd jaar slapen! Ha Ha en je weet maar nooit wat voor digitale prins er dan
komt opduiken!
Helga, 79 jaar
19 februari 2021

Foto: Helga Hofmans
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Corona en dementie
Het coronaverhaal van de casemanagers dementie in Oisterwijk 1-3-2021
Ja en toen was het virus ook in ons land.
En dan wordt de horeca gesloten, zitten er mensen vast in het buitenland en, ja, wordt
bezoek aan kwetsbare ouderen afgeraden.
Wat corona op privégebied met iedereen deed en nog doet kunnen we boeken over vol
schrijven. maar wij willen jullie graag vertellen hoe de mensen met dementie en hun
mantelzorgers in Oisterwijk, onze mensen, de coronaperiode tot nu toe beleefd hebben
en nu nog beleven. De situaties achter de voordeur die te weinig zichtbaar zijn.
Het is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers een zware tijd. Waar zoveel van
hen afleiding vonden in een wandelingetje en dan gezellig op een terrasje zitten, of bij
de Hema iedere dag op de koffie gaan voor een praatje, dat is er niet meer bij. En dan is
in de eerste coronagolf ook nog de dagbesteding gesloten. Net dat beetje wat zorgt dat
een persoon met dementie nog langer thuis kan wonen. En dan ben je als man of vrouw
ineens thuis met je partner die 24 uur per dag een beroep op je doet. En niet te vergeten
de angst dat je partner of jezelf corona krijgt.
Voor kinderen van ouders met dementie is het ook niet gemakkelijk, want je moeder
die gewend is iedere dag naar de supermarkt te gaan doet dat nu nog steeds, waarbij
ze vergeet dat ze afstand moet houden of dat ze een mondkapje op moet doen. Met
boze reacties van omstanders als gevolg, die dementie niet herkennen. Of iedere keer
afwegen ga ik nu wel of niet naar mijn ouder, ik wil ze niet besmetten.
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Wij als casemanagers dementie zijn de eerste weken ook voorzichtig geweest met onze
bezoeken. Maar toen duidelijk werd dat de coronacrisis niet zomaar voorbij is zijn we
weer op huisbezoek gegaan. Want ja, wij hebben ook een cruciaal beroep en horen bij
de eerstelijnszorg. Zeker in deze tijd zijn onze zorgondersteuning en gesprekken erg
belangrijk. Wel met mondkapje op natuurlijk, wat de meeste van onze mensen maar
gek vinden. Ze zien of horen ons niet, wat het communiceren toch wel lastig maakt. Al
bracht deze coronatijd ook nieuwe mogelijkheden door meer online met elkaar te communiceren. Zo hoeven de kinderen niet voor ieder gesprek bij hun ouders te zijn en kon
dit soms vanuit huis. Ook onze alzheimer cafés gingen online.
Voor de meeste van onze mensen waren die eerste weken van de lockdown nog wel goed
te doen, het is stil maar het gaat. Soms is zelfs de ervaring dat het ook een bepaalde
rust thuis bracht. Er zijn dan immers minder prikkels te verwerken voor de persoon met
dementie. Maar mensen met dementie hebben deze prikkels en sociale contacten ook
nodig. En het ontbreken daarvan kan het proces van achteruitgang versnellen. Daarom
worden de leuke initiatieven vanuit de samenleving en Oisterwijkse ondernemers en
scholen zeker gewaardeerd.
Maar deze periode is al wel voorbij, voor de meeste van onze mensen wordt het nu
zwaarder. Ook omdat we weten dat deze crisis nog niet zomaar voorbij is. En we denken
aan alle mensen die opgenomen zijn in coronatijd. Waarbij onze mantelzorgers niet
op bezoek konden komen. Gelukkig konden zij wel hun partner zien bijvoorbeeld met
behulp van een bouwlift, even zwaaien naar je partner! Of een babbelbox, op afstand
voor het raam kletsen. Sinds de eerste golf mogen mensen die opgenomen zijn gelukkig

Coronapad
wel weer bezoek ontvangen. Al is en blijft het maar beperkt.
Gelukkig komt de lente en zomerweer met zonneschijn eraan en houden we het met
elkaar vol.
Wij als casemanagers vinden het belangrijk dat onze mensen, die vaak onzichtbaar zijn
in dit hele verhaal gezien en gehoord worden. En ook alle andere mantelzorgers die voor
hun chronische zieke partner of ouder zorgen vinden we het belangrijk dat ze gezien
worden. En dat ze weten hoeveel respect we voor ze hebben, iedere dag weer. Nee het
is nu niet makkelijk maar het motto van de meeste mensen is: ´het is niet anders en we
gaan maar door´. Daarbij geholpen door hun levenservaring en relativeringsvermogen,
vaak vanuit hun oorlogservaringen of de jaren van vroeger dat zij in armoede leefde.
Kwetsbaar maar ook krachtig.
Met vriendelijke groet,
Karin van Bijnen, Rianne Pijnenburg en Renske van der Aa

Ik heb achterin de tuin
een coronapad gemaakt.
Goed overdacht en snel.
Er komt geregeld iemand
op afspraak dan, dat wel.
En achterin de carport
een heus toiletgebouw.
Dat ligt er tussen zeilen
gehangen aan een touw.
Langs het pad daar ver vandaan
ver genoeg. Op afstand.
Zet ik de koffie neer. Niks aan de hand.
Zo gaat het goed.
zoals het moet.
Het gaat op uur en tijd.
Veel tijd zo om te praten.
Te praten één op één.
Heel goed voor het contact.
Al heeft dit alles wel op ieder grote impact.
Tineke Holm, 71 jaar (26-4-2020)
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Het tijdperk van Corona
Nu ik dit schrijf, realiseer ik me, we verkeren ondertussen in het tijdperk van Corona.
Nee, we kunnen helaas niet meer spreken over een korte periode, we zijn de grens van
korte periode voorbij. Dat is helaas de realiteit.
De Dikke van Dale beschrijft het woord ‘Tijdperk’ als volgt; begrensde tijd van zekere
duur, die met een bepaald kenmerk als eenheid wordt beschouwd. Dat kenmerk is
Corona, de begrensde tijd laat zich nog raden. Maar één ding is zeker, aan ieder tijdperk
komt een eind, zo ook aan het tijdperk van Corona.
Het tijdperk werd ingeluid door dát ene briefje. Het briefje dat symbool staat voor
de eerste corona patiënt in Nederland. Weet u nog wat u deed en waar u was op het
moment dat u hoorde dat Corona Nederland had bereikt? Ik vermoed dat velen met mij
fijntjes antwoord kunnen geven op deze vragen.
Ikzelf was aan het genieten van een heerlijke wintersportvakantie met ons hele gezin.
Uiteraard volgden we het nieuws uit de wereld en Nederland op de voet. Maar op vakantie gaan naar het buitenland was toen nog heel gewoon. We kunnen het ons één jaar
later bijna niet meer voorstellen, maar zo was het en zo zal het ook weer worden.
Het was 27 februari 2020, die avond zaten wij aan de tablet gekluisterd, kijkend naar de
livestream. De livestream van de NOS-uitzending, waarin de minister van zorg, Bruno
Bruins aanwezig was. Gespannen en ook wel angstig waren we óf en zo ja wanneer
Corona ons land zou bereiken. We zouden het gauw weten, want die avond kwam de
mededeling. “Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis
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in Tilburg”, aldus de toenmalige Minister Bruins. Die mededeling veranderde alles, die
luidde het tijdperk van Corona in. Brabant werd als eerste hard geraakt.
We hadden niet voor mogelijk kunnen houden hoe ontzettend ontwrichtend Corona
voor onze samenleving zou worden. Dat het een ramp was, dat wisten we. Hoe groot de
gevolgen zouden zijn voor de samenleving, dat wisten we toen nog niet.
Het feit dat we ons vandaag de dag heel goed herinneren waar we waren en wat we deden, geeft de impact van de crisis aan. Het maakt diepe indruk, laat sporen achter, maar
toont ook onze veerkracht en het doorzettingsvermogen van ons als mens.
Laat dit zeker óók ons tijdperk zijn. Het tijdperk dat we deze pandemie overwonnen. Het
tijdperk waarin we met onze neus op de feiten gedrukt werden; dat vrijheid een ‘ultiem
goed’ is om te koesteren. Het tijdperk waarin we genoten van de allerkleinste dingen,
omdat de grote dingen niet konden.
Realiseer je alsjeblieft elke dag dat het leven mooi is! Ook in deze zware tijd zijn er pareltjes van momenten waar je van kunt genieten. De zon, de sneeuw, je gezin, huisdieren, familie, koester het allemaal en neem niets voor lief.
Anne Cristien Spekle
Wethouder Gemeente Oisterwijk
Anne Cristien Spekle
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Het jaar 2020!
Ik kwam op het idee in Maart 2020 om alles over Corona te verzamelen, uit de krant en
in te plakken! In grote fotoalbum! eind van het jaar zijn dat er 5 in totaal geworden! en
nog een dun tekenboek en libele, magriet, nieuwsklokje artikelen en de uitstraling!
Ik kwam op het idee omdat er ook veel oorlogsboeken zijn en de oudere van nu en
scholen ook veel over de oorlog vertellen. Zo zou ook over 20 jaar nog eens te vertellen
en lezen zijn over het jaar 2020!
In eerste instantie wou ik een grote kist kopen om het in te doen! en 20 jaar later weer
te openen, maar ik heb niet zo,n groot huis dus kon hem niet kwijt!
Ik zag bij Nanette bij Casavieja aan de kerkstraat hier in oisterwijk een hele oude koffer!
dat ik meteen heb gekocht! Er kan mooi alles in! wat ik heb verzamelt.
Ik heb echt alles ingeplakt wat over corona ging ook eigen foto,s bijgedaan zoals lege
winkelstraat in mei en december op zonige dag zo triest om te zien!
Ook mijn eerste terasje toen alles weer open ging en eerste keer weer uiteten en eerste
keer kapper bezoek staan er foto,s in.
En eind december 31 december 2020 ging de koffer dicht!
Ook heb ik er een foto van gemaakt dat ie op 31 dec. dicht ging.
Hij gaat dit jaar 2021 nog 1 keer open om nog 1 groot tekenplakboek en een kleinere
met harde kaft er nog in te doen voor 2021!
Tot aan dat iedereen ingeent is en er hopelijk een einde is aan de ellende van corona!
Over 20 jaar maak ik hem dan open om met andere er over te kunnen praten en lezen
over toen dat jaar 2020!
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Ik zelf heb toen het allemaal begon veel moeten afzeggen.
Zoals een verjaardags feest 50 jaar van een vriendin dat niet door ging,en een feest in
cafe in oisterwijk 65 jaar van een kennisje
Concerten in schouwburg in Tilburg! En songfstival in Rotterdam zou ik met een vriendin
heen gaan,ik zat in spanning voor de pc om aan kaarten te komen.
Na 1.5 uur wachten helaas geen kaarten! achteraf ging dat dus ook niet door! heel jammer allemaal!
Op mijn werk was er in maart april ook veel besmetingen corona Ik werk in de zorg,
verzorgingstehuis in Udenhout, als afdelings assistente het was moeilijk om te zien
dat de oudere zo eenzaam waren en geen bezoek mochten ontvangen!
Familie mocht er niet bij en wij brachten de boodschappen van de receptie naar de
kamers van de bewoners!
Mooi was wel de precentjes die we kregen van bedrijven voor zowel bewoners als
personeel. ook kregen de bewoners veel kaartjes van basisschool leerlingen wat ze erg
waardeerde!
Op dit moment van schrijven 20 januari 2021 zijn er bij ons geen besmetingen gelukkig
hopelijk blijft het zo!
En kunnen we zeggen als dit uitkomt! we zijn er vanaf! Maar we zijn er nog niet!
laten we hopen dat het snel voor bij gaat, en zorg goed voor elkaar!
Elly Snoeijer, 53 jaar
Oisterwijk

4. Berenactie in de eerste lockdown
in maart/april 2020.
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1

2
1, 2 en 3. Deze foto gemaakt op 18 december 2020 week voor kerst lege dorp
Oisterwijk. Normaal zou het heel druk
geweest zijn! een week voor kerst! het
was ook nog eens mooi zonnig weer! Zo
triest alle winkels dicht!
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5. Mei 2020 toen de Horeca ook
dicht was vanwege corona. De lege
terassen vond ik zo triest om te zien!
Het was mei in mooi weer!
Foto’s: Elly Snoeijer
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Mijn Coronaverhaal
Het is begin maart 2020. Ik heb me aan het carnavalsgedruis onttrokken door voor
mezelf een weekendje Groningen te boeken. Museumpje, veel boekwinkels, Forum,
concertje en lekker eten. Als ik dinsdags thuis kom vind ik de carnavalsrestanten van
man en kinderen nog overal in huis. Vieze kleren, confetti en de geur van verschraald
bier en zweet. Maar het zal best gezellig zijn geweest.
Een paar dagen later komt het bericht van Corona. Nooit van gehoord maar de wereld
staat op zijn kop. In het begin dringt het nog niet zo tot je door. Och ik ben nooit ziek,
dus waarom zou ik dit nu wel krijgen? Maar onze dochter is 6 maanden zwanger en voor
haar wil je natuurlijk geen bron van besmetting zijn. Daarnaast werk ik in het zorgcentrum De Vloet waar we met de neus op de feiten gedrukt worden. De oudere en kwetsbare mens moet beschermd worden.
We gaan “Op slot” en worden ingezet om ‘deurdiensten’ te draaien. Mensen moeten zich
melden. Eerst mag er niemand binnen. Dan alleen de eerste contactpersoon om was en
boodschappen te brengen of op te halen. Mondkapjes hoeven nog niet.
Onze activiteiten worden tot het nulpunt gereduceerd. Geen kaartclub, geen barakken,
de handwerkclub blijft thuis en het gezamenlijke middageten wordt verdeeld in twee
shifts om de mensen verder uit elkaar te kunnen laten zitten. Het wordt er niet echt
gezelliger op.
Veel mensen begrijpen het ”waarom” wel, maar voor mensen met geheugenproblemen
of (beginnende) dementie is het moeilijk uit te leggen en te begrijpen waarom hun
kinderen, familie of vrienden niet meer op bezoek komen. We verzinnen alternatieven
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met puzzels, gedichten, teksten op borden om mensen toch steeds maar weer een hart
onder de riem te steken en op te beuren.
In de loop der weken, maanden wordt de regelgeving weer wat versoepeld en zijn mensen blij met elke kleine vrijheidsstap die er bij komt. Dat rondje mogen wandelen buiten
door de tuin, die bezoeker die elke dag mag komen, dat kleine boodschapje weer doen,
we kunnen weer naar de kapper…… en zo komt er steeds een stukje terug van het oude
leven.
Ondertussen leef ik naar de bevalling toe van ons eerste kleinkind. Hoe zal dat gaan?
Mogen we er wel bij, kan ze naar het ziekenhuis als dat nodig is, mogen we hem vasthouden?
Op 3 juni 2020 (precies de uitgerekende dag zoals ik voorspeld had) krijgen we het
mooie bericht dat Thijs die nacht geboren is. Een gezonde jongen van 3480 gram, met
als tweede naam Antonius, vernoemd naar zijn opa (en overgrootvader) die daar helemaal mee in zijn nopjes is.
Regel van de kraamzorg is echter: “als de kraamhulp in huis is mag er maar 1 persoon
binnen gedurende deze week”. Rond 13.00 uur waren dochter, kleinzoon en schoonzoon weer thuis. Maar wat duurt het dan lang als we om 19.30 uur eindelijk een kijkje
mogen komen nemen om Thijs in onze armen, en in ons hart te sluiten. Wat een mooi
moment!!!

Dat recht van 1 persoon overdag als de kraamhulp er is, heb ik me als oma snel toegeëigend. Zo bijzonder als je dochter moeder wordt, dat wil je van het eerste moment
beleven en zo nodig bijspringen waar het nodig is.
Ondertussen was het leven weer een beetje in zijn normale doen, mochten we weer naar
het terras, naar onze stamkroeg op het Lindeplein en met familie en vrienden optrekken.

maar mensen vinden het moeilijk om je te verstaan met zo’n ding op, ze herkennen je
niet meer en kunnen je mond niet zien, wat vaak een ondersteuning is bij het verstaan.
Dat was voor mij dus wel erg wennen. Ik krijg het benauwd van zo’n kapje, opvliegers
en jeuk. Als alternatief een gezichtsscherm gekocht op de markt, maar dat voldeed niet
voor mijn werk dus kon ik alleen privé gebruiken. En het nadeel van zo’n scherm is dat je
het niet even in je zak stopt zoals een mondkapje. Maar ja….. wat moet dat moet.

Gelukkig hadden we in januari al een appartementje aan zee in België geboekt, waar we
eind augustus twee weken hebben kunnen genieten van zon, zee en zand. België was
wel strenger met de mondkapjes maar op de fiets of terras en strand hoefde het geluk
kig niet op. Dus veel gefietst, strandwandelingen gemaakt en op terrasjes genoten van
een koud biertje of wijntje.

Inmiddels is mijn kleinzoon al weer bijna een half jaar oud. Hij doet het prima en heeft
geen erg in al dat coronagedoe om zich heen. Gelukkig maar. Zijn leidster op de opvang
had ook corona dus moest hij in quarantaine (en dus zijn ouders ook). Balen. Maar ik
geniet nog steeds van mijn oppasdag, dat ik hem helemaal voor mezelf heb en hij vrolijk
en blij is als hij me ziet.

Helaas werd ik aan het eind van die twee weken toch verkouden, dus bij thuiskomst
toch maar een coronatest laten doen. Ik was de enige op zondagochtend bij de GGD in
Tilburg. Kon zo doorrijden. Ik zag er wel wat tegen op. Je zag van die filmpjes waar dat
stokje zowat je hersenen leken te doorklieven, maar in de praktijk viel het me reuze
mee. Paar seconden en ik kon weer door. Maandagavond kreeg ik de uitslag. Gelukkig
negatief!!

Hopelijk kunnen we met de kerst ook weer genieten van een samenzijn met het hele
gezin (misschien dat 6 gasten gaat mogen). Met 3 kinderen plus partners moet dan net
kunnen als Rutte en Corona weer geen roet in het kerstdiner gooien.
Karin van den Heuvel
26.11.2020.

In september, toen ik weer aan het werk moest, liepen de cijfers van besmettingen echter weer op en kwam er een tweede golf. Bezoekers van de Vloet niet meer in openbare
ruimtes, slechts 3 verschillende bezoekers per week (nog wel dagelijks bezoek) en
personeel, vrijwilligers en bezoekers mondkapjes op. Dat is niet voor mij alleen lastig,
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Kersttijd 2020
De winkels gesloten
De lampen aan
Covid 19 heeft een nieuwe variant
Angst en stilte in het land
Het gaat nergens anders meer over
Op de tv en in de krant
Mensen houd je toch aan de regels
Anders komen we er nooit vanaf
Ziekenhuizen raken overvol
Medisch personeel betaalt een hoge tol
Ze lopen op hun tandvlees
Maken overuren
Hoelang gaat dit nog duren
We zijn er voorlopig niet vanaf
Is mijn grote vrees
De wereld gaat eraan ten onder
We wachten op een wonder
Het blijft maar regenen
De dagen voor Kerst zijn donkerder dan ooit
Loes Westgeest, 73 jaar
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Foto: Loes Westgeest

FOTOINZENDING
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1.

2.

“Van de vlag die bij mij aan de gevel hangt. Op 6 februari
2021 heb ik de injectiespuit eraan gehangen, de dag dat de
vaccinatiecampagne in Nederland van start ging.” Mijn motto:
“Vaccineren doe je met elkaar, voor elkaar!”
Foto: Jos Braakhuis
Foto: Studio Jan Russ
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Vierdaagse
Een aantal jaren geleden heb ik de 4-daagse van Nijmegen gelopen met mijn 3 jongens
(toen 11-12-14 jaar oud), 4 dagen lang 30 km. Daar heb ik de 2 meiden leren kennen
op de foto, die ook met hun zonen de Nijmeegse 4daagse liepen. Inmiddels lopen onze
jongens de Nijmeegse feesten niet meer, maar vieren ze deze en lopen wij nog steeds
met z’n drieën, 4 dagen lang 40 km.
Helaas gooide corona dit jaar roet in het eten: de 4-daagse werd afgelast. Er werd een
alternatieve 4-daagse voorgesteld. En wat natuurlijk begon als een enorme teleurstelling, werd algauw een nieuwe uitdaging: waar gaan we als alternatief dan lopen.
We hebben de eerste dag in de mooie Oisterwijkse bossen gelopen. De tweede dag
waren we uitgenodigd om een wandeltocht te lopen voor stichting Matchis, de stichting voor stamceldonoren. Trouwe sponsoren werd gevraagd om op deze manier toch
een steentje bij te dragen en wat publiciteit te genereren. Andersom kregen sponsoren
de waardering van de stichting voor de grote geldbedragen, die elk jaar worden ingezameld met het lopen van de Nijmeegse 4-daagse. De dag begon met appeltaart met
mondkapje. En uiteraard met feesthoed want zo lopen we elk jaar de 4-daagse. Elke dag
een andere kleur.
De resterende 2 dagen hebben we uiteindelijk in Zeeland gewandeld waar we de
4-daagse vlag op het strand mochten hijsen. Wat een schrale troost. Toen waren we
nog in de veronderstelling dat we in september/oktober weer ‘gewoon’ zouden kunnen wandelen. Inmiddels is bekend geworden dat ook dit jaar de 4-daagse afgelast zal
worden. Dankzij corona zien we wel steeds meer mensen in de bossen om te genieten
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van alle mooie natuur in Nederland. Door het trainen liepen wij met z’n drieën al heel
wat kilometers, maar we hopen er weer snel een echt feestje van te kunnen maken.
Kitty Koehorst, 52 jaar

Corona alternatieve 4-daagse
Foto: Kitty Koehorst

FOTOINZENDING
1

1.

“Ik herinnerde me (uiteraard al te goed) dat ik op 15-12 van het vorig
jaar in Tilburg was en na mijn bezoek aan het archief daar deze foto
maakte om ongeveer drie uur in de middag. Normaal gonst het daar
van activiteit, maar nu was er, heel onwezenlijk, op de hele Heuvel
geen mens te zien. Zelden heb ik iets meegemaakt dat zo bizar was.”

Foto: Martin van der Waals
2. Foto: Mark van Moorsel
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Mijn Corona verhaal.
Wat me enorm geraakt heeft is het overlijden van Ria Droog. Ria was werkzaam in de
psychogeriatrische verpleeghuiszorg en deed niets liever dan knuffelen en aanraken.
Mijn vrouw en ik hebben haar leren kennen op de gesloten afdeling van Verpleeghuis
Catharinenberg waar ze bij het vaste team verzorgenden hoorde dat verantwoordelijk
was voor de afdeling waar mijn schoonmoeder verbleef. Omdat wij dagelijks als mantelzorgers te gast waren kregen we de mogelijkheid om steeds intensiever met haar samen
te werken nadat ze onze EEV-er (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) werd.
Ria was naast haar reguliere zorgtaken, alleen maar bezig om zich meer en meer te
verdiepen in de problematiek die dementie en met name de ziekte alzheimer met zich
meebracht. Sommigen vonden haar zorggedrag wat overdreven maar wij hadden veel
bewondering voor wat ze deed met de meest kwetsbare ouderen in onze samenleving.
Zij was het die altijd een arm om de kwetsbare schouder legde, de troostende woorden
sprak en gezellige middagen organiseerde. Ze haalde Adelheid Roosen naar Oisterwijk
die ons deelgenoot maakte van de laatste jaren van haar aan alzheimer lijdende moeder.
Ook nodigde ze staatssecretaris Martin van Rijn uit om een kijkje te komen nemen in de
Catharinenberg.
Ria begon haar bedrijfje Sensoria waarin ze zich specialiseerde in het liefdevol aanraken, het uitspreken van troostende woorden, het samen naar muziek luisteren, het
geven van handmassage maar toch vooral het luisterend oor te zijn voor de ouderen die
hun stem kwijt waren geraakt. Ria maakte de overstap naar De Vloet waar ze dagelijks
haar liefde kon overbrengen aan de bewoners die hun laatste jaren noodgedwongen
moesten doorbrengen op de gesloten afdeling voor mensen met dementie. Ze had het
er vreselijk naar haar zin en zou dit nog jaren hebben volgehouden als het vreselijke Co66

ronavirus er geen einde aan zou hebben gemaakt. Op 24 december, de dag voor Kerstmis namen we afscheidt van haar in een kille ruimte van een mortuarium in Diessen.
Bij haar kist zat haar echtgenoot met wie ze 3 weken, beiden besmet met het vreselijke
virus, in een ziekenhuis in Boxmeer had gelegen. Ons hart brak toen we hem bij de kist
van zijn overleden Ria zagen zitten. Een geknakte man met slangetjes in zijn neus en
met een zuurstoffles naast hem. Zelden werd het gevreesde virus zo zichtbaar.
Ria is helaas niet ouder mogen worden dan 60 jaar. Ze zal nooit meer een hand kunnen
leggen op de kwetsbare schouders van ouderen die de weg kwijt zijn, geen troostend
woord meer kunnen uitspreken. Oisterwijk heeft een lieve en betrokken zorgzame vrouw
verloren aan een virus waar we tot een jaar geleden het bestaan niet van wisten. Laat u
niets wijsmaken dat het virus niet meer is dan een onschuldige griep en door complotdenkers wordt opgevoerd om chaos te scheppen in ons dagelijks bestaan. De miljoenen
slachtoffers, wereldwijd bewijzen het trieste tegendeel.
Sjef Potters, Oisterwijk

PUBLIEKSPRIJS
‘Ooit was er Corona, net zoals er ooit een Land van
Ooit was. Veel is er niet meer van over en dat is erg
jammer. Toch is te hopen dat we nooit met weemoed
terugdenken aan deze vreselijke pandemie die ons de
keerzijde van het leven laat zien maar ons ook nederig
en dankbaar maakt voor wat we hebben.’
Foto: Sjef Potters
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O’PKIKKER!
Soms brengt het ergste, het beste in mensen naar boven.
De Bibliotheek Oisterwijk en Moergestel nodigt alle inwoners van de gemeente Oisterwijk uit hun ‘coronaverhaal’ over het jaar 2020 te delen. Dit is ons verhaal als stichting
Sociaal Huis Oisterwijk: het verhaal van de O’pkikker.
Wie heeft er niet zo nu en dan een opkikker nodig. Iedereen toch! En zeker in een tijd
dat een samenleving in een 1e golf op slot gaat, langzaam ontsloten wordt, en vervolgens een 2e golf over zich heen krijgt: de Corona of COVID-19 crisis. Maar ook een crisis
die het beste in ons naar boven haalt en de veerkracht van de Oisterwijkse samenleving
toont.
Toen in maart 2020 in Nederland, en dus ook Oisterwijk, de samenleving in ‘lockdown’
ging vielen veel deuren voor hulpverlening aan kwetsbare Oisterwijkers letterlijk in het
slot. Maar juist nu (!), was het gevoel bij de stichting Sociaal Huis Oisterwijk, moeten
we de zorg voor onze kwetsbare mede inwoners een nieuwe impuls geven.
1e golf: O’pkikker voor de medemens
Een nieuw samenwerkingsverband werd geboren tussen stichting Sociaal Huis Oisterwijk en de Oisterwijkse horecaondernemers: de actie “O’pkikker voor de medemens”.
Om kwetsbare inwoners van Oisterwijk twee maal per week een voedzame maaltijd/soep
te bieden uit voorraden bij de horecaondernemers, die anders verloren zouden gaan.
En, zo mogelijk nog belangrijker, om contactmomenten te organiseren om ‘elkaar een
beetje in de gaten te houden’ en vereenzaming te voorkomen.
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Met het logo O’ van Oisterwijk in een O’pkikker als een soort Superman. Maar geen koele
kikker, zoals het gezegde luidt, maar een kikker met een warm hart voor de kwetsbare
inwoners van Oisterwijk. En een ‘zwaan-kleef-aan’ effect.
In de periode maart 2020 - juni 2020 zijn ruim 10.000 maaltijden bezorgd bij 301 kwetsbare inwoners van Oisterwijk (de kernen Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, maar ook de
kern Haaren met het oog op de komende gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021).
En met meer dan 4.000 contactmomenten op afstand aan de deur.
Met warme reacties: “Wat zal er vandaag komen, ik kijk er zo naar uit.”, “Jullie zijn in
deze tijd mijn enige contact aan de deur.” Vegetarisch, halal, alles was mogelijk. Maar
ook fruit, snoepgoed, frisdrank, geschonken door inwoners en bedrijven. En kleurplaten
om het leven toch wat kleur te geven. En ook al was er verdriet door het gemis van naasten, zeker met Pasen en Moederdag, de O’pkikker werd elke keer weer ervaren als een
lichtpuntje in deze duistere periode. Met kushandjes vanachter de ramen, en kaartjes
en kleurplaten voor de koks. Koningsdag werd, door iets lekkers bij de koffie, toch een
beetje een feestje. En bovenal gaf het,lichamelijk en geestelijk, nieuwe energie om het
vol te houden.
Global Goals Award 2020
Met steeds meer deelnemende organisaties. Uiteindelijk hebben 58 bedrijven en maatschappelijke organisaties zich op enigerlei wijze voor de actie O’pkikker in het voorjaar
ingezet. Die voor hun inzet beloond zijn met de Global Goals Award 2020 van het Global
Goals Genootschap Oisterwijk.

Op 24 september 2020 symbolisch uitgereikt aan de koks van de horecaondernemingen,
in de Week Van De Verbinding die jaarlijks door stichting Sociaal Huis Oisterwijk wordt
georganiseerd. Omdat zij, in tijden dat zij het zelf financieel-economisch zwaar hadden,
zich van hun beste maatschappelijke kant hebben laten zien. Echte Sociaal Ondernemers, die het creëren van maatschappelijke waarde boven financiële winst stelden.
2e golf: O’pkikker Thuis Aan Tafel
In juni 2020 is de actie “O’pkikker voor de medemens” afgesloten. Met een zucht van
verlichting. De opvolger “O’pkikker Ontmoet” werd opgezet, bedoeld voor ontmoeting
en gezelligheid om de lockdown die mensen huiverig had gemaakt om hun huis te
verlaten, te vergemakkelijken. En toen kwam in het najaar de 2e golf van het COVID-19
virus dat zich niet zomaar laat beteugelen.
En opnieuw ging stichting Sociaal Huis Oisterwijk de samenwerking aan met de Oisterwijkse horecaondernemers, met de actie “O’pkikker Thuis aan Tafel”. Nu in de vorm van
3-gangen menu’s aan huis, verzorgd door steeds een andere horecaonderneming. Om
niet alleen de maatschappelijke doelstelling van de actie O’pkikker nieuw leven in te
blazen, maar ook om de Oisterwijkse horecaondernemingen een financiële steun in de
rug te geven. Met een klein bijdrage p.p. en een financiële donatie van stichting Sociaal
Huis Oisterwijk per menu.
En met opnieuw warme reacties:
“Jeetje, wat een verwennerij! Wat heb ik genoten van het heerlijke eten. Wat ben ik
een bofkont, ik zit nog steeds te glunderen. Niet alleen omdat het zo lekker was maar

ook omdat er gewoon superlieve mensen zijn die aan mij denken en dat er superlieve
mensen zijn die zich hier voor willen inzetten terwijl ze zelf in zwaar weer verkeren
door de genomen maatregelen! SUPER DANK JE WEL ALLEMAAL”
Begonnen met 52 kwetsbare inwoners in de maand oktober, werden in de maand december 2020, 520 menu’s aan huis bezorgd door 12 horecaondernemingen. Waarvoor
ook een samenwerking is opgezet met stichting De Zonnebloem, VSO (voormalige KBO)
en stichting Met Je Hart.
Maar ook werden per week 86 “flitsbezoekjes” op afstand gebracht door Mentorhulp
Oisterwijk (zorg aan de deur). Allen weten dat ze altijd kunnen bellen, en informatie
(brochures) wordt verstrekt. Voor 245 kinderen uit minimagezinnen zijn kerstkadootjes
ingezameld. In de kern Haaren is ‘Kadootjesbank Kinderlach’ in het leven geroepen waar
ouders/opa’s en oma’s met een kleine beurs, via Mentorhulp Oisterwijk, kadootjes voor
hun (klein)kinderen kunnen afhalen. Kinderen van de Azc school, Petje af, bassischool
De Coppele en BSO Mozaik maakten mooie kaartjes. En alle basisscholen en AZC school
deden mee aan een kerstkaartenactie, die de kinderen in konden kleuren en als ‘opkikker’ sturen naar een dierbare. Gewoon een lichtpuntje in de donkere en vaak eenzame
dagen.
2021??
Op dit moment van schrijven is de toekomst ongewis. Een 2e lockdown is afgekondigd
tot 19 januari. Veel inwoners geven aan dat deze periode zwaarder is dan de 1e golf,
door de uitzichtloosheid. Eenzaamheid, verdriet, geen zin in dingen. Illustratief is dat,
69

O’PKIKKER! (vervolg)
bij een kwart van de flitsbezoeken, de mensen niet aangekleed zijn of de gordijnen
dicht: “Tijdens de 1ste lockdown was het ook erg eenzaam. Toen kon ik nog genieten
in de tuin, van de vogels, het mooie weer. Maar nu, er is geen vooruitzicht…. Hoe lang
gaat dat dit nog duren!!”
Ons plan is om met O’pkikker aan Tafel te starten, waarbij in kleine groepjes op daluren
een jaar lang uit lunchen gegaan wordt bij de O’pkikker horecaondernemingen. Maar
daarvoor moeten we nog door een hele moeilijke tijd, waarin we natuurlijk doorgaan
met de O’pkikker Thuis Aan Tafel en de flitsbezoeken.

1

Onze ervaring: hoe kleiner het gebaar des te groter de dankbaarheid. Stuur eens een
kaartje, bel eens aan en maak een praatje op gepaste afstand, of bel eens iemand op.
Nu er zijn voor een ander, op welke manier ook, doet kleine wonderen.
Wij wensen u en uw dierbaren het allerbeste voor 2021.
Namens: Stichting Sociaal Huis Oisterwijk: Eric Rentmeester, Erik Haenen, Joop van
Hezik, Mentorhulp Oisterwijk: Karin Rentmeester
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Foto’s: Henk van der Rijke
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Corona en ik
Dagen achter de PC. Het is januari 2020. Ik zet een draaiboek in elkaar voor een documentaire over kasteel Nemerlaer. Het is een hele klus maar als het straks klaar is, dan
hopen we (enkele van de vrijwilligers bij Oisterwijk in Beeld) dat het een mooi welkom
is aan de bewoners van Haaren die in januari 2021 bij Oisterwijk komen. Ik ben gestopt
met werken omdat ik het na 43 jaar wel genoeg vond. Maar zie me nu toch eens zwoegen
en zweten om een goed verhaal aan elkaar te smeden en de juiste woorden en volgorde
te vinden. Gelukkig heeft een van de vrijwillers al goed voorwerk geleverd waar ik op
kan doorbouwen en ook mijn man neemt een deel voor zijn rekening. En dit is nog maar
het begin. Allerlei mensen, met verstand van zaken, moeten worden geïnterviewd en tal
van filmopnames staan op onze lange to-do lijst. We hebben hiervoor het voorjaar en de
zomer ingepland en al lijkt dat een lange periode, valt dat nog best tegen.
Terwijl ik bezig ben, hoor ik op de radio dat ergens in China een ernstige griep is
uitgebroken. Ach, hoe erg zal het zijn en dat is wel heel erg ver weg. Ik besteed er
weinig aandacht aan. Dan meldt de WHO, dat er toch wel degelijk een gevaar op ons af
komt. Nog altijd is het voor mij aan de andere kant van de aardbol, dus ach, het zal wel
meevallen en overwaaien. We maken plannen en beginnen aan de planning van onze
interviews want het werk moet door.
Het is carnaval maar dit jaar hebben we hiervoor maar weinig tijd want we moeten door
met onze docu. Anderen gaan wel massaal de kroeg in. Dan opeens is China plots heel
dichtbij want In maart krijgen ook wij de eerste slachtoffers van de griep en staan we
midden in een desastreuse pandemie die de naam Corona draagt, alias Covid 19.
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De ziekenhuizen stromen vol en er komen extra nieuwsuitzendingen met informatie
over maatregelen en hoe we ons moeten gaan gedragen. Waar we ons eerder sociaal
probeerden te bewegen moeten we plots afstand houden. Ook Oisterwijk wordt getroffen door een lockdown. De terrassen gaan dicht en het dorp lijkt een oorlogszone. Zou
het zo ook zijn geweest in 1940 toen de vijand Nederland binnenviel? Voor mij voelt het
zo wel. We maken een paar korte filmpjes van een leeg dorp wat een surrealistisch beeld
geeft.
Onze interviews kunnen we nog doen maar onder restrictie van afstand. We gaan door
maar oei het is wel opletten. We proberen zoveel mogelijk de gesprekken buiten te
laten plaatsvinden en dat lukt aardig. Onze presentator is een leuke jonge gast en
begrijpt ons worstelen niet zo. Tja, ik ben toch ouder dan ik dacht!
We gaan tussendoor nog even op vakantie maar in Oostenrijk voelt het niet goed en ik
wil terug naar ons ‘veilige’ Nederland. Als ik daarna in Tilburg bij een oudere dame op
bezoek ben voor een gesprek over haar ervaringen met kasteel Nemerlaer heb ik al een
tijdje keelpijn maar ach, dat is al een hele tijd. Het is een lieve dame die ons weer wat
verder helpt op onze zoektocht. ’s Avonds spreekt de minister president weer tot ons en
oeps, het ziet er heel slecht uit. Ziekenhuizen overstromen, tientallen mensen sterven.
Ineens slaat de schrik mij om het hart. Ik heb keelpijn en ben bij enkele mensen op bezoek geweest, zelfs in de lift gestaan met die lieve oude dame. Wat zou het vreselijk zijn
als ook ik Corona heb opgelopen en haar heb aangestoken. Ik wil zekerheid dat dat niet
zo is want ik zou me vreselijk schuldig voelen. Via de website van de rijksoverheid

maak ik een afspraak voor een test die ik in Tilburg bij de GGD kan laten uitvoeren. Ik
leef in spanning en wacht tot de uitslag. Dan komt het verlossende telefoontje. Ik blijk
‘onschuldig’ aan verspreiding van het virus maar ben daarna veel alerter en voorzichtiger.
Onze documentaire kan niet in de geplande maand, september, plaatsvinden en straks
in januari 2021 ook niet in volle zalen. Dat is jammer maar duidelijk heel wat minder erg
dan zoveel zieke mensen en sterfgevallen waar ook onze naaste omgeving mee geconfronteerd wordt.
Ver weg blijkt dus vaak dichterbij dan je denkt.
Hennie van den Berg (v), 68 jaar
22-12-1952
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Een schets van de inzet tijdens Corona door Contour de Twern
De eerste corona-golf
Eind maart 2020 bereikte Corona ook Oisterwijk. Contact met mensen is de kern van ons
werk maar werd vanaf toen beperkt en veel geplande bijeenkomsten hebben we moeten
annuleren. We waren genoodzaakt onze reguliere werkwijze en activiteiten aan te passen aan de nieuwe situatie. Van meet af aan zijn we op zoek gegaan naar andere vormen
van contact met de vele vrijwilligers, actieve bewoners en deelnemers aan activiteiten.
Dat deden we via telefoon, beeldbellen, mailen en het sturen van persoonlijke (bedank)
kaartjes. Zo hebben we tijdens de eerste corona-golf de 98 vaste bezoekers van het
Inlooppunt aan de Kerkstraat gebeld en gevraagd naar hun contactbehoefte. Hierop
zijn 31 matches gemaakt met een vrijwillig belmaatje. We hebben de ruim 400 geregistreerde mantelzorgers een brief gestuurd, waarin we ze de mogelijkheid boden om
ondersteuning te vragen.
We zijn direct gestart met het opzetten van een centraal Coördinatiepunt voor hulp &
ondersteuning. Hier konden alle inwoners terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Vraag en aanbod voor hulp en ondersteuning kwamen hier bij elkaar. Het was
vanaf het begin van de pandemie het centrale punt voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Maar ook voor iedereen die zich wilde inzetten voor een ander, bijvoorbeeld
als belmaatje, door een boodschapje te doen of de hond uit te laten. Tijdens de eerste
corona-golf hebben we o.a. 41 vrijwilligers verbonden aan 81 inwoners met een hulpvraag gerelateerd aan de lockdown.
Inwoners wisten ons te vinden voor praktische ondersteuning, lichte hulpvragen, aanbod aan anderen, maar ook met stevige psychosociale vragen. Bij die laatste categorie
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konden we rekenen op de steun van Loket Wegwijs Oisterwijk en andere samenwerkingspartners.
Ook hebben we bijvoorbeeld het Meldpunt Kwetsbare Kinderen met gemeente opgericht. Dit meldpunt verzorgde de coördinatie van de noodopvang van kinderen.
De tweede corona-golf
Na de zomer 2020 zaten we in een tweede corona-golf. Tijdens de tweede corona-golf
hebben we meer afgestemd met partners, zodat iedereen ook direct te benaderen
was voor hulpvragen. Zo hebben we actief samengewerkt met lokale initiatieven en
partners, zoals O’pkikkertje van Mentorhulp, Boodschappendienst Leystromen, Loket
Wegwijs Oisterwijk, Thebe en de GGD.
In de Wijk Waterhoef en Klompven zijn we met een groep vrijwilligers alle inwoners van
80 jaar en ouder gaan bezoeken aan de deur (die dit op prijs stelden). Om ze te zien,
iets te geven en ze te helpen als dat nodig was. We deden dit niet eenmalig, maar gaan
nog steeds met regelmaat langs samen met een aantal andere partners.
Tijdens de tweede corona-golf konden we de ondersteuningsvragen opvangen binnen
ons reguliere aanbod. Dat hadden we inmiddels aangepast op de corona-maatregelen.
Aanpassen was sowieso het kernwoord waarmee we het afgelopen jaar kunnen samenvatten. Elke nieuwe maatregel had impact op ons werk of het nu de avondklok, de
bezoekregeling of groepsgrootte betrof. Soms konden gemaakte plannen al snel weer in
de prullenbak zoals bij de organisatie van de dag van de mantelzorg.

1
We hebben in deze periode veel bewoners (waaronder vrijwilligers) een hart onder de
riem kunnen steken door kaarten uit de delen waarin mensen ook zelf weer een boodschap konden schrijven voor iemand anders of ze persoonlijk aan de deur te spreken
zoals tijdens de flyeractie in de Pannenschuur.
De lang voortdurende lockdown
Deze moeilijke periode is echter nog niet voorbij. Samen met veel vrijwilligers en
samenwerkingspartners denken we intussen weer na over nieuwe mogelijkheden om
inwoners te blijven verbinden en te steunen waar dat nodig is. Zeker nu we zien dat
sommige inwoners(groepen) steeds meer last krijgen van eenzaamheidsklachten door
de maatregelen. Plannen maken voor de langere termijn hebben we moeten afleren
maar flexibel mee bewegen met elke golf is een kunst, die we steeds meer beheersen.
Team Contour de Twern Oisterwijk

2
3

1. Bezoekje in de tuin.
2. Jeugd bezorgt high tea aan huis.
3. Een vrijwilliger geeft presentjes af bij ouderen.
Foto’s: Contour de Twern
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FOTOINZENDING
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1. Foto: Martin Spijkers
2. Foto: anoniem
3. Foto: Gerrie Vermeulen
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