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Inleiding

‘Intelligente lockdown, mondkapjes, COVID-19, 
anderhalvemetersamenleving, virusmutaties’ –  
het zijn woorden die we vóór 2020 nauwelijks in de 
mond namen. Daarna werd het dagelijkse kost.  
Een pandemie was geboren.

In december 2019 komen uit China geruchten 
over een nieuw type virus. Maar ach, China is ver 
van ons bed. Geen zorgen, wij verhandelen geen 
 vleermuizen op de markt. 

Maar begin 2020 duikt het virus in steeds meer 
landen op: Japan, Verenigde Staten, Australië,  
Italië, België … het komt nu toch wel erg dichtbij. 
 En  inderdaad, op 27 februari wordt de eerste 
coronapatiënt in Nederland gemeld. Het begint 
langzaam door te dringen dat dit niet een gewoon 
griepgolfje is. Steeds meer landen gaan in lockdown. 
De ernst van de situatie begint door te dringen. 
We belagen de supermarkten voor onze  voorraad 
wc-papier. Op 6 maart overlijdt de eerste corona-
patiënt in ons land.

In dezelfde maand kondigt het kabinet de eerste 
maatregelen af. De minister-president weet ons 
ernstig en indringend te overtuigen van nut en 
noodzaak. Jaap van Dissel en Ernst Kuipers worden 
bekende Nederlanders.

Anderhalve meter wordt de standaard. We kuchen 
voortaan in de elleboog en knuffelen alleen nog 
onze partner. We gaan geheel of gedeeltelijk in 
 lockdown. De horeca en de scholen moeten de 
deuren sluiten. De ic’s raken overbezet, het zorg-
personeel oververmoeid. We zijn onzeker en bang. 
We weten niet wat we meemaken. Soms lijkt het of 
het OMT het ook niet weet. 

In juni lijkt de eerste golf voorbij. We herademen. 
Terrassen gaan weer open. Het leven lijkt zijn 
gewone gang te hernemen. Maar het is te vroeg 
gejuicht. De besmettingen lopen op. Een tweede 
golf overspoelt ons land en de wereld. In september 
heeft COVID-19 al een miljoen levens op zijn 
geweten. In december gaat Nederland in een ‘harde 
lockdown’. We zitten alleen of met z’n tweeën aan de 
kerstmaaltijd. En of dat alles nog niet genoeg is duikt 
in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe virusvariant 
op, besmettelijker dan de eerste. 

In januari 2021 komen de vaccinatieprogramma’s  
van de grond. Goed nieuws. Maar in maart, een 
jaar na de eerste uitbraak, komt de derde golf 
aanspoelen.  
 
Inmiddels heeft het virus wereldwijd meer dan  
2 miljoen  slachtoffers geëist. Sporthallen en kerken 
worden omgebouwd tot priklocaties. Een logistiek 
van ongekende omvang. We testen of ons leven 
ervan afhangt. En soms hangt het leven er ook vanaf. 

Het hele jaar 2021 blijft het virus ons in de greep 
houden. Soms lijkt het even beter te gaan.  
De maatregelen versoepelen, maar meestal niet 
voor lang. Er worden in 2021 in Nederland meer  
dan 2,3 miljoen positieve coronatests geregistreerd 
en 9.519 sterfgevallen. Iets minder dan in 2020.  
Toen stierven ruim 11.400 mensen aan corona.  
We beginnen genoeg te krijgen van de hele situatie. 
De hartverwarmende solidariteit uit het begin  
van de pandemie maakt plaats voor polarisatie.  
Virusontkenners laten van zich horen. “We zijn  
klaar met het virus, maar het virus is niet klaar 
met ons”, roept Hugo de Jonge in een poging ons 
waakzaam te houden. Zo worstelen we het tweede 
coronajaar door. 

Ook begin 2022 gaat het virus nog zijn ongekende  
gang. Veel besmettingen, maar minder ziekmakend. 
We komen langzamerhand los uit de knellende 
greep van de maatregelen. We mogen meer bezoek 
ontvangen. De terrassen en theaters gaan open, 
de mondkapjes af. Het leven herneemt zijn loop. 
Voorlopig tenminste, want, zeggen de deskundigen: 
we raken het virus nooit meer kwijt. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is onze samenleving 
niet meer zo ontwricht geweest als tijdens deze 
coronacrisis. Wereldwijd meer dan 5 miljoen doden. 
In Nederland ruim 22.000, in Krimpen aan den 
IJssel 80. Achteraf gezien vraag je je af hoe we het 
allemaal hebben kunnen meemaken. Het verdriet 
om gestorvenen, het isolement van de kwetsbaren, 
de nood in de zorginstellingen. de ellende van de 
ondernemers, de spanningen in de gezinnen …

In dit magazine kijken we terug op de coronacrisis  
in Krimpen aan den IJssel. Wat is er gebeurd?  
Wat hebben we gedaan? Hoe hebben we het 
ervaren? Wat hebben we ervan geleerd? 
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Je moet iedereen serieus 
nemen, ook al ben je het  

niet met hen eens
Burgemeester Martijn Vroom

GEMEENTE KRIMPEN

Een burgemeester in coronatijd. Dat moet 
geen gemakkelijke klus zijn? “In het begin ging 
mijn bloeddruk flink de hoogte in,” vertelt 
Martijn Vroom. Het totale overzicht houden is 
toch nog moeilijker dan ik dacht. Wat ik echt 
vervelend vond was dat ik geen mensen meer 
kon ontmoeten. Daar krijg ik altijd energie van. 
En juist dat mocht niet in coronatijd.” 

Goede afspraken met de regiogemeenten 
Vooral het eerste jaar was onoverzichtelijk.“We kregen 
steeds nieuwe opdrachten uit Den Haag. Vaak ook 
tegengestelde berichten. In de regio hebben we toen 
afgesproken dat we allemaal hetzelfde zouden doen. 
Trouwens, ik vond de meeste overheidsmaatregelen 
goed en belangrijk. Natuurlijk waren er voorschriften 
waarvan we nu zeggen dat ze niet nodig waren.  
Maar op dat moment kon je vaak niet anders.”

We dachten steeds mee met onze inwoners
De maatregelen uitvoeren die Den Haag en de 
veiligheidsregio oplegden – jawel. Maar dat wil voor 
onze burgemeester niet zeggen dat je zelf niet moet 
nadenken. “Wij dachten: als de supermarkten open 
mogen blijven, waarom dan de weekmarkt niet? 
We hebben goed moeten praten bij de veiligheidsregio 
om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt.” Volgens 
de regels moesten ook de speeltuinen dicht. “Je zal maar 
met 4 kinderen 7 hoog wonen, dan word je helemaal 
gek,” zegt de burgemeester als een meedenkende 
burgervader. En ook dit lukte. De speeltuinen bleven 
overdag open. ’s Avonds gingen ze dicht om het samen-
scholen van jongeren te ontmoedigen. “Daar hebben de 
boa’s nog hun handen vol aan gehad.”

Online vergaderen met de gemeenteraad  
bleek een behoorlijke klus
Voor de gemeenteraad was de coronatijd ook een 
bijzondere tijd. Omdat de gemeenteraad onder het 

openbaar bestuur valt, mocht er fysiek vergaderd 
worden. “Om het goede voorbeeld te geven hebben wij 
gelijk besloten om dat niet te doen en alleen online te 
vergaderen. Dat bleek ict-technisch heel moeilijk.  
Daar hebben we veel gedoe mee gehad.”

De burgemeester legt uit hoe ingewikkeld online verga-
deren is. “Een vergadering bestaat maar voor een deel 
uit wat gezegd wordt. De mimiek, de lichaamstaal zie 
je niet. Je weet dan ook niet zo goed wat jouw woorden 
en argumenten veroorzaken. Je kunt heel moeilijk met 
elkaar in debat gaan. Het is meer om-en-om-praten.” 
Tot overmaat van ramp viel het college in die coronatijd. 
Een dubbele crisis. Er is maandenlang onderhandeld 
vanachter het scherm. De nieuwe wethouders hebben 
elkaar pas voor het eerst gezien bij de installatie. 

Krimpen viel op door meeste besmettingen en 
laagste vaccinatiegraad
Heeft de coronacrisis de Krimpense bevolking bij elkaar 
gebracht of juist niet? Burgemeester Vroom slaakt een 
zucht. “We zijn 1 van de meest opvallende gemeenten 
van Nederland geworden. We hebben wekenlang boven 
aan de lijst van besmettingen gestaan en wat betreft 
de vaccinatiegraad stonden we in de laagste stand. 
De mensen en ook de politiek hebben dan al gauw hun 
mening klaar.” De burgemeester en het college werden 
als de schuldige aangewezen. Zij hadden direct de 
kerken moeten sluiten. “Dat kan natuurlijk helemaal niet, 
maar ook vanuit de politiek werd dat toch geroepen. 
Daar hebben we veel last van gehad,” verzucht de burge-
meester. “Mensen dachten precies te weten hoe het zit. 
En hitsten ook groepen op tegen de kerk. Dat leidde 
tot bedreigende situaties bij de Oud  Gereformeerde 
Gemeente.” Het is hierbij goed te bedenken dat het 
grootste deel van de niet- gevaccineerden niet kerkelijk 
was. En dat de meeste besmettingen op het werk en op 
school plaatsvonden en niet in de kerk. 
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Minister Grapperhaus ging in gesprek met 
Krimpense kerken
Om de onrust te bezweren werd op zeker moment een 
beroep gedaan op minister Grapperhaus. De meeste 
kerkgenootschappen zijn aangesloten bij een over-
legorgaan CIO (Contactorgaan inzake Overheid). 
Daar werden met de minister afspraken gemaakt voor 
de invulling van de kerkdiensten. De kerken die niet 
waren aangesloten bij dat overleg voelden zich dus niet 
gebonden aan die afspraken. “We wilden die kerken ook 
de gelegenheid geven hun vragen en zorgen te uiten.” 
En hij voegt eraan toe: “Je moet iedereen serieus nemen, 
ook al ben je het niet met hen eens.” Een burgemeester is 
er immers voor alle Krimpenaren.

Corona zorgde voor veel maatschappelijke onrust
Al die maatschappelijke onrust gaf ook druk op de 
 politiek. “Gelukkig hadden we een gemeenteraad die 
echt betrokken was en waar nodig steun gaf. En dat 
was nodig. Er waren Krimpenaren actief betrokken 
bij de verboden demonstratie op het Museumplein 
in Amsterdam op zondag 24 januari 2021. Er waren 
nogal wat Krimpense onruststokers die voor de rechter 
moesten verschijnen. “We hebben wel altijd ruimte 
gegeven aan demonstraties,” zegt Vroom. “Het is 
belangrijk dat mensen hun hart kunnen luchten en hun 
mening kunnen uiten. En daar waar grenzen worden 
overschreden, is de rechter de aangewezen persoon.”

Er kwam geld vrij voor mooie initiatieven
Gelukkig betekende de coronatijd niet alleen kommer 
en kwel. “We wilden als gemeentebestuur graag iets 
moois voor de Krimpense bevolking doen. Van de 
Rijksoverheid kregen we een mooi bedrag om het 
thuiswerken van de ambtenaren te regelen,” vertelt de 
burgemeester. “Maar wij hadden in 2015 al een flinke 
investering gedaan om het nieuwe werken in te voeren. 
We konden het coronageld van de  Rijksoverheid dus 
anders besteden.” 

Met een paar ambtenaren ontwikkelden we een model 
om het bedrag van ongeveer € 300.000,- goed te 
besteden. De hele samenleving moest ervan kunnen 
profiteren. Scholen konden een bedrag krijgen om 
welkom-terug-op-school te vieren. We reserveerden 
geld voor een herdenkingsplek voor slachtoffers van 
corona, een coronabos. Ook voor iets moois voor de 
jongeren. Allemaal om ervoor te zorgen dat mensen 
elkaar weer gingen ontmoeten. Een deel van het bedrag 
besteedden we om de economie een impuls te geven. 
Een systeem met de Coronavoucher werd uitgevonden. 
Een bon die je alleen in Krimpen kon uitgeven, of 
kon schenken aan een goed doel. Een prachtige en 
 succesvolle actie.” 

We konden het nooit voor iedereen goed doen
Terugkijkend kunnen we spreken van een zware en 
moeilijke tijd, die coronatijd. Burgemeester Vroom vond 
het vooral lastig dat er aan het einde niet voor lange 
tijd een eenduidig beleid was. Hij had graag gezien dat 
op een bepaald moment het beleid voor een langere 
periode strenger was geweest. “Op een gegeven 
moment waren we er bijna, maar toen werden er weer 
versoepelingen afgekondigd. Dat ging mis. Ik vind dat we 
toen mensen tekort hebben gedaan.” Hij realiseert zich 
maar al te goed dat je het nooit voor iedereen goed doet. 
“We probeerden maatwerk te leveren, maar voor veel 
mensen was het niet genoeg. Dat houdt je wel bezig.”

Laten we elkaar weer aanspreken
En hoe nu verder? “We moeten weer leren elkaar te 
ontmoeten,” zegt hij met veel overtuiging. “En dan niet 
met standpunten en stellingen. Nee, laten we elkaar 
gewoon belangstellende vragen stellen.” Burgemeester 
Vroom wil niets liever dan uit die ontmoetingen weer 
energie te putten. 
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Je rekent niet op zo’n 
 ontwrichtende pandemie

Beleidsmedewerker Marcel van Dokkum &  
veiligheidscoördinator Wilco Mastenbroek

Een pandemie kwam over ons. Meer dan 2 jaar 
zette een virus ons leven totaal op zijn kop.  
Van mondkapje tot lockdown, van gesloten 
horeca tot overbevolkte ic’s. We zagen het 
dagelijks in beelden, cijfers en statistieken aan 
ons voorbijgaan. We keken met bewondering  
en waardering naar de medewerkers in de zorg,  
zij hadden het meest te verduren. 

Wat de meesten van ons misschien niet beseften was dat 
er achter de schermen heel veel mensen bezig waren 
om een ontwrichte samenleving in goede banen te 
leiden. Landelijk, regionaal en lokaal. In Krimpen aan 
den IJssel komen we dan al gauw terecht bij Marcel van 
Dokkum en Wilco Mastenbroek. Zij zijn respectievelijk 
beleids medewerker en veiligheidscoördinator en willen 
graag vertellen over de veiligheid in onze gemeente in 
coronatijd.

We waren enigszins voorbereid
Waren zij voorbereid op een pandemie? “In zekere 
zin wel.” zegt Marcel, “In de veiligheidsregio kennen 
we verschillende scenario’s. Hoogwater bijvoorbeeld, 
of stroomuitval. Ook voor een pandemie hebben we 
zo’n scenario. In september 2019 hebben we nog een 
 oefening gehad in samenwerking met de zorginstel-
lingen. We wisten welke structuren nodig zijn om met  
de problematiek van een pandemie om te gaan.” 
“Maar eerlijk is eerlijk,” vult Wilco aan, “je rekent toch 
niet op zo’n ontwrichtende pandemie met avondklok, 
lockdown en noodverordeningen.” 

Regionale samenwerking is heel belangrijk
De veiligheidsregio’s staan centraal bij het beheersen 
van een crisis. Weliswaar is de minister verantwoordelijk 
voor het beleid, maar de voorzitter van de veiligheids-
regio is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maat-
regelen. Voor de regio Rijnmond is dat burgemeester 
Aboutaleb. Hij stemt af met andere burgemeesters in 
zijn regio. “Dat is belangrijk, want iedere gemeente 

is toch een beetje anders en heeft andere belangen,” 
legt Marcel uit. “Het maakt nogal wat uit of je het 
hebt over Rotterdam met zijn enorme economische 
belangen of over Goeree-Overflakkee met belangen 
op  toeristisch gebied.” Bij het overleg zijn ook andere 
partners betrokken, zoals de brandweer, de politie, de 
genees kundige zorg, het Havenbedrijf … Zij kunnen 
beoordelen of de maatregelen uitvoerbaar zijn.  
“Deze vorm van samenwerking werkt heel goed,”  
zegt Marcel. “We zien dat nu ook bij de opvang van  
de  Oekraïense vluchtelingen.”

We zorgden voor maatwerk in de openbare ruimte
De veiligheidsregio’s stonden ook aan de basis van de 
noodverordeningen. Daarbij hoort een handelings kader 
dat aangeeft hoe je met die noodverordeningen omgaat. 
“Daar hadden we als gemeente wat speelruimte in,” zegt 
Wilco Mastenbroek. “We hebben geprobeerd zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren. Je probeert steeds een 
afweging te maken tussen de regelgeving en de realiteit. 
Je kunt alles wel dichttimmeren, maar regels hebben een 
doel, dat moet je voor ogen houden. Daarbij moet je je 
oor goed te luisteren leggen. Zo vonden we het belang-
rijk de parken en speelplaatsen in Krimpen overdag 
open te laten. Dan konden de kinderen daar hun gang 
gaan. ’s Avonds sloten we ze af om te voorkomen dat de 
oudere jeugd daar ging samenscholen.”

“We wisten welke  
structuren nodig zijn om  
met de  problematiek van  
een pandemie om te gaan”

Lokaal werken we prima samen
Bij alle overwegingen van wat mag en wat kan is 
 communicatie van het grootste belang. “Daar moet je 
niet pas mee beginnen als er een crisis is,” zegt Wilco. 
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“In vredestijd moet je coalities vormen, daar kun je in 
oorlogstijd je voordeel mee doen.” Marcel beaamt het: 
“We hebben in Krimpen een structuur waarin met alle 
doelgroepen gecommuniceerd wordt. Dan is het in 
tijden van nood makkelijker om met elkaar in gesprek 
te gaan.” Als voorbeeld noemt hij het jongerenwerk. 
Doordat de lijnen kort zijn waren de jongeren die zich 
niet aan de regels hielden makkelijker te benaderen. 

Er was ook veel onrust
Nee, niet alles ging goed. Verboden groepsvorming 
bij de surfplas. Een stil protest tegen de coronamaat-
regelen op het Raadhuisplein. Een protestmars waarbij 
grote groepen mensen door de gemeente trokken om 
hun ongenoegen over de beperkende maatregelen te 
laten blijken. Graffitileuzen op het raadhuis. Spannend 
vonden de 2 heren het bij de avondklokrellen. “Dat is 
in onze gemeente maar net goed gegaan. Er lag al 
een ondersteuningsverzoek klaar voor de Koninklijke 
Marechaussee.” Verder waren daar de spanningen rond 
de Oud-Gereformeerde kerk, waar men de adviezen van 

de Rijksoverheid niet opvolgde. Samen met uitlatingen 
over homoseksualiteit gaf dat veel rumoer. “Je komt dan 
terecht in een mallemolen van ongenoegens, waaraan 
iedereen zijn bijdrage denkt te moeten leveren,” zegt 
Wilco. “Dan gaat het hard tegen hard.”

We konden rekenen op de Krimpense  samenleving
“Gelukkig is er veel wel goed gegaan,” zegt Marcel. 
Hij vindt het een compliment waard dat de horeca zich 
in het algemeen goed aan de regels heeft gehouden. 
Ook is hij zeer te spreken over de samenwerking met het 
Gezondheidscentrum, de inrichting van de vaccinatie-
locatie en de medewerking van de kerkelijke gemeente 
ArkRank daarbij. “Voor mij is dat alles een bevestiging 
van wat ik  eigenlijk al wist: als het nodig is kun je op de 
 Krimpense samenleving rekenen.”

Wilco Mastenbroek en Marcel van Dokkum
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Als je wil weten hoe diep en breed de corona
crisis heeft ingegrepen in de samenleving,  
moet je bij de politie zijn. Ronald Voet is 
 leiding gevende van het basisteam IJsselland, 
politie eenheid Rotterdam. Hij maakt deel uit 
van het managementteam dat leiding geeft  
aan zo’n 240 politiemensen. Hij weet wat er  
in de  samenleving speelt. 

Trots op zijn team van agenten
“Vergeet nooit,” zegt Ronald, “dat achter ieder uniform 
een mens zit.” In de coronatijd bleek dat meer dan 
ooit. Ook politiemensen werden geconfronteerd met 
zieke of overleden familieleden en met kinderen die 
niet naar school konden. Toch wisten ze een goede 
balans te vinden tussen hun privésituatie en het werk. 
“Ik ben erg trots,” zegt Ronald Voet, “dat we in moeilijke 
omstandig heden de dingen hebben kunnen doen die 
van ons verwacht werden.” Als een echte manager weet 
hij ook hoe het komt: integer, betrouwbaar, moedig 
en  verbindend – het zijn de kernwaarden die de drive 
vormen voor ieder  politiemens. 

Het waren moeilijke omstandigheden
Soms had het virus een hele afdeling lamgelegd. 
De agenten moesten alleen op stap. “Dat is ingewikkeld 
als je bij een geweldsconflict moet bemiddelen. Om een 
pand te betreden moesten we ons bovendien in witte 
pakken hijsen, met mondkapjes, mutsen, brillen …  
Dat alles maakte het werk ingewikkeld en bizar.” 

Er was een overvloed aan werk
Werk was er in overvloed. Woninginbraken en straat-
overvallen namen sterk af, maar de digitale criminaliteit 
nam spectaculair toe. “Criminelen passen zich razend-
snel aan de actualiteit aan”, weet Ronald Voet. Ook het 
aantal meldingen steeg hard. “Mensen zaten vaker thuis. 
De lontjes werden steeds korter.” Daarbij kwam dat 
handhaven steeds weer veranderde door aangepaste 
regels: winkel- en horecasluiting, anderhalvemeter-
maatregel, samenscholingsverbod, mondkapjes …  
“De groepsvorming was het lastigst om te handhaven,” 
vertelt Ronald. “We begrepen de jongeren best. 

We wapperden niet gelijk  
met ons bonnenboekje

Leidinggevende basisteam politie Ronald Voet 

De scholen dicht, horeca gesloten. Zij wisten ook niet 
meer waar ze het zoeken moesten. Goede communi-
catie is dan belangrijk. We wapperden niet gelijk met  
ons bonnenboekje.”

Verbinding en communicatie is heel belangrijk
Er waren in 2 jaar coronatijd spanningen genoeg. 
 Maatschappelijk ongenoegen, polarisatie, mensen 
die de confrontatie zochten, illegale feesten in 
bedrijfspanden met drank en drugs … Er was een 
anti-coronademonstratie voor het raadhuis, een 
COC-demonstratie op het Raadhuisplein tegen 
de homo-uitlatingen van de Oud-Gereformeerde 
 predikant. “De meeste mensen hebben er geen idee 
van wat de politie achter de schermen doet om erger 
te voorkomen. “We zoeken altijd naar verbinding 
met de organisaties, met de kerken, de verschillende 
gemeenschappen, met jongeren, met scholen en de 
horeca. We zoeken naar sleutelfiguren en bondgenoten. 
Zo kun je veel onheil voorkomen. Als er niet meer 
 gecommuniceerd wordt, gaat het pas echt fout.” 

Met elkaar sloegen we ons door de crisis heen
“We hebben flinke tegenstand gekend op het gebied 
van de coronamaatregelen“, besluit Ronald zijn verhaal. 
“Maar ik vind dat de bevolking van Krimpen zich goed 
door de crisis heeft heengeslagen.” En deze politieman 
die diep in de Krimpense  samenleving opereert,  
kan het weten. 
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80 Krimpenaren aan corona zijn overleden

Van de Krimpenaren ouder dan 12 jaar 75% 
volledig is gevaccineerd, 78% boven de 18 jaar 
en 88% boven de 60 jaar

251 Krimpenaren door corona in het 
ziekenhuis hebben gelegen

80

75%

251

13.722 Krimpenaren officieel positief zijn getest

13.722

Hotspot

Coronacollectie 

De coronacrisis heeft veel invloed gehad 
op onze samenleving. We zullen deze tijd 
nog lang herinneren. Het Streekarchief 
Midden-Holland heeft daarom samen  
met de gemeente informatie verzameld.  
Zo kunnen historici over 50 of 100 jaar 
ook nog onderzoeken hoe wij deze crisis 
hebben meegemaakt. En wat er gebeurde 
in onze samenleving. Dit noemen we een 
‘hotspot’. Het gaat hier om:

•  Foto’s, filmpjes, geluidsopnames  
van de eigen straat die iets zeggen  
over deze periode

•  Opgetekende persoonlijke ervaringen, 
briefjes, aantekeningen en dagboeken 
met mededelingen over corona- 
maatregelen

•  Kaartjes of tekeningen die ontvangen 
zijn om u te steunen

•  Materiaal over de avondklok,  
vaccinaties of protesten tegen de 
coronamaatregelen 

•  Dossiers van de gemeente over het 
coronabeleid

Heeft u als inwoner van Krimpen aan  
den IJssel nog informatie die iets zegt  
over deze tijd? Neem dan contact op  
via corona@samh.nl. Het materiaal  
nemen we in overleg op in onze  
‘Coronacollectie Midden-Holland’.

WIST U DAT?
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COMMUNICATIE VAN DE GEMEENTE

Vanaf 18 mei  bezorgen enthousiaste 
wijkrestaurantvrijwilligers verse gezonde, 
warme maaltijden aan huis. In deze flyer leest 
u hoe u een maaltijd kunt bestellen.

De bezorging van de maaltijd is tussen 
16.45 en 18.00 uur
Vrijwilligers komen de maaltijd tussen 16.45 en 
18.00 uur bij u aan de deur brengen.Het eten is 
verpakt in een magnetron/vershoudbakje. Het 
is mogelijk om een (gezellig) praatje te maken.

Betaal uw maaltijd contant aan de deur
De kosten voor een verse warme maaltijd, 
inclusief toetje en het thuisbezorgen bedragen 
5,50 euro. U kunt contant (gepast) afrekenen 
bij de vrijwilliger die uw maaltijd aan de deur 
komt brengen.

Ieder week stellen de Specialiteit en 
Wijkrestaurants het menu vast
De menu’s vraagt u op via het telefoonnum-
mer 0180 51 58 40. Ook maken we de menu’s 
bekend via de Facebookpagina van Krimpen-
Wijzer.

Bestel uw maaltijd op tijd
U kunt zich tot maximaal 48 uur van tevoren 
opgeven via telefoonnummer 0180 51 58 40.

Wijkrestaurant de Vijverhoek
•	 elke 2e en 4e woensdag van de maand 
•	 voor bewoners van de Park-en Vijverflats

Wijkrestaurant het Facet
•	 elke 2e woensdag van de maand
•	 voor bewoners van de Facetflats

Wijkrestaurant BloemRijk
•	 elke 3e woensdag van de maand
•	 voor bewoners van de Bloemenbuurten

Wijkrestaurant de Kajuit
•	 elke 3e woensdag van de maand
•	 voor bewoners van de Middenwetering-

flats, Vaartenbuurt en Rondweg

Wijkrestaurant Waardzicht
•	 elke 4e maandag van de maand
•	 voor bewoners van de Waardzichtflat

Wijkrestaurant de Gouden Regen
•	 elke 4e maandag van de maand
•	 voor bewoners van de Gouden Regenflats

Wijkrestaurant Cascade
•	 elke 4e woensdag van de maand
•	 voor bewoners van de Cascade

Vragen of aanmelden?
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur naar de wijkrestaurantvrijwilligers 
van KrimpenWijzer, telefoon 0180 51 58 40. 

Wijkrestaurants
komen naar u toe

“Ik laat mij vaccineren, omdat...”

Deze Krimpenaren laten zich allemaal 
om hun eigen redenen vaccineren. 
Vaccineren is een belangrijke stap naar 
een wereld waar corona niet zomaar 
om zich heen kan grijpen. Zo krijgen we 
stapje voor stapje meer vrijheid. Met een 
inenting beschermt u niet alleen uzelf, 
maar ook uw familie en omgeving.

Bekijk de complete motivatie van deze 
Krimpenaren in ons filmpje op 
www.youtube.com/gemkadij.

“... ik ervan overtuigd ben dat we samen 
het virus onder controle krijgen. Voor 
onszelf, onze naasten, kwetsbare mensen 
en voor de zorgcollega’s.” 
directeur De Zellingen

“... ik weer onbezorgd naar mijn 
kinderen en kleinkinderen toe kan en hen 
kan ontvangen.”

voorzitter Seniorenplatform 

“... het belangrijk is om corona onder 
controle te krijgen. Ik weet me daarbij af-
hankelijk van God. Ik roep Krimpenaren 
op om een serieuze afweging te maken.” 
wethouder Volksgezondheid

“... ik dan minder besmettelijk ben en 
niet of minder ziek word. Ik zie ook wat 
de ziekte in het ziekenhuis aanricht bij 
patiënten en personeel.” 
directeur IJsselland Ziekenhuis

“... ik van corona af wil. Weer zingen in de 
kerk, weer naar de voetbal en weer 
gewoon mijn moeder een knuffel geven.”

burgemeester

“... mijn vader, moeder, oma en vooral 
mijn kinderen dan weer terug kunnen 
naar normaal. Samen zorgen we dat het 
virus zich niet verder verspreidt.” 
viroloog 

“... je niet alleen jezelf helpt, maar ook 
anderen. Bijvoorbeeld iemand met che-
motherapie of een pasgeboren kindje.
Vaccineren is een kleine moeite.” 
huisarts

“... ik dan beschermd ben voor mijn 
omgeving en de kinderen voor wie ik 
zorg. Zo kan ik mijn rol als pleegouder 
volledig benutten.” 
pleegouder

“... ik van mening ben dat de leiding van 
God in het leven samengaat met de 
verantwoordelijkheid die wij zelf nemen, 
als mensen.” 
dominee

“... ik in een corona cohort heb gezien 
welke impact corona heeft op patiënten, 
hun naasten en zorgmedewerkers. Ik wil 
weer genieten van mooie en leuke dingen.” 
jongere

“... ik onwijs veel zin heb om weer naar 
festivals te gaan, met vrienden af te 
spreken en weer leuke dingen te doen.” 

jongere

Corona en Krimpen aan 
den IJssel
Het coronavirus is voorlopig nog niet onder controle. Ook niet in 
Krimpen aan den IJssel. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ver-
spreiding van het virus stopt. Alleen als we onze aan de regels houden, 
kunnen we strengere maatregelen voorkomen. 

Samen krijgen we corona onder controle. Doet u ook mee? 

Het college van burgemeester en wethouders

C
Alleen samen 
krijgen we corona 
onder controle

Op www.krimpenaandenijssel.nl/corona staat meer 
informatie over corona in Krimpen aan den IJssel

Help de verspreiding van het coronavirus te stoppen en 
download de app CoronaMelder
De app CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de 
buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt u 
voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. De 
app stuurt een melding als u minstens 15 minuten dicht 
bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. 
Deze persoon moet ook de app gebruiken.

Door de app op uw telefoon te zetten, voorkomt u dat 
u onbewust een ander besmet. In de App Store en de 
Google Play Store staat CoronaMelder voor u klaar. 
Download de app gratis en bescherm zo uzelf en 
anderen. Voor wie download u de app?

Laat u testen bij klachten
Heeft u last van bijvoorbeeld neusverkoudheid, keelpijn, 
hoesten, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk 
of smaak? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij 
GGD Rotterdam-Rijnmond om u te laten testen. Ga naar 
www.coronatest.nl of bel met de GGD via 
telefoonnummer 0800 12 02.

Wanneer moet u in quarantaine?
U bent besmet met het coronavirus. Iemand in uw huis-
houden is positief getest op corona. U bent in contact 
geweest met een besmette patiënt. Of u bent in een land 
of gebied geweest dat is aangemerkt als COVID-19-risi-
cogebied (oranje reisadvies). Dan moet u in quarantaine. 
Hoe lang én hoe leest u op www.rivm.nl/
coronavirus-covid-19/quarantaine. 

Extra handen voor de zorg
Zonder extra handen kunnen we steeds moeilijker de zorg 
leveren die nodig is. Door corona hebben we niet alleen 
meer patiënten. Het virus raakt ook onze zorgverleners 
en hun families, waardoor er meer zorgverleners nodig 
zijn. Wilt u helpen in de zorg? Met óf zonder zorgervaring 
bent u van harte welkom. Meld u nu aan bij
 www.extrahandenvoordezorg.nl.

Tijdelijk de GGD helpen? Ga bij hen aan de slag
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft veel werk aan het 
testen en bron- en contactonderzoek voor het coronavirus.  
Er zijn tijdelijk veel medewerkers nodig. Kunt u tijdelijk 
aan de slag? Help dan mee en kijk op 
www.werkenvoorrotterdam.nl/corona-opdrachten. 

Kijk om naar anderen
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in deze coronatijd 
enorm belangrijk. Zij maken het verschil. Geef u op als 
vrijwilliger of Krimpens maatje via www.krimpenwijzer.nl. 

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan een luister-
end oor? Dan is KrimpenWijzer er ook voor u. Ga naar de 
website www.krimpenwijzer.nl voor meer informatie.

Heeft u al langere tijd weinig mensen gesproken én 
behoefte aan gezellig praatje of een luisterend oor?  
Neem dan contact op met KrimpenWijzer voor een  
Belmaatje. U kunt dit aanvragen via het 
telefoonnummer 0180 51 75 90.

Winkel veilig
In deze coronatijd is het belangrijk om u aan de regels te 
houden bij het winkelen. Doe uw boodschappen alleen. 
Ga zo veel mogelijk naar de winkels bij u in de buurt. Zo 
komt u zo min mogelijk in contact met anderen. Als u 
naar een winkel gaat, doe dit dan op een rustig moment. 

Houdt u zich aan de regels:
•	 Draag een mondkapje.
•	 Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef elkaar de 

ruimte.
•	 Raak alleen producten aan die u nodig heeft.
•	 Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos.
•	 Blijf thuis bij klachten.

Wandelen is goed voor lichaam en geest
Helaas kunnen we elkaar momenteel maar met weinig 
ontmoeten. Buiten wandelen kan gelukkig wel. Een goede 
manier om letterlijk even uit te waaien en met iemand bij 
te praten. Houd u daarbij altijd aan de meest ac-
tuele regels. Kijk daarvoor op www.rijksoverheid.nl.

Financiële steun ondernemers en zzp’ers
De uitzonderlijke situatie waar Nederland zich door het 
coronavirus in bevindt, heeft  gevolgen voor ondernemers 
en zzp’ers in Krimpen aan den IJssel. De gemeente wil u 
helpen om te voorkomen dat u of uw bedrijf in de 
problemen komt. Kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/
corona_ondernemers voor de diverse mogelijkheden. 

Heeft u door de gevolgen van het coronavirus proble-
men met het betalen van de gemeentelijke heffingen en 
belastingen?  Geef dit dan aan. Samen met u t kijken we 
wat we voor u kunnen betekenen. Stuur een e-mail naar 
betalingsregelingen@krimpenaandenijssel.nl of 
bel met 14 0180 en vraag naar het 
team Financieel Beheer. 

!

Gefeliciteerd

Buurman,
hoe is het?

Fijn dat u een 
mondkapje draagt
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Gefeliciteerd met 
je verjaardag!

G

Beste jarige,

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! 

Jarig zijn in deze tijd is toch anders dan normaal.  Dat komt 
allemaal door het coronavirus. Jammer!

Het vieren van je verjaardag doe je nu net even anders dan 
andere jaren. Je hebt waarschijnlijk minder visite, je kunt 
niet trakteren op school en een kinderfeestje kan misschien 
ook niet. Om jou toch in het zonnetje te zetten, sturen we 
deze hele grote verjaardagskaart.

Als je deze kaart voor je raam hangt, sturen misschien nog 
wel veel meer mensen jou een kaartje voor je verjaardag. 

Wij hopen dat je toch een leuke verjaardag hebt (gehad)!

Ook namens alle wethouders en gemeenteraadsleden,

Burgemeester Martijn Vroom

Dag kinderen van Krimpen 
aan den IJssel,

Hebben jullie het filmpje gezien 
over hoe ik afgelopen zaterdag naar 
Krimpen ben gekomen? Je kunt dit 
terugkijken op de YouTube van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 
Door het coronavirus was dit anders 
dan normaal.

Hebben jullie nog mooie tekeningen 
voor mij gemaakt? Deze tekeningen 
kun je via www.sinterklaasjournaal.nl 
naar mij toe sturen. 

Ik hoop jullie gauw op een veilige 
manier te zien. 

Groetjes van Sinterklaas

Krimpense initiatieven
ontstaan tijdens corona

K
De komst van het coronavirus naar Nederland heeft gevolgen 
voor alle Krimpenaren. Door de maatregelen zijn we vooral 
thuis en hebben we op afstand contact met elkaar. 
Om  iedereen een hart onder de riem te steken, zijn er diverse 
initiatieven ontstaan in Krimpen. Een greep uit de vele 
initiatieven vindt u op deze pagina. 

We willen iedereen die zich voor een ander inzet bedanken. 
Mooi en bewonderingswaardig. Zo komen we samen door 
deze bijzondere periode heen! 

Tekenactie van KrimpenWijzer en 

inwoners voor eenzame senioren in de 

wijk en de verzorgingshuizen.

Stichting De Vrienden van... heeft 1000 bossen tulpen uitgedeeld 
om mensen te bedanken die de boel draaiende houden tijdens deze 
coronacrisis. Ook hebben ze samen met Stichting Blije Gift zzp’ers 
die aan de grond zitten een kar vol boodschappen gegeven.

KrimpenWijzer, Jumbo en Albert Heijn hebben samen een 
boodschappenservice opgezet om aan huis gebonden mensen 
dagelijkse boodschappen te bezorgen.

QuaWonen, KrimpenWijzer en Synerkri zorgen dat inwoners op  
verschillende plekken in Krimpen aan den IJssel op balkons, in voor-
tuinen of op andere plekken thuis bewegen. Ook heeft 
Synerkri onder andere de Teken, kleur en knip-
wedstrijd ‘Als alles weer mag’ uitgezet.

Platform ‘ Op Afstand Dichtbij in 

Krimpen’ organiseert diverse acties, 

zoals balkonradio on tour, bloemen 

voor Molukse ouderen, het krantje 

Krimpens Kwartiertje, aardbeien voor 

ouderen en stroopwafels voor 

ondernemers.De foto’s op deze pagina hebben we ontvangen van de initiatiefnemers.

Zet uw vrijwilliger of 
mantelzorger in het zonnetje

Z

In Krimpen aan den IJssel wonen veel 
mensen die zich vrijwillig inzetten voor de 
samenleving. Gewoon omdat ze het leuk 
vinden. Maar ze doen dit ook om anderen 
die dat nodig hebben te helpen. Verenigin
gen, stichtingen en (maatschappelijke) 
organisaties kunnen niet zonder de inzet 
van vrijwilligers. Zeker in deze periode is 
het belangrijk dat er zo veel vrijwilligers 
en mantelzorgers actief zijn. Zij geven een 
gezicht aan de Kracht van Krimpen.

De taak van een vrijwilliger of mantelzorger is on
misbaar. Het is helemaal van groot belang in deze 
tijd waarin het coronavirus enorme invloed heeft 
op het dagelijkse leven. We blijven zo veel mogelijk 
thuis en hebben op afstand contact met elkaar. 
Vrijwilligers en mantelzorgers moeten an dere 
manieren vinden om een ander te helpen. Als het in 
deze tijd al mogelijk is.

Laat zien dat u blij bent met uw vrijwilliger of 
mantelzorger
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen vaak een 
be langrijke rol in het leven van andere mensen. Een 
fijne manier om te laten zien dat u blij bent met uw 
vrijwilliger of mantelzorger is door oprecht waard
ering uit te spreken voor hun inzet. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel helpt u daar graag bij.
 
Meld uw vrijwilliger of mantelzorger aan voor 
een attentie van de gemeente
Wilt u iemand die zich voor u inzet in het zonnetje 
zetten? Meld deze persoon dan aan. Stuur een 
email onder vermelding van ‘waardering voor mijn 
vrijwilliger/mantelzorger’ naar: meedoen@
krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. 
Beschrijf in de email en het telefoontje de reden 
waarom deze vrijwilliger of mantelzorger volgens u 
een attentie verdient. En vermeld ook de voornaam, 
de achternaam en het adres van deze persoon.

Bewondering, respect en waardering voor
vrijwilligers en mantelzorgers
De gemeente heeft veel bewondering, respect en 
waardering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers 
in Krimpen aan den IJssel. Zij zorgen ervoor dat 
an deren niet aan de zijlijn blijven staan, dat 
anderen meedoen en dat iedereen meetelt. Dat 
is wat we allemaal willen. We staan toch allemaal 
voor een krachtig Krimpen!
 
Ook namens het college van burgemeester en 
wethouders,

Wethouder John Janson

Weet u hoe het gaat met 
uw buurman of buurvrouw?

Tips voor een goed gesprek 
met uw buur
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POP-UP LOCATIE

Helaas is de 2de booster alleen 
nog maar voor 60-plus. 

Dit blijft een oneindige 
discussie. Iedereen moet zelf 
weten wat hij of zij doet. Waar 
ik mij echter aan erger zijn de 
respectloze, opdringere reacties 
van sommige anti-vaxxers. Laat 
iedereen gewoon in zijn waarde.

CORONAVOUCHER

Zonde van ons belastinggeld. 
De lokale ondernemers zijn 
ingehaald door de tijd. Deze 
actie kost dik 3 ton en volgend 
jaar gaan de gemeentelijke 
belastingen weer omhoog.

Doet u er niets mee Deel dan 
dubbel uit en schenk de voucher 
aan de Voedselbank.

Gisteren heerlijk Grieks gegeten 
bij Xhanti! Daar onze voucher 
ingeleverd. Dank daarvoor! 

TESTEN ZONDER AFSPRAAK 

Waarom is er eigenlijk geen 
testlocatie in Krimpen? 
 #durftevragen

Juist in Krimpen met een lage 
vaccinatiegraad is er geen 
testlocatie. Zal dus hier ook wel 
weer oplopen, ben ik bang. 😷

Hoe ongelofelijk dat de 
gemeente Krimpen zelf geen 
testlocatie heeft! Moet je de brug 
over om je te laten testen om 
bijvoorbeeld uit eten te willen of 

naar de sportschool te gaan.  
Dat wordt een dagtaak! 
Onmogelijk voor ondernemers 
om zo hun bedrijf te runnen. 
Dus waar is de Corona Test Bus? 
#ikziemogelijkheden

EXTRA PRIKMOGELIJK HEID 
 GEZONDHEIDSCENTRUM

Wat een goed initiatief! 👍  
Nu hoeven de mensen niet zo 
ver weg. 

Nu nog een testlocatie 😡.  
Die hadden ze in Krimpen nooit 
moeten weghalen.

NIEUWE VARIANTEN

Het is overleven nu. Met zijn 
allen onze schouders eronder 
zetten, dan komen we er wel. 
Laten we het in godsnaam 
serieus nemen en elkaar niet  
gek maken. 

HALVEREN HUREN TERRASSEN

Misschien had het Krimpens 
college al lang geleden moeten 
besluiten om de huur te 
halveren of bij te springen.  
Dan hadden sommige 
ondernemers of SPORTCAFÉS 
nog open geweest. 

Heel mooi gebaar!

START VACCINEREN

Fijn hoor. Ik kan niet  
wachten 👍😊

Waarom alleen mensen van 
56 en 57 jaar? Zijn mensen 
die eerder zijn geboren niet 

MENINGEN OP SOCIAL MEDIA 

resistenter?? Over de groep 
geboren tussen de 51 en 55 jaar 
hoor je NIETS! Wel staan we 
wekelijks op het schoolplein 
om onze kleinkinderen op te 
halen en verzorgen we onze nog 
levende ouders die wél al zijn 
gevaccineerd. Maar kennelijk 
zijn wij uitwisselbaar en mogen 
wij langer dan wie dan ook in 
onze leeftijdscategorie worden 
blootgesteld aan het risico op 
besmetting. 

STOPPEN BELBUS

Na deze nare reacties wil ik  
toch ook even reageren.  
Als vrijwilliger zit ik al een hele 
tijd op de belbus wat ik met 
veel plezier doe. Ik heb leuke 
en plezierige contacten met 
onze klanten. Tijdens corona 
zijn de ritten ook bijna altijd 
doorgegaan. Totdat we kort 
geleden een paar besmette 
klanten in onze bus kregen.  
Dit was niet leuk om te horen. 
We zijn immers allemaal 70-plus 
en vrijwilliger! Vandaar dat we 
even pas op de plaats maken.  
We hopen er weer zo snel 
mogelijk voor de klanten 
te zijn. 1 maart is maar een 
streefdatum. Als het weer kan, 
beginnen we echt weer eerder. 
We moeten nu ook aan onszelf 
denken. Dit wilde ik even kwijt. 

COLLEGE OP GEMEENTERAAD

Gemeente dit gaat niet alleen 
over corona. Dit gaat over veel 
meer. En ik denk de gemeente 
hierin echt een taak heeft.  
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Ik zou graag in gesprek gaan 
met iemand van de gemeente. 
Als bewoner van Krimpen. Met 
respect en rust. Dus stuur mij 
een persoonlijk bericht. Als hier 
behoefte aan is en de gemeente 
een inwoner zou willen spreken. 
Ik denk dat de gemeente hier 
echt iets heeft te doen. 

MONDKAPJESPLICHT RAADHUIS

Wanneer Rutte zegt: “Spring 
allemaal van de hoogste berg”, 
maar we weten dat als we 
springen we allemaal het loodje 
leggen, dan springen de meeste 
toch. 🤔

Hum gek hé? De maskers 
beschermen je niet. Of je moet er 
zoveel in je bezit hebben dat je 
iedere keer een schone op kunt 
doen. Maar er zijn er niet zoveel. 
Dat was gisteren op het nieuws. 
Daarbij; heb je prijzen al eens 
gezien. SCHANDALIG wat zo’n 
doos met mondkapjes kost. 

HET UITDELEN VAN KRUIDNOOTJES AAN 
MENSEN DIE EEN MONDKAPJE DRAGEN

Wat fijn dat u een mondkapje 
draagt en uw immuun naar de 
donder helpt. Gewéldig dat u 
uw gezondheid opoffert voor de 
overheid. Want iedereen weet 
natuurlijk dat een mondkapje 
NIKS doet. En er alleen maar is 
om uw gedrag te beïnvloeden. 
Als dank voor uw gehoor-
zaamheid, krijgt u daarom een 
zakje pepernoten.

Het is een leuke actie en het 
maakt een ieder bewust van het 
belang jezelf en je omgeving zo 
goed mogelijk te beschermen. 
En nee, ik reageer niet op alle 
negatieve reacties, geen zin in. 
Ik werk zelf in het ziekenhuis en 
zie genoeg om hier het belang 
van in te zien. 😷

Ik schrik van de opmerkingen 
die ik hier lees. Er zullen helaas 
altijd complotdenkers zijn. 
Jammer genoeg heb ik geen tijd 
gehad om achter de computer te 
gaan zitten en zelf uit te zoeken 
of het om een complot gaat. 
Ik ben in het ziekenhuis bezig 
mensenlevens te redden. 
Mensen die in het ziekenhuis 
liggen met corona. En voor uw 
informatie; er zijn er daar een 
heleboel aan overleden. Alleen, 
zonder familie! En dat doet wat 
met je. Dat zal ik je zeggen. 
Ik verpleeg ze.. met mondkapje. 
Helpt niet toch? Ik kan je 
vertellen dat ik geen antistoffen 
heb, dus het helpt zeker wel 😬 . 
Het doet me pijn en ik vind het 
jammer dat er zoveel opstandige 
mensen blijven. Ik zou ook graag 
terug willen naar het normale 
leven en de normale verpleging. 
Helaas gaat dit door mensen die 
zich niet aan de maatregelen 
houden nog wel even duren. 

KERST EN NIEUWJAAR

Maximaal 3 mensen op visite, 
maar wat is beter? 4 personen 
uit 2 huishoudens? Of 3 
personen uit 3 verschillende 
huishoudens? 

EERSTE KRIMPENSE OVERLEDENE  
AAN CORONA

Oei!!! Nu wordt het oppassen 
geblazen. Iedereen van de 
familie heel veel sterkte 
toegewenst. Medemensen blijf 
goed alle adviezen opvolgen. 
Iedereen die contact met deze 
persoon heeft gehad; blijf 
binnen! En ook weer de mensen 
die daar weer contact mee 
hebben gehad, etc. etc. 

KLAPPEN VOOR DE ZORG

Jullie en alle ander zorg-, 
service- en supermarkt-
medewerkers en iedereen die 
voor een ander zorgt!!  
Onwijs bedankt. 

EERSTE BESMETTINGEN

Geen contact met leerlingen? 
Ze heeft het gewoon opgelopen 
door de school. Net als haar 
kind. Dus ik begrijp niet 
waarom er geen drastischere 
maatregelen worden genomen 
om verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen.

Beterschap! Maar dit lijkt me 
wel wat onverantwoordelijk 
(ook al ken ik de omstandig-
 heden natuurlijk niet). Ik hoop 
dat het meevalt…
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KRIMPENSE SAMENLEVING

Ik kon de mensen niet  
geven wat ze in hun  situatie 

nodig hadden
Dominee Machiel van der Giessen

Kerkzijn in coronatijd is in Krimpen een 
 beladen onderwerp. Velen denken in eerste 
instantie aan de maatschappelijke onrust 
rond de Oud  Gereformeerde Gemeente hier 
ter plaatse.  Dominee Machiel van der Giessen 
 vertelt een ander verhaal. Hij is predikant  
van de ArkRankgemeente en voorzitter van  
de Raad van Kerken. 

We leerden snel creatief te zijn
Bij het uitbreken van de coronacrisis stelde de overheid 
direct richtlijnen op voor de kerkdiensten. De meeste 
kerken in onze gemeente reageerden snel en adequaat. 
“Bewonderenswaardig,” zegt Machiel van der Giessen. 
“Ik ben onder de indruk van de inzet en creativiteit van 
de kerken. De regels veranderden nogal eens, maar de 
kerken speelden er goed op in.” Eerst 60 mensen in een 
dienst, toen 30, uiteraard op afstand.” 

met de kerkruimte, maar corona heeft die ontwikkeling 
versneld. Binnen de kortste keren konden kerkgangers 
de diensten via Youtube online volgen. Daarna postten 
we dagelijks online filmpjes.” In de meeste andere kerken 
was het niet anders. Dominee Van der Giessen over-
legde regelmatig met de pastores en met het gemeente-
bestuur. Zo konden de kerkdiensten binnen de richtlijnen 
plaatsvinden. 

Er was aandacht voor hulpbehoevenden
De kerk heeft volgens Van der Giessen ook een roeping 
in de samenleving. “De Raad van Kerken stelde een 
meldpunt in waar mensen konden aangeven als ze 
hulp nodig hadden. En je kon je aanmelden als je hulp 
wilde geven. Daar werd goed gebruik van gemaakt.” 
De landelijke actie ‘Niet Alleen’ werd op Krimpense wijze 
aangepast en niet voor niets. 

Het mag zo nooit meer gaan
Als de dominee spreekt over de beperkingen van de 
pastorale zorg klinkt hij aangeslagen. “Het is heel zwaar 
om als pastor via een beeldscherm zorg te verlenen. 
Ik vond het verschrikkelijk dat ik niet bij terminale 
 patiënten in de ziekenhuizen mocht komen. Ik kon de 
mensen niet geven wat ze in hun situatie nodig hadden. 
Dat gaf een gevoel van machteloosheid. Je liep stuk 
op de pijn en de eenzaamheid van de mensen. Ik vond 
het toen al uitermate pijnlijk. Maar hoe meer ik erover 
nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat het zo 
nooit meer mag.”

We kunnen niet zonder elkaar
De online kerkdiensten waren een uitkomst. Mensen 
konden vanuit hun huizen alles meebeleven. Toch 
begonnen gemeenteleden elkaar steeds meer te missen. 
“We organiseerden daarom onder andere een sing-in 
buiten, naast De Ark. Ik heb daar mensen gezien met 
tranen in de ogen van ontroering. De coronatijd heeft 
mij geleerd dat gemeenschap van uitermate groot 
belang is in een samenleving die steeds meer de nadruk 
legt op individualiteit. We kunnen niet zonder ontmoe-
tingsplekken. Mensen hebben elkaar nodig.”

Zingen in de kerk werd sterk afgeraden
Nauwgezet werden die regels in acht genomen. 
De dominee spreekt even over de ArkRank-gemeente. 
“We waren al aardig op weg met een digitale verbinding 
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We hebben er altijd voor 
gezorgd dat afscheid kon 

 plaatsvinden
Stoppelenburg  Uitvaartverzorging

De dood is nooit ver weg. Tijdens de coronacrisis 
kwam hij dichterbij dan ooit en sloeg diepe 
gaten in de samenleving. Als je cynisch wil zijn 
kun je zeggen dat  uitvaartorganisaties gouden 
tijden beleefden. 

Het verhaal van Cees Kamsteeg en Gertjan van Houselt 
van Stoppelenburg Uitvaartverzorging vertelt dat de 
werkelijkheid er anders uitziet. Cees is er, samen met 
Corneel Krijgsman, algemeen directeur en Gertjan 
coördinator bedrijfsbureau. 

Het was ineens schakelen
“Het virus was in aantocht,” vertellen de mannen. “Toch 
werden we overvallen door de maatregelen. In het begin 
waren er voor ons geen beschermingsmaterialen en de 
mondkapjes waren niet te betalen. We hoorden eigenlijk 
nergens bij, niet bij de zorg en niet bij de horeca. Later 
werd dat duidelijker. Bij de persconferenties kregen wij 
toen een eigen plek.” Die beschermingsmaatregelen 
waren hard nodig. 

Een overledene kon niet thuisblijven en moest direct 
door de medewerkers in witte beschermende pakken 
naar het uitvaartcentrum worden gehaald. Daar 
verzorgden we de overledene zonder familie. “Dat was 
voor de nabestaanden heel schrijnend. “We hebben 
er wel altijd voor gezorgd dat het afscheid kon plaats-
vinden. Een vrouw die 60 jaar getrouwd was moest wel 
afscheid van haar man kunnen nemen. Dat was niet altijd 
zo in uitvaartland.” 

Beperkte uitvaarten zorgden voor veel emotie
“Een uitvaart zoals we gewend waren verdween van het 
ene op het andere moment,” vertelt Gertjan. Het aantal 
mensen dat een uitvaart mocht bijwonen werd eerst 
teruggebracht tot 100 en daarna tot 30. Een forse terug-
gang in onze horeca-omzet. Nabestaanden moesten 
ineens keuzes maken. Kleinkinderen konden niet bij de 
uitvaart van opa of oma zijn.” Cees: “Dat zorgde voor 
moeilijke momenten bij families. Onrust en emotie, 
boosheid ook. Begrijpelijk. Ze hadden op een ander 

afscheid gerekend. Condoleances met afstand, geen 
koffie, geen handen geven, niet knuffelen. Moeder had 
beter verdiend.”

Je leert snel om creatief te zijn
Cees en Gertjan vertellen over de enorme omslag 
in korte tijd. Binnen een paar weken was een hele 
digitale omgeving gecreëerd, livestream, WhatsApp… 
Vanuit huis kon men de uitvaart bijwonen. “Binnen de 
mogelijkheden die er waren hebben we steeds gezocht 
naar  creatieve oplossingen om het afscheid voor 
nabestaanden toch onvergetelijk te maken. Zo maakten 
we gebruik van de erehaag. Dan konden meer mensen 
aanwezig zijn. We hebben meegemaakt dat de hele 
Krimpenerbosweg vol stond. En laten we ook de werk-
druk niet vergeten,” herinnert Kamsteeg zich. “Zoveel 
mensen zijn overleden aan corona. Eigenlijk was het niet 
te doen, we werkten boven onze capaciteit.”

Het heeft ons dichterbij elkaar gebracht
Wat het met henzelf deed? Cees hoeft niet na te denken: 
“Het heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht.” 
En Gertjan voegt eraan toe: “Het is ons werk, maar wij 
hebben ook onze emoties. Achter de schermen hebben 
we elkaar wel eens moeten vasthouden. Soms werd het ook 
ons te veel.” Gouden tijden? Het is maar hoe je er naar kijkt.

Cees Kamsteeg en Gertjan van Houselt
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geweest,” zegt Günther. “Door 
social media konden we ze toch 
bereiken. Ook in de toekomst  
maken we hier zeker gebruik van.”

Corona zorgde voor een 
 spanningsveld
De jongerenwerkers haalden 
alles uit de kast om de jongeren 
bij elkaar te houden. Samen met 
Synerkri organiseerden zij online 
allerlei  activiteiten onder de noemer 
Break-out. Ze gingen de straat 
op om de jongeren op te zoeken. 
Ze belden bij hen aan met een 
attentie en een praatje. Het werd 
ingewikkeld toen de jongeren-
werkers hun jongeren moesten 
aanspreken op het niet naleven van 
de regels. Ze gingen toch samen-
scholen, hielden illegale feesten 
in garageboxen of bij de surfplas. 
“Daar zat wel een spanningsveld,” 
zegt Mark. “Het zette de relatie die 
we met de jongeren hadden opge-
bouwd flink onder druk.” 

De naweeën zijn er nog
De gevolgen van de coronacrisis 
voor de jeugd mogen we niet 
onderschatten. Madelief: “Ik zie dat 
ze er nog steeds last van hebben. 
Ze hebben een paar jaar hun sociale 
contacten gemist. En die zijn voor 
hun ontwikkeling juist zo belangrijk. 
Daarbij hebben de online  lessen 
invloed gehad op hun schoolpres-
tatie. Ik merk dat ze nog onzeker zijn 
en passief.” Mark herinnert zich een 
meisje dat op school een achter-
stand had opgelopen. Ze begreep 
de online lessen niet en de docent 

De naweeën van de crisis 
zijn nog steeds  voelbaar

Günther, Mark en Madelief van Gro-up Buurtwerk

Günther Gehlich, Mark Ramackers  
en Madelief van der Erve

begreep haar niet. Ze maakte zich 
zorgen dat ze de aansluiting met de 
opleiding ging missen en dat maakte 
haar depressief.” De naweeën van 
de crisis zijn nog steeds voelbaar. 
“Het is moeilijker om activiteiten 
op te zetten. Je krijgt ze minder in 
beweging,” zegt Madelief.

De toekomst tegemoet
Over de toekomst willen de 3 jonge-
renwerkers niet al te somber zijn. 
“Het heeft tijd nodig,” zegt Madelief. 
Mark ziet dat de goede relatie met 
de jongeren weer langzaam terug-
komt. En Günther besluit nuchter 
en optimistisch: “Iedereen krijgt 
uiteindelijk zijn plek in de wereld.”

Jongeren en corona, dat is geen 
fijne combinatie. Misschien 
werden ze minder ziek, maar 
het virus heeft bij hen op een 
andere manier toegeslagen. 
De medewerkers van Group 
Buurtwerk (voorheen Jeugd 
en Jongerenwerk) weten dat 
als geen ander. Madelief van 
der Erve, Günther Gehlich en 
Mark Ramackers blikken  
terug op 2 jaar coronatijd.

Wij bouwen aan vertrouwen  
bij de jongeren 
“Het jongerenwerk voeren we uit 
in opdracht van de gemeente. 
Wij leggen buiten contact met de 
jongeren en via de scholen,” vertelt 
Mark. “We gaan gesprekken aan 
en bouwen een vertrouwens relatie 
op. Ons werk is een combinatie van 
hulpverlening en de organisatie  
van activiteiten. We bereiken zo’n 
100 jongeren per week.”

Sociale media boden uitkomst
En toen kwam corona. Alles viel stil. 
Scholen dicht. De huiskamer in  
De Tuyter dicht, activiteiten gestopt. 
Groepsvorming was verboden. 
De BOJ’s (jeugdhonken) werden 
afgesloten. Jongeren mochten 
niet meer samenkomen. Juist daar 
op die vaste ontmoetingsplekken 
troffen wij de jongeren en gingen 
gesprekken met hen aan, “zegt 
Madelief. “Nu waren we ze ineens 
kwijt. We moesten andere wegen 
zoeken om met ze in contact te 
komen.” Die vonden ze in de sociale 
media. “Dat is een leerzaam proces 
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Vrijheid, daar gaat het haar om
Ook bij de Fakkeloptocht die zij op 26 januari 2022 
 organiseerde. Minder stil en met meer mensen dan 
bij de Standing still, maar met dezelfde  boodschap: 
Mensen, let om uw vrijheid en denk zelf na.

Ik heb weinig vertrouwen  
in de overheid

Donna van der Horst

Het is 17 februari 2021. Op het Raadhuisplein 
staan zo’n 25 mensen op enige afstand van 
elkaar. 5 minuten lang heerst er een complete 
stilte. Een Standing still. Als protest tegen de 
corona maatregelen. “Wat willen wij? Vrijheid 
Nu!” zo luidt de leus.

Donna van der Horst is een van de initiatiefnemers
Toen bij de corona-uitbraak de eerste maatregelen van 
kracht werden, zette zij direct vraagtekens. “Afstand 
houden, mondkapjesplicht, een lockdown … hier is onze 
vrijheid in het geding,” zo dacht zij. “Het is onze overheid 
niet zozeer te doen om ons te beschermen tegen een 
pandemie. Nee, die wil uitproberen hoe zij ons het beste 
kan beïnvloeden.” Donna vond het eng om te zien hoe 
volgzaam de mensen waren. De overheid gebiedt mond-
kapjes en vaccinaties en iedereen doet het. “Zo worden 
we slaven van de machthebbers,” zegt zij. “Met de witte 
pakken mars in Schoonhoven wilden we de mensen de 
ogen openen. We liepen met witte pakken en maskers 
door het stadje. Kijk, jullie zijn net robots als je zonder na 
te denken doet wat een minister zegt.” 

Geweld komt niet in haar woordenboek voor
Het is duidelijk dat Donna van der Horst weinig 
vertrouwen heeft in de overheid. “Niet alleen in Neder-
land,” zegt zij. “Overal waar de gevestigde orde aan de 
macht is, ontstaan de problemen. De elite moet vallen.” 
In de democratisch gekozen machthebbers gelooft zij 
inmiddels ook niet meer. Zodra ze op het pluche zitten, 
doen ze vooral niet wat ze beloofd hebben. Hoe het 
anders moet, weet zij ook niet goed. Geweld komt in 
ieder geval niet in haar woordenboek voor. Zij zoekt 
liever de  verbinding met mensen die de maatschappij 
ook anders willen inrichten.

Hoe je dan met een pandemie moet omgaan? 
Donna heeft er haar ideeën over. “Zo’n pandemie 
moet een natuurlijk verloop hebben. We zitten met een 
flinke overbevolking. De natuur kan dat zelf oplossen. 
Die moeten we niet voor de voeten lopen. Natuurlijk 
vallen er slachtoffers. Dat is heel naar als het je familie 

of bekenden betreft, maar zo werkt de natuur.” Daarbij 
vindt ze dat we fysiek weerbaarder moeten worden. 
“Maar met al die beschermende maatregelen bouwen 
we geen weerstand op. Handen wassen is niet goed voor 
de huid en antistoffen kun je beter zelf aanmaken dan 
met een injectiespuit. ”Trouwens, met die boosters, zo 
vindt zij, belazert de overheid ons. Ze helpen niet en er 
zijn te veel bijwerkingen.” Even later nuanceert Donna 
haar uitspraken: “Ik vind het wel prima als de overheid 
maatregelen neemt, maar de mensen moeten wel zelf 
kunnen beslissen wat ze doen.”
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Dat iemand mij bedankt,  
terwijl hij doodgaat…  

dat vergeet je nooit meer
Geriatrisch verpleegkundige Petra Kwakernaak en eerste  

verantwoordelijke verzorgende IG Ariena Kwakernaak 

De coronacrisis heeft in bijna alle sectoren van 
de samenleving onherstelbare schade aange
richt. Maar nergens was de misère zo ingrijpend 
als in de verpleeg en verzorgingshuizen. 
Petra en Ariena Kwakernaak kunnen en willen 
erover meepraten. Zij werken in Zorgcentrum 
 Crimpenersteyn en geven een blik in het 
donkere hart van de crisis. Daar waar ziekte, 
eenzaamheid, lijden en overlijden hun bittere 
stempel op het bestaan drukten.

Samen gingen we de strijd aan tegen het virus
Moeder Petra is geriatrisch verpleegkundige op 
de afdeling demente bejaarden. Dochter Ariena is 
eerste verantwoordelijke verzorgende IG (individuele 
 gezondsheidszorg). Heel bijzonder dat moeder en  
dochter samen de schouders onder de strijd tegen het 
virus hebben gezet. Als teken van verbondenheid dragen 
zij dezelfde hals ketting, gekocht van hun  zorgbonus.

Als coronateam stonden we er met elkaar
Het begin van de crisis staat in hun geheugen gegrift. 
“Op 28 maart 2020 hadden we de eerste corona patiënt. 
Binnen de kortste keren waren het er 10. Echt goed ziek, 
hoor,” zegt Ariena. De ruimte voor de dagbehandeling 
beneden werd omgebouwd tot een ziekenafdeling 
voor corona patiënten, de zogenoemde cohortafdeling. 
“Binnen 24 uur was het geregeld,” zegt Petra.  
Bedden, schermen, apparatuur … Er moest ook een 
team gevormd worden. Daar kon je je voor aanmelden.  
Petra en Ariena hoefden niet lang na te denken.  

Ariena: “Ik vond het een uitdaging. Ik wil graag mensen 
helpen die ziek zijn.” Petra: “Dat doe je gewoon. Ik heb 
tenslotte de gelofte afgelegd.” Petra wil nog wel even 
gezegd hebben dat het hele coronateam zich geweldig 
heeft ingezet, van de restaurantdames tot de artsen en 
 geestelijke  verzorging. 

Iedereen verkeerde in een vervreemde situatie
“Die eerste dagen … we wisten niet wat ons overkwam. 
Mensen kwamen soms gewoon lopend naar beneden, 
kregen koorts, werden ineens doodziek, benauwd, 
knapten weer even op en stierven dan toch,” vertelt 
Ariena, die zich weer alles voor de geest haalt. Het is 
moeilijk voor te stellen wat de  patiënten en natuurlijk 
ook de verzorgenden meemaakten. “De zieken lagen 
ineens in een voor hen vreemde ruimte. Met personeel 
dat ze niet kenden en dat door de beschermende 
kleding  moeilijk te herkennen was,” vertelt Petra met veel 
inlevend vermogen. “Er mocht ook geen bezoek komen. 
Zij gingen eenzaam dood. Angst regeerde.” 

Corona liet veel indrukken achter
Petra vertelt over een patiënt die ernstig ziek was. Hij was 
erg benauwd, dronk niet meer. Hij wilde eigenlijk ook 
geen behandelingen meer. “Het was duidelijk dat hij die 
avond zou overlijden. Mijn dienst zat erop. Toen ik nog 
even langs de bedden liep, wenkte hij mij. Hij fluisterde: 
bedankt meisje en pas goed op jezelf. Ik heb hem nooit 
meer teruggezien. Dat iemand mij bedankt, terwijl hij 
doodgaat … dat vergeet je nooit meer.” 

GEZONDHEID
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hebben we op de toppen van ons vermogen gewerkt en 
geleefd,” zeggen moeder en dochter. Hoe hou je dat vol? 
Zij mochten zich gelukkig prijzen met een meelevend 
thuisfront. “We kwamen versleten thuis,” zegt Ariena. 
“En gooiden onze kleding in afgesloten zakken in de 
schuur. Daar hoefden we niet meer naar om te kijken. 
Mijn vader en mijn broer regelden alles. We hoefden 
echt niets te doen.”

“De patiënten waren nooit  
alleen. Wij waren altijd in  
de ruimte aanwezig.”

Beertjes maken om gedachten te verzetten
Petra had nog iets anders bedacht om met de 
 spanningen om te gaan. Een beertje. Met mondkapje, 
blauwe schort, witte broek: Mister Bleu. Hij stond altijd 
als een mascotte op de afdeling. Bovendien kreeg het 
hele team, nachthoofden, managers, artsen er een van 
Petra. “Ik heb er heel veel gemaakt. Je moest flink steken 
tellen,” zegt ze. “Dat was voor mij therapie. Ik moest van 
tijd tot tijd mijn gedachten stilzetten.” En Ariena wijst  
nog eens op hun ketting met de oneindigheidsknoop. 
“Daar zit geen begin en geen einde aan. Als er iets 
wegvalt komt er altijd iets nieuws terug.”

We zorgden voor herdenkingssteentjes 
Ariena herinnert zich een mevrouw met wie zij goed 
kon opschieten. Vanuit haar ziekbed zag ze alles 
gebeuren. Mensen die steeds zieker werden. Mensen die 
overleden. en die soms een halve dag moesten blijven 
liggen, omdat de begrafenisondernemer overbezet was. 
“Die mevrouw maakte alles bewust mee. Zij heeft mij 
energie gegeven voor dit zware werk.”Of die keer dat 
zij alleen de nachtdienst deed en moest meemaken dat 
een mevrouw ineens benauwd werd, in paniek raakte en 
overleed. “Die angst in haar ogen …” zegt Anita.

Het personeel deed er alles aan om het lijden te 
verlichten. Even aan het bed zitten, een handdruk, 
een aai over de bol … “Wij waren altijd in de ruimte 
aanwezig. De patiënten waren nooit alleen, hoor,” 
verzekert Ariena. “Om dat te symboliseren maakten 
we  herdenkings steentjes,” vertelt Petra. “Een steentje 
met de tekst: voor altijd in ons hart. Dat gaven we de 
 overledenen mee in de hand.” 

9 maanden lang op de toppen van je kunnen
In mei 2020 sloot de cohortafdeling. Maar eind oktober 
ging het weer mis. Er moest zelfs een tweede cohort-
afdeling worden ingericht. De afdeling dementerende 
bejaarden raakte besmet. Van de 19 bewoners werden 
er 17 ziek, 14 overleden er. Pas in januari 2021 kwam 
er weer rust in Crimpenersteyn. “9 maanden lang 
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“Mensen die hoesten, ziek zijn of koorts  hebben 
mogen niet meer in de praktijk komen.” Van de 
ene op de andere dag  werden ook de huisartsen 
geconfronteerd met  coronamaatregelen.  
Hoe moet dat nu? 

Huisarts Paul van den Homberg legt uit dat het prakti-
sche probleem in Krimpen snel was opgelost. Dat komt 
in de eerste plaats door de uitstekende samenwerking 
tussen de 5 huisartsenpraktijken met het Krimpens 
Sociaal Team (KST) en de gemeente. De gemeente 
stelde ons in het Gezondheidscentrum kamers 
beschikbaar die omgetoverd werden tot coronakamers. 
Tenslotte verleende het gebouw bestuur alle medewer-
king voor een kleine verbouwing. Zo kreeg de corona-
kamer een eigen ingang.”

Alles was nieuw
Er waren meer problemen. Beschermings middelen 
bijvoorbeeld en vaccinaties. Huisarts Van den Homberg 
vindt dit een lastig punt. “Natuurlijk, ziekenhuizen 
hadden veel beschermingsmateriaal nodig. Maar men 
vergat de verpleeghuizen en de huisartsen. Patiënten 
kwamen meestal als eersten bij ons. Hetzelfde met 
de vaccinaties. Wij werden in eerste instantie niet 
 meegenomen in de vaccinatierondes. Maar wij waren 
wel de eersten die aan het bed stonden.” Gelukkig is 
deze arts een positief denkend mens. Hij relativeert 
meteen. “Weet je, alles was nieuw. Er werd ontzettend 
gemopperd, maar de minister en het RIVM hebben het 
heel goed gedaan.”

Er kwamen veel boze telefoontjes 
De druk op de praktijk was erg groot. “De meiden aan de 
balie hebben veel te verduren gehad. Heel veel telefoon-
tjes, ook lelijke telefoontjes. Vooral over de  vaccinaties. 
Wij kregen precies het aantal vaccins dat nodig was 
voor onze groep 60 –65-jarigen. Maar iedereen ging 
bellen en mensen werden boos als we hen naar de GGD 
verwezen. Dat kostte veel tijd. En die tijd hadden we hard 
nodig voor de huisartsenzorg.”

De druk op de praktijk  
was groot

Huisarts Paul van den Homberg

Zieke patiënten hadden veel zorg nodig
Die zorg was intensief en tijdrovend. “De meeste mensen 
met een coronabesmetting kregen geen of slechts milde 
ziekteverschijnselen. Een kleine groep werd behoorlijk 
ziek. Een enkeling werd doodziek en kwam in het zieken-
huis of soms zelfs op de IC terecht,” vertelt de huisarts. 
De beslissing om al of niet naar het ziekenhuis te gaan 
nam hij graag samen met de patiënt. Maar de patiënt 
gaf vaak zelf de doorslag. Als de patiënten thuis bleven 
was er intensieve zorg nodig. Soms 2 keer per dag een 
bezoek. “Ik kon het moeilijk accepteren dat mensen ziek 
werden als ze niet gevaccineerd waren.” Dokter Van den 
Homberg is er van overtuigd dat de vaccins veilig zijn. 
Hij ging vaak het gesprek erover aan. “Maar als mensen 
het vanwege hun geloofsovertuiging of een complot-
theorie niet wilden, dan moeten we dat respecteren.”
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Als Dirk Govers de ruimte in Zorg centrum 
 Crimpenersteyn binnenstapt, raakt hij 
zichtbaar geëmotioneerd. Hier is zijn vader aan 
corona overleden. Hij bewonderde zijn vader. 
Een vrolijke man, altijd in voor een geintje. 
Muzikant, zanger en conferencier, een en al 
muzikaliteit. 

“Je gaf hem een instrument in handen en hij begon erop 
te spelen,” zegt Dirk trots. Hij had het naar zijn zin op 
zijn kamer in  Crimpenersteyn. Met zijn keyboard, zijn 
10.000 cd’s en met zijn vriendin die dagelijks bij hem 
naar muziek kwam luisteren. Dean Martin was zijn idool, 
‘Memories are made of this’ zijn favoriete nummer.

Er was hoop en vrees
Op 2 april 2020 – het begin van de coronacrisis – belde 
vader Govers dat hij naar de corona- afdeling moest. 
“Zijn stem klonk opgewekt,” zegt Dirk, “ik geloofde niet 
dat hij erg ziek was. Bezoek was niet toegestaan.” Zo ging 
dat toen. Mensen stierven eenzaam, zonder de troos-
tende hand van geliefden. “Gelukkig konden we face-
timen,” vertelt Dirk Govers. Hij beleeft alles weer alsof 
het gisteren was. “Mijn vader zat rechtop in bed. Hij was 
gezellig, maakte grapjes. Er is niet zoveel aan de hand, 
dacht ik.” De dag erna werd er gebeld dat het niet goed 
ging. Vader Bob was niet aanspreekbaar. We bereidden 
ons op het ergste voor. Maar wie schetst mijn verbazing 
toen ik de volgende dag weer facetimede. Hij zat rechtop 
in bed met een hoedje op. “Je lijkt Lou Bandy wel,” zei ik. 
Hij begon gelijk te zingen. Ik kon mijn oren en ogen niet 
geloven. Zie je wel, het komt goed.”

We moesten afscheid nemen op afstand
Maar op zondag 5 april werd de familie  opgeroepen. 
Of ze direct wilden komen. Omhuld in witte ziekenhuis-
kledij, met  hoofdkapje en masker mocht er 1 persoon per 
keer in de deuropening kijken, niet dichterbij. “Daar lag 
mijn vader, lijkbleek, zonder gebit, zonder dat hij ons zag. 
Dat beeld blijft altijd bij mij,” zegt Dirk met gebroken 
stem. Op maandag 6 april is Bob Govers in de leeftijd 
van 82 jaar aan corona overleden. 

De uitvaart was kil  
en afstandelijk

Dirk Govers verloor zijn vader 

“Het ergste is, “zegt Dirk, zijn tranen  verdringend,  
“dat ik niet bij hem kon komen, hem niet aan kon raken, 
niet knuffelen en zeggen: ik hou van je.” 

De uitvaart was kil en afstandelijk
De crematieplechtigheid was zwaar. Er mochten 30 
mensen komen. “Allemaal op afstand,” zegt Dirk. “Je kon 
elkaar niet vasthouden. Daar heb je toch behoefte aan. 
Je wilt elkaar troosten. We lieten het nummer ‘Jou herken 
ik met gesloten ogen’ horen. Veel artiesten hebben 
het op de plaat gezet, maar niemand kan het zo mooi 
zingen als mijn vader. Dat heb ik gezegd bij die kille, 
 afstandelijke uitvaart.”

Corona liet een rustig afscheid niet toe
Drie dagen later moest de kamer ontruimd zijn. 
De kinderen kregen niet de gelegenheid daar nog even 
tussen zijn spullen te vertoeven. “Toen we daar kwamen 
stond alles al buiten op straat. Alles, zijn keyboard, zijn 
scheerapparaat, zijn cd’s, zijn tandenborstel … alles. 
Wat overblijft zijn de herinneringen aan een unieke 
vader. Memories are made of this. 
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Willem Kooy heeft corona gehad. Hij is nu 87.  
Een innemend mens, een denker, een  verteller 
die altijd bezig is het leven tot in de diepste 
diepte te peilen. 

Als een doorgeprikte ballon lag ik op bed
De heer Kooy was voor corona nog een man in de 
kracht van zijn leven. “Mijn conditie was onvoorstelbaar. 
Ik fietste rond het Vierwoudstedenmeer, langs de Rhône, 
de  Elfstedentocht … Ik noem dit maar,” zo veront-
schuldigt hij zich, “om te laten zien hoe groot de over-
gang was.” In januari 2020 sloeg het virus toe. “Ik voelde 
me slap, kreeg ademnood, ik lag als een vis op het droge 
naar lucht te happen.” De huisarts liet hem kiezen: naar 
het ziekenhuis of thuis. De keuze was niet moeilijk. 

“Daar lag ik, thuis, aan de zuurstof. Ik kon mijn arm niet 
meer optillen. Dat was een aparte belevenis die ik niet 
kende. Een enorme impact op mijn persoonlijkheid. 
Voorheen deed ik alles, kon ik alles. En nu lag ik daar 
alleen, in isolement. Als een ballon die is  doorgeprikt. 
Ik wilde wel, maar ik kon niet. Mijn hele sociale leven viel 
stil. Ik heb – ik overdrijf niet – een enorme  psychische 
strijd doorgemaakt. Zeker toen de dokter aangaf dat ik 
het misschien niet zou overleven.”

De Heer sleepte mij er doorheen
“Of ik bang was? Dat is een stoute vraag. Natuurlijk 
was ik bang. Voor pijn en voor het achterlaten van mijn 
gezin. Je moet weten, we hebben een buitengewoon 
harmonieus huwelijk.” Willem laat een lange stilte vallen. 
“Luister goed,” zegt hij. “Ik heb er behoefte aan te zeggen 
dat onze lieve Heer mij erdoor heeft geholpen. Dat mag 
je best opschrijven. Hij is de schenker en de eigenaar van 
het leven. Daar leef ik uit. Ook als ik er niet doorgekomen 
was, had ik er vrede mee gehad.”

De zorg was geweldig
Na wekenlang in bed begon Willem Kooy op te knappen. 
Hij raakt niet uitgepraat over de intensieve en hartelijke 
zorg van de huisarts en de verpleegkundigen die volledig 
ingepakt dagelijks aan zijn bed kwamen. Een van hen 

Ik lag als een vis  
op het droge

Willem Kooy is een dankbaar mens

kwam vaak zingend de trap op: Willem wordt wakker. 
Hij kan er hartelijk om lachen. En laten we vooral de 
liefdevolle mantelzorg van zijn vrouw niet vergeten. 

Ik ben een dankbaar mens
Het gaat nu goed, al moet hij leven met  beperkingen. 
De sterke, krachtige man van weleer loopt nu voorzichtig 
met een stok. Kan hij dit leven accepteren? “Ten diepste 
is er geen sprake van acceptatie. Het is gewild of onge-
wild aanpassen aan de omstandigheden. Als ik de foto’s 
van mijn fietstochten zie, wil ik opstandig worden. Ik wil 
leven, leven, leven…,“roept hij hartstochtelijk. “Ik heb 
echt van Godswege hulp nodig om mijn opstandigheid 
in te dammen. Inmiddels zijn de bitterheid en de strijd 
geluwd. Ik durf nu te zeggen dat ik een dankbaar mens 
ben. Mijn leven en mijn geloof zijn enorm verdiept.” 
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SPORT

Het stopzetten van  
sport activiteiten was  

heel ingrijpend 
Korfbalvereniging KOAG, MyHealthClub  

en Scouting Jan Willem Friso 

Sport en bewegen is juist in crisissituaties van 
groot belang. Toch moesten ook de sportvereni
gingen eraan  geloven. Drie sportclubs vertellen 
hun ervaringen, maar bij de andere zal het niet 
veel anders geweest zijn. 

De afgelastingen raakten ook de sociale kant
Arnold de Leeuw, voorzitter van korfbalvereniging 
KOAG kan er goed over meepraten. “Er is een periode 
geweest dat alle activiteiten moesten worden afgelast, 
behalve die van de allerjongsten. Dat raakte niet alleen 
de sportieve kant van onze vereniging, maar ook de 
sociale. En die kant mag je zeker niet uitvlakken.” 

Het was soms heel ingewikkeld
Lizette van der Baan herkent dat. Zij is bestuurslid en 
praktijkbegeleider van Scouting Jan Willem Friso.  
Elke zaterdag organiseren ze activiteiten voor de scouts 
van 7 tot 18 jaar. Ook deze club kreeg te maken met de 
corona maatregelen: eerst dicht, dan weer open of half 
open. Het was soms heel ingewikkeld. “Maar we hebben 
veel gehad aan Scouting Nederland,” vertelt Lizette. 
“Vaak op dezelfde avond van de persconferenties kregen 
we al een update van de richtlijnen. Die stemden we dan 
af met de gemeente.”

We wilden iedereen door deze coronacrisis 
 heentrekken
Wat doe je als je van het ene op het andere ogenblik de 
zaak moet sluiten? Bij My HealthClub hoefden ze daar 
niet lang over na te denken. “Wij hebben een Rotter-
damse mentaliteit,” zegt Hans Wiegmann. “Wij zitten 
nooit bij de pakken neer.” Hij is fitnessmanager. Zijn 
moeder Hetty, minstens zo enthousiast, is clubmanager. 
“Binnen een paar weken hadden we alles geregeld,” 
vertelt zij. “De groepslessen werden naar buiten 
verplaatst. De mensen die niet naar de club konden 
komen kregen de sportattributen thuisbezorgd. En er 
kwam een online platform, zodat iedereen, lid of geen 
lid, kon deelnemen aan onze lessen.” Hans: “We wilden 

iedereen door die coronacrisis heentrekken.” Hij is zeer 
te spreken over de inzet van het  personeel. “Ongelofelijk 
wat onze mensen  gepresteerd hebben.”

Corona haalde de dynamiek eruit
Ook bij KOAG was de inzet groot. “Voor veel leden staat 
korfbal centraal in hun leven,” zegt Arnold de Leeuw. 
“We probeerden daar zoveel mogelijk aan tegemoet 
te komen. Korfbal is een buitensport. Dan heb je meer 
mogelijkheden. Als de regels het mogelijk maakten 
organiseerden we toernooitjes of een loterij. Goed voor 
de financiën, nu de kantine-inkomsten stilvielen.” Al met 
al vond Arnold het een zware tijd voor de vereniging. 
“Elke leeftijdsgroep heeft zijn aantrekkelijke kanten zoals 
een kampioenschap of meegaan met een Pinksterkamp. 
De coronaperiode heeft die dynamiek eruit gehaald. 
Vooral voor de oudste jeugd die nu overgaat naar de 
senioren is dat jammer.” 

We werden creatief en ludiek
Corona maakt creatief. “We bedachten leuke digitale 
opdrachten, “vertelt Lizette van der Baan. “Bedenk een 
recept voor een coronasoep, en deel dat met anderen. 
Of maak een kaart voor iemand die het door corona 
moeilijk heeft. Maar dat is toch niet het echte werk voor 
een scoutinggroep. Dat zijn bijvoorbeeld de kampen 
met motorschip Bornrif. Het kon niet op de  gebruikelijke 
manier, maar wel op een creatieve en ludieke. 
De Quarantaine Cruise. Een hele puzzel om iedereen  
op afstand te slapen te leggen.”

Elk nadeel heeft zijn voordeel
Bij My HealthClub maakten ze van de coronanood 
een deugd. “Voor corona hadden we al verbouwings-
plannen,” vertelt Hetty Wiegmann, “maar nu we toch 
dicht moesten hebben we de zaak rigoureus aangepakt. 
We hebben de tennishal omgebouwd tot een fitnesshal 
en ruimte gemaakt voor de populaire sport padellen. 
Heel veel werk is verzet door eigen personeel. Hulde.”



27

Hetty Wiegmann, Arnold de Leeuw en Lizette van der Baan

Voor de jeugd was corona ingrijpend
Iedereen kijkt terug op een ingewikkelde tijd. “Vooral 
voor de jeugd was het ingrijpend,” zegt Lizette van der 
Baan. “Op de leeftijd dat ze elkaar moet ontmoeten, 
wordt alles stopgezet. Dat is slecht voor hun ontwikke-
ling. ”De sportclubs hebben er in ieder geval alles aan 
gedaan om de samenleving in beweging te houden. 
Zouden ze het bij een volgende pandemie weer doen? 
Hans Wiegmann twijfelt niet: “Schouders eronder en 
gaan!” Daar sluiten de anderen zich graag bij aan. 

“Nu we toch dicht moesten 
hebben we de zaak rigoureus 
aangepakt. We hebben de 
tennishal omgebouwd tot  
een fitnesshal en ruimte 
gemaakt voor de populaire 
sport padellen.”
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Hilde van den Berg

Petra van der Weide 
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CULTUUR

Ook de culturele 
sector had het 

zwaar te verduren
Directeur Streekmuseum Hilde van den Berg &  

voorzitter Concordia Petra van der Weide

Niet alleen de horeca en veel winkels moesten 
in de coronaperiode sluiten, ook de culturele 
activiteiten vielen stil. Hilde van den Berg, 
directeur van Streekmuseum Krimpenerwaard 
en Petra van der Weide, voorzitter van Muziek
vereniging Concordia, kijken terug op deze 
moeilijke tijd.  

Ze hebben met elkaar gemeen dat ze nog niet zo lang in 
functie zijn. En ze zijn het er over eens dat cultuur ook, of 
beter: juist, in tijden van crisis van groot belang kan zijn. 
Als afleiding, als troost, als relativering.

Het was zwaar als musicus thuis te zitten
“Toen alles op slot ging, waren we druk bezig met de 
voorbereidingen van ons voorjaarsconcert.” vertelt Petra 
van der Weide. “We repeteren in De Tuyter en die ging 
ook direct dicht. Einde  wekelijkse repetities. Het viel de 
musici zwaar om op hun repetitieavond thuis te zitten. 
Een muziekgezelschap wil nu eenmaal muziek maken. 
We hebben nog wel geprobeerd de leden bij elkaar te 
houden. Met online muziek, met een muzikale workshop 
en een pubquiz, maar dat was toch niet waarvoor we 
bestaan.” 

Het Streekmuseum was uitgestorven
Hilde van den Berg werd midden in coronatijd tot 
directeur van het Streekmuseum benoemd. Ze stapte in 
een uitgestorven museum. “Een museum moet bruisen,” 
zegt zij. “Daar moeten bezoekers lopen, schoolklassen, 
 vrijwilligers...” Nu liepen er alleen een paar tuinvrijwil-
ligers en wat schoonmakers. Had dat anders gekund? 
“Misschien.” denkt Hilde hardop, “In een klein museum 
kun je best maatregelen treffen om bezoekers veilig te 
ontvangen. Maar ik snap wel dat dat voor beleidsmakers 
ingewikkeld is.”

Concordia zorgde voor filmmuziek
Na de eerste lockdown waren er weer wat mogelijk-
heden. Concordia kreeg het idee een film te maken 
die een beeld geeft van Krimpen tijdens de pandemie. 
Het werd de film “Vuur en Vertrouwen”. “Tijdens de 
versoepelingen zette ons orkest er prachtige muziek 
onder. “Net voor de laatste lockdown in november 2021 
konden we eindelijk de muziekopname afronden.”, 
vertelt Petra. 

Er was genoeg tijd voor een grote schoonmaak
Ook het Streekmuseum kon na de eerste lockdown 
weer even bezoekers ontvangen. Helaas voor korte tijd. 
“Daarna werd het weer stil,” vertelt Hilde van den Berg. 
“Geen tickets, geen activiteiten, geen scholen, geen 
inkomsten. En de kosten lopen door.” Het enige positieve 
dat zij kan bedenken is dat er tijd en ruimte was voor 
een grote schoonmaak. “Gelukkig hebben we de crisis 
kunnen overleven door de financiële steun van de lokale 
en van de landelijke overheid.”

Tijd voor een cultureel bezoek
“We hebben veel gemist,” vertelt Petra. “Behalve onze 
repetities een stuk of 6 concerten, waaronder het 
 Nieuwjaarsconcert van 2022. Ons eerste concert na 
corona was het voorjaarsconcert in De Rank. Voor het 
eerst weer  livemuziek. Wat een feest!” Dat vindt Hilde 
ook. “Wat een feest dat het museum weer bruist.” 

(De film Vuur en Vertrouwen is te zien op  
www.concordiakrimpen.nl.) 
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Maya Wodzik is 15. Ze zit in 3 VWO. “Ik heb  
op de middelbare school nog geen normaal 
schooljaar gehad,” vertelt zij. “Ik was net  
een beetje gewend aan de klas, toen corona  
uitbrak en de school dicht ging.” 

Het streamen was een nieuwe  ervaring
Van de ene op de andere dag kregen ze thuisonder-
wijs. “In het begin vond ik het relaxed. Niet naar school, 
lekker thuis, fijn uitslapen ... Maar op den duur viel 
het tegen. Het werd saaier en saaier en ik lette steeds 
minder op. Vooral de gezelligheid van de klas ging ik 
missen.” De leerlingen kregen eerst uitleg over de gang 
van zaken. Met de laptop waren ze vertrouwd, maar het 
streamen was nieuw. “Die camera’s … dat vonden we 
niks. Ik had geen zin om mijn ochtendgezicht te laten 
zien, maar we moesten ze toch aanzetten. De docenten 
wilden ons zien. Er werden ook grappen uitgehaald. 
Soms schakelden we de telefoon van de leerkracht uit. 
Dan zag je hem praten, maar je hoorde niets.” 

Het was echt saai
Maya verkeerde in een gunstige situatie om thuis te 
werken. Ook haar broer en haar moeder deden dat. 
Maar het leven zonder klasgenoten, zonder vrienden 
vond ze eentonig. Zeker toen ook nog de avondklok 
werd ingesteld. “Je kon nergens heen. Veel videobellen 
met vriendinnen.” Maar Maya bekijkt het ook nuchter. 
“Ik was in het begin van corona 12 jaar en ging toen niet 
zo vaak op stap. Nu zou ik die avondklok veel vervelender 
gevonden hebben.” 

Thuisonderwijs zorgde soms voor chaos
Er kwam een tweede periode van thuisonderwijs, die 
gelukkig korter duurde. Daarna ging het weer anders. 
Een halve klas thuis en een halve klas op school. “Dat was 
nog veel erger,” roept Maya spontaan uit. “Een chaos 
soms. De docent voor de klas vergat de leerlingen die 
thuis meededen. En daar zat ik dan achter de laptop. 
Als de camera verkeerd stond kon ik niet eens op het 
bord kijken en je kon de leraar vaak niet zien of horen.”

ONDERWIJS

Vooral de gezelligheid van  
de klas ging ik missen

Scholier Maya Wodzik

Corona zorgde voor eenzaamheid en depressiviteit 
Maya heeft de indruk dat ze wat achterstanden heeft 
opgelopen. “Als je bijvoorbeeld bij wiskunde 1 onder-
werp niet goed snapt, dan blijft dat terugkomen.” 
Zij komt er wel, maar er zijn ook leerlingen die het extra 
moeilijk hadden in de coronatijd. Eenzaamheid en 
depressiviteit. “Je hoort er verhalen over,” zegt Maya. 
“Maar niet iedereen is daar open over. Als je vrienden 
hebt kun je in coronatijd ook contacten onderhouden. 
Maar als je die niet hebt ben je eenzaam.” 

Ik heb veel geleerd van de coronatijd
Hoe kijkt ze terug op de coronatijd? “Ik heb er van 
geleerd,” zegt ze. “Ik waardeer de lessen op school veel 
meer. Ik heb ook beter geleerd zelfstandig te werken. 
En ik ben technischer geworden. Maar ik hoop dat het 
niet nog eens gebeurt.”
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Het coronavirus heeft in alle  sectoren van 
de samenleving huis gehouden, maar bij de 
scholen was de impact wel erg groot. Misschien 
omdat het onze jongeren betreft. Als hun leven 
op zijn kop wordt gezet – en dat gebeurde 
tijdens de corona crisis – kan dat zo maar 
invloed hebben op hun verdere ontwikkeling. 

Sabine Koster van het Krimperwaard College heeft er 
een verhelderende kijk op. Zij is behalve directeur onder-
wijs nu even plaatsvervangend rector. In haar verhaal 
strijden gevoelens van trots en zorg om de voorrang.

Digitaal hadden we het snel voor elkaar
Trots vanwege de prestatie die haar school heeft verricht 
om de crisis het hoofd te bieden. Bijna van de ene op de 
andere dag moesten de leerlingen naar huis. Thuison-
derwijs, jawel, maar hoe doe je dat? “Eerst moest er een 
rooster komen,” vertelt Sabine. “Dat was in 1 dag gepiept. 
Docenten en leerlingen waren al gewend digitaal te 
werken. Binnen 3 dagen hadden we de zaak op de rails.” 
 
Doorzettingsvermogen en  creativiteit
Natuurlijk begonnen de moeilijkheden toen pas echt. 
Want een digitale les is anders dan een les voor de klas. 
“We hadden duidelijke regels opgesteld,” zegt Sabine. 
“De leerlingen moesten aangekleed en op tijd voor de 
laptop zitten. Er werden gewoon absenten opgenomen.” 
Met veel doorzettingsvermogen en creativiteit hebben 
de docenten zich op deze nieuwe aanpak geworpen. 
Later in het jaar kregen de docenten (en ook de leer-
lingen) het nog eens extra voor de kiezen. De scholen 
gingen toen over op anderhalvemeteronderwijs. 
Een halve klas op school, een halve klas thuis online. 
Dat was dubbel ingewikkeld. Maar ze klaarden het.  
Daar kan je trots op zijn.

Kwetsbare leerlingen hadden extra zorg nodig
Maar er was ook zorg. Zorg om de kwetsbare leerlingen. 
Sabine Koster spreekt er met bewogenheid over. “Voor 
leerlingen die slim zijn en zelfstandig kunnen werken, 
was het thuisonderwijs prima. Maar er waren ook 

We moeten de kwalijke  
gevolgen van de coronacrisis 

niet onderschatten
Directeur onderwijs Sabine Koster

leerlingen, die niet uit hun bed konden komen. Die de 
concentratie en discipline niet konden opbrengen. 
Leerlingen die de sociale contacten van de klas misten, 
somber werden en zich eenzaam voelden. Leerlingen 
hebben het groepsproces nodig voor hun ontwikkeling,” 
zegt Sabine. “We lieten de kwetsbare leerlingen daarom 
wel naar school komen. We hielpen hen met extra 
 begeleiding.” 

De zorgen zijn niet verdwenen
Ook nu de crisis voorlopig bezworen lijkt, zijn haar 
zorgen niet weg. Ze constateert bij een aantal leer-
lingen nog steeds somberheid, eenzaamheid en een 
inactieve houding. “Het lijkt wel of ze maar niet op gang 
kunnen komen. We moeten de kwalijke gevolgen van de 
coronacrisis bij deze groep leerlingen maar niet onder-
schatten.”

Trots op de hele school
De plaatsvervangend rector wil liever niet negatief 
eindigen. “Wat een feest was de drive-in-diploma-uit-
reiking in een grote tent op het schoolplein! En wat een 
inzet en inventiviteit hebben de medewerkers en leer-
lingen laten zien in deze crisistijd! Ik ben echt trots!”
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HOE VERGING HET DE LEERLINGEN 
VAN MIDDELBARE SCHOLEN?

Krimpenerwaard College

De drive-in-diploma-uitreiking

Jandino
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Leerlingen Comenius College

Saai, 😴🥱weinig motivatie, somber, niks leuks 
kunnen doen. In de eerste klas begon het. We hebben 
in die tijd een half jaar normaal les gehad. Ook heb ik 
mijn verjaardag 2 jaar niet kunnen vieren. 🎁
Fenna

Het was een rare periode. Veel leuke dingen gemist. 
Veel dingen niet kunnen doen. 👎
Roan

Veel vrije dagen waren leuk, maar online lessen 💻
wat minder. Ik mocht ook niet volleyballen, dus dat 
was heel stom.
Silvie

Corona was minder sociaal en langdradig. Het was 
saai. 🥱🥱🥱 Je kon nergens heen. De online les 
was soms niet goed te volgen. Een tijd geen sport. 
Verjaardag alleen met mijn gezin.
Thomas

Ik vond het niet fijn en school was een stuk lastiger. 
We konden niks leuks doen en ik heb me erg verveeld.
Merel

Ik heb corona beleefd. Thuis was het wel lastig 
 aangezien iedereen thuis zat. Met online les was ik 
echt niet blij, want dat vond ik echt verschrikkelijk. 
Met mijn sport was het saai. We mochten niet trainen 
en geen wedstrijden spelen. 
Loes 

Niet heel fijn. Niks te doen. Vaak thuis gezeten. 🎮
Saye

Ben veel minder met vrienden naar buiten gegaan. 
Heb meer thuis gezeten dan normaal. Online les was 
onduidelijker dan normale les. Heb corona gehad.
Mark

Het was een saaie periode. Ik heb veel thuis gezeten. 
Kon geen leuke dingen doen. 🦊🥱
Jazzlynn

Toen ze zeiden dat ik vrij was en thuis mocht werken, 
was ik blij. Maar na een paar maanden niet meer.🙈
Sofie

Ik vond het wel lekker rustig zonder school.  
Maar ik miste mijn vrienden wel.
Julia 

Langdradig. Het was op sommige momenten heel 
saai. Maar er waren ook een paar leuke momenten.
Thies

Thuis was het heel lastig motivatie te vinden. Het was 
ook lastig je aandacht bij de les te houden en niet je 
mobiel te pakken. �Het was een heel gekke tijd. 
 Je mocht zelfs niet met meer mensen buiten zijn.
Dylan

Het thuiszitten was erg vervelend. 
Ian 

Aan het begin vond ik het wel lekker dat we vrij waren. 
Maar hoe langer het duurde, hoe vervelender het 
werd. Ik miste het afspreken met vrienden en het 
sporten met vrienden. 🏋🏋🏋
Nienke

Het was een nare tijd. Ik heb de middelbare school 
anders beleefd dan verwacht. Jammer om geen fysiek 
contact te hebben met familie en vrienden.
Fleur

Moeilijke periode met veel verdriet voor iedereen. 
Soms op school en soms online. Ik heb de vrijheid 
gemist en je zit alleen maar stil.
Timo

Corona was moeilijk. Een stressvolle tijd met veel 
leren en kennis maken met nieuwe vrienden.  
Toen mijn opa overleed tijdens de 2e lockdown viel 
ik zwaar terug. Ik miste veel stof en vrienden. Maar ik 
ben er trots op hoe ik het heb overleefd. 🤟🤟
Lara

Ik heb het als een vervelende tijd ervaren. Want je 
zat als het ware opgesloten in huis en daardoor heb 
ik heel lang geen school gehad. 😷🥱 Het was ook 
erg vervelend dat je je aan de coronaregels moest 
houden.
Milan

Mijn beleving van corona was niet fijn. Vooral met 
school en de online les. Want ik heb persoonlijk 
fysieke les nodig. Je kon ook niet zomaar naar buiten, 
wat ook niet erg fijn was.
Kylan 

Ik heb niet veel gemist. Het enige dat niet fijn was:  
ik was een beetje klaar met thuiszitten. 👍😾😼
Casper 

😂

😾🤬

🥱🤾
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KINDERGEMEENTERAAD

Op school is het  
leuker dan thuis

Heleen, Joy en Thomas van de kindergemeenteraad

Hoe kijken kinderen tegen de corona
crisis aan? Drie leden van de kinder
gemeenteraad laten hun licht erover 
schijnen. Heleen Kisjes, Thomas 
de Klerk en Joy Plaisir. Ze hebben 
veel te vertellen. Over thuisleren, 
 besmettingen, persconferenties, 
 vaccinaties … ze weten er alles van.

Het virus in China zou toch niet hier 
kunnen komen?
Heleen begint direct bij het begin. “Wij zaten 
in de klas en hoorden dat er in China 
 besmettingen waren ontdekt. Eerst dachten 
we: o, dat is ver weg. Toen de juf vroeg of 
dat virus ook bij ons zou kunnen komen, zei 
iedereen: Nee joh. Maar een poosje later 
begon het toch in Brabant.” Thomas was 
met zijn familie in een vakantiehuisje. “Daar 
hoorden we dat corona in Nederland was. 
Ik dacht: zo, dat gaat zich misschien wel snel 
verspreiden.”

gebracht.” Thomas weet het ook weer: “De klas was  
bijna leeg. Bij ons is het hele gezin toen ziek geworden. 
Mijn opa en oma deden de boodschappen voor ons.”

We luisterden naar de ministers
O ja, die persconferenties. Heleen vertelt dat ze dan 
thuis vroeger gingen eten. “Af en toe luisterde ik ook wel. 
Dan kwam er weer wat nieuws en dan mocht er weer iets 
niet. Of er waren meer ziekenhuisopnames. Dan dacht 
ik: o, daar gaan we weer. Toch vond ik het wel prima,  
want die ministers weten wat goed is voor ons land. 
Zij hebben er verstand van.” 

Het was geen fijne tijd
Joy heeft in die periode het korfballen gemist. Maar dat 
was nog niet het ergste. “Het ergste vond ik dat ik mijn 
opa en oma niet mocht zien. Ze denkt even na en voegt 
eraan toe. En ook dat er te weinig plek was in het zieken-
huis en dat er zoveel mensen dood gingen.” 

Opeens waren we niet meer op school
Joy denkt als eerste aan de online lessen. Ze mochten 
niet meer naar school en moesten thuis de lessen volgen. 
“Je moest echt aan tafel zitten,” vertelt zij, “je mocht niet 
in je bed liggen.” “Wij wel hoor,” zegt Heleen. “Ik zat 
lekker op het bed van mijn ouders. Daar was trouwens de 
beste wifi.” Joy vond de thuislessen in het begin wel leuk, 
maar later niet meer. Thomas is het daar helemaal mee 
eens. Heleen denkt er nog wat dieper over na. “Er was 
echt wel een reden om thuis te werken. Mijn moeder 
heeft een longziekte en is kwetsbaar. Wij waren wel erg 
voorzichtig.”

Veel klasgenoten werden ziek
Over één ding zijn ze het eens. Op school is het leuker 
dan thuis. “Je mist elkaar en ook de lol die je met elkaar 
in de klas hebt,” zegt Heleen. Ze herinnert zich ineens 
dat er toch wel veel kinderen in de klas ziek waren. “Als er 
een kind corona had werd er een grote zak snoep thuis 

Heleen Kisjes, Thomas de Klerk en Joy Plaisir
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ONDERNEMEND KRIMPEN

Ik geloof in een  
persoonlijke aanpak

Beleidsadviseur economie Michel Noorlander

Wie het meest te lijden hadden onder de 
coronacrisis is een open vraag. Zeker is dat de 
ondernemers een zware tijd hadden. Michel 
Noorlander, beleidsadviseur economie bij 
de gemeente Krimpen aan den IJssel was er 
intensief bij betrokken. 

Hij was lid van het coronateam van de gemeente. In het 
begin van de crisis kwam het team wekelijks bij elkaar. 
“Want onder stoom en kokend water moesten veel 
dingen opgezet worden,” zegt Michel.

Meeleven is van belang
Hij onderhield nauwe contacten met de bedrijven, 
besprak de maatregelen (afstand, mondkapjes, 
looproutes) en ging na of ze nageleefd werden.  
Het was niet altijd gemakkelijk om de regels uit te leggen. 
 Supermarkten open, andere winkels dicht. Hema wel, 
Kruidvat niet, of andersom. Ga er maar aanstaan.  
Michel gelooft in de persoonlijke aanpak. “Je kunt de 
situatie niet veranderen, maar je kunt wel laten zien  
dat je met de mensen meeleeft en ze begrijpt.” 

De markt kon blijven doorgaan
We hebben binnen de  regelgeving gezocht naar 
ruimte om de onder nemers tegemoet te komen. 
Met gepaste trots vertelt Michel over de markt. Vanuit 
de  veiligheidsregio werd bepaald dat die dicht moest. 
Samen met de marktcommissie hebben we gezocht naar 
mogelijkheden. Door gebruik te maken van het evene-
mententerrein konden we de boel uit elkaar trekken. 
De burgemeester heeft het plan met succes verdedigd 
bij de veiligheidsregio. De markt kon open. “Een mooi 
voorbeeld van hoe je kunt omgaan met overheidsbeleid 
en het opkomen voor de belangen van de ondernemers,” 
vindt Michel. Helaas moesten bij latere lockdowns de 
non-foodkramen dicht. “Daar konden we helaas niet 
onderuit.”

Het water stond de horeca hoog aan de lippen
Ook de horeca was een sector die aandacht verdiende. 
Met veel creativiteit wist men daar de crisis het hoofd 
te bieden: drive-inverkoop, thuisbezorgen, afhaal-
gerechten … “Ik ging vaak langs met de vraag of het  
lukte en of we konden helpen. Dat werkt preventief.  
Bij de gemeente geloven we meer in voorkomen dan  
in boetes. Het is beter dat ik langskom dan de boa’s.  
Ik heb er goede contacten aan over gehouden.” 
De horeca bedrijven zijn er allemaal nog, mede dankzij 
de  overheidssteun. Maar Michel is zich ervan bewust  
hoe hoog het water soms aan de horecalippen stond. 

Ook bedrijven hadden het soms heel erg zwaar
Samen met oud-wethouder Anthon Timm vergaderde 
Noorlander  maandelijks met de Ondernemerskring. 
Ook daar veel ellende. “Ik had soms mensen huilend aan 
de telefoon. Het gaat niet meer, zeiden ze, ik voel me 
verantwoordelijk voor 40 gezinnen en nu moet ik mensen 
ontslaan. We probeerden zoveel mogelijk te helpen. 
Bijvoorbeeld met de aanvraag van de ondersteunings-
maatregelen.” Michel kent geen bedrijven die het niet 
gered hebben. “Maar je weet niet wat de gevolgen op  
de lange termijn zijn. Nu het infuus eraf is, zal blijken  
hoe sterk de patiënt is.”
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Een onderneming starten,  daarvoor moet 
je een zekere mate van lef hebben. Maar een 
onderneming starten in coronatijd, daarvoor 
moet je een extra dosis bevlogenheid en 
 doorzettingsvermogen bezitten. 

Ronald Hordijk en Tobias Mudde kochten samen eetcafé 
De Crimpenaar. Een waagstuk, want de eerste corona-
golf was nog nauwelijks uitgewoed. Op 1 oktober 2020 
gingen op ludieke wijze de deuren open. De sleutel werd 
met een stok van anderhalve meter overhandigd. 

We hebben kruiwagens vol  aardappels geschild
Toen bleek dat Tobias en Ronald niet alleen onder-
nemend zijn, maar ook vindingrijk en creatief. “We zijn 
gelijk overgestapt op afhaalgerechten,” zegt Tobias. 
“Wel een omslag,” vult Ronald aan. “Je bent er niet 
op ingericht om eten in tasjes mee te geven. Het was 
zoeken naar de juiste vorm. De hutspot in onze drive-thru 
deed het goed. We hebben kruiwagens vol aard appels 
geschild.” Het was overleven. “Je verdiende er niet veel 
aan,” zegt Ronald, “maar we konden in ieder geval ons 
personeel aan de gang houden.” 

Onverwoestbaar optimisme
Die periode duurde tot eind april 2021. Toen mochten de 
terrassen weer open. Dat gaf Ronald en Tobias weer wat 
moed. Maar in december 2021, net voor de Kerst, moest 
de boel opnieuw dicht. “Dan begint diezelfde moed je 
wel in de schoenen te zinken,” zegt Ronald. Maar zijn 
optimisme is onverwoestbaar. “We hebben er maar een 
biertje op genomen. Als er niemand komt, dan drinken 
we het zelf wel op.” 

De grootste sponsor zijn we zelf
Na veel administratieve rompslomp kregen ze een kleine 
vergoeding voor het personeel. De Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) laat tot nu toe op zich wachten. 
Gelukkig was er wel ondersteuning van de gemeente. 
Dat neemt niet weg dat er vanaf oktober 2020 geen 
euro salaris aan de 2 restauranthouders is uitbetaald. 
“De grootste sponsor zijn we zelf,” zegt Ronald met 
gevoel voor ironie.

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet
Dankzij hun ondernemingsgeest, hun creativiteit en 
hun doorzettings vermogen hebben Tobias en Ronald 
het gered. Natuurlijk samen met de mensen van de 
 Dagbesteding! “Die brengen zoveel vrolijkheid en 
inspiratie in de zaak, dat we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien.” 

Ronald Hordijk en Tobias Mudde

De hutspot in onze  
drive-thru deed het goed

Ondernemers Ronald Hordijk en Tobias Mudde

De vreugde was van korte duur
“We vonden het een goed moment om een restaurant te 
beginnen, met de feestdagen in het vooruitzicht,” vertelt 
Tobias. “Maar als we toen geweten hadden wat ons te 
wachten stond, dan waren we er waarschijnlijk niet aan 
begonnen.“ Het liep direct goed. Spannend was het wel. 
Niet meer dan 30 mensen in de zaak en ook nog op de 
juiste afstand. Een dik pakket aan maatregelen van de 
veiligheidsregio. Iedere keer kijken wat wel en wat niet 
was toegestaan. Het was moeilijk. Maar een droom was 
werkelijkheid geworden. Wat wil je meer? De vreugde 
was echter van korte duur. Na 2 weken moest de horeca 
opnieuw dicht. 
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Markt voor eerste 
levens behoeften 
kon doorgaan

Peter Visser (groenteboer)
We hebben die maandag de hele dag contact gehad 
met wethouder Anthon Timm. We zijn tot 23.30 uur 
bezig geweest om te laten zien dat we de markt 
veilig konden regelen. We hebben allemaal blokken 
gemaakt van 4 meter. Bij ons stond niemand aan 
elkaar te trekken en te rukken.

Gerbrand Wientjes (juwelier)
Wij moesten aan alle kanten ruimte maken, maar 
in de winkels liep iedereen door elkaar heen. 
De gemeente Krimpen aan den IJssel stak zijn nek 
uit bij de 1e lockdown. De markt is essentieel voor 
de samenleving. Wij marktmensen doen toch iets 
speciaals. Het is een sociale voorziening waar 
mensen elkaar ontmoeten.

Bernard Markus (kaasboer)
In Capelle aan den IJssel hebben we 8 weken 
niet mogen staan. Hier in Krimpen werden 
maatregelen getroffen, waardoor we wel 
konden verkopen. De contacten met de 
gemeente zijn goed. Eerlijk gezegd is het is 
voor ons geen slechte tijd geweest.

Gerard van der Kamp (kleding)
De 1e lockdown was geen probleem. Bij de 2e lock-
down waren we 5 maanden uitgeschakeld. Dat heeft 
veel geld gekost. Daar gaan je spaarcenten. Waarom 
mag de groenteboer wel open en wij niet? Moet je 
dan maar in je vuile onderbroek blijven lopen?
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Alles liep anders

Begin 2020. Corona verovert de wereld, ook 
 Nederland, ook Krimpen aan den IJssel. 
 Langzamerhand komen we tot de  ontdekking 
dat het om meer dan een griepje gaat. 
 Persconferenties, RIVM, praatprogramma’s 
vol  deskundige  virologen en politici. Ze waar-
schuwen, ze stellen gerust, ze zaaien paniek,  
ze weten het wel, ze weten het niet. 

Gedeeltelijke en harde lockdowns, avondklok,  
gesloten cafés en theaters, stille straten …  
onwerkelijke werkelijkheid.

Scholen dicht, winkels gesloten, mensen werken 
thuis, raken elkaar niet aan, knuffelen niet meer, 
 mondmaskers, quarantaine … eenzaamheid. 

Zelftesten, grootschalige  vaccinatieprogramma’s, 
 boosters, overvolle ziekenhuizen, overwerkte 
 zorgverleners, mensen gaan eenzaam dood in  
zorgzame zorgcentra en op kille ic’s. 
 
Ziehier een ware crisis. 

Na jaren van relatieve rust en welvaart zet de 
corona pandemie ons leven op zijn kop. De samen-
leving gaat op slot. We moeten onze levensstijl 
drastisch wijzigen. Dat zijn we niet gewend.  
We raken in de war. Jongeren kunnen nergens 
heen of ze zoeken elkaar stiekem op. Ouderen 
zijn kwetsbaar en zien hun kleinkinderen alleen 
achter het raam of op een digitaal scherm. 
Kinderen moeten thuis in soms te kleine ruimtes 
hun schoolwerk doen. Acteurs en musici zien hun 
shows in rook opgaan en kijken thuis met angstig 
hart naar hun slinkende spaarrekening.

Totale maatschappelijke ontwrichting. 
Hoe sterk moet een samenleving zijn om een 
dergelijke crisis het hoofd te bieden? De eerste 
signalen voelen hoopvol. Mensen bundelen 
de krachten van medeleven en solidariteit. 

Ze zingen bij verpleeghuizen en maken soep 
voor  zorgmedewerkers. De meeste mensen doen 
gezags getrouw een mondkapje voor. Maar de 
crisis duurt te lang. Jongeren gaan hun vrienden 
op school missen. Ondernemers zien hun bedrijf 
verdampen. Lang zamerhand brokkelt het 
vertrouwen in autoriteiten af. Sommigen twijfelen 
aan de coronawaarheid. We worden ongeduldig, 
willen naar de kroeg en op vakantie. De onrust 
groeit. Er komen anti-coronademonstraties, 
avondklokrellen. Duizenden demonstranten 
in Amsterdam op het Museumplein. Rellen 
in Almelo, Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, 
Helmond …  uurwerk, stenen, vernielingen, plun-
deringen, de politie raakt net zo overwerkt als 
het zorgpersoneel. Ongekende  maatschappelijke 
onrust. Ook ons dorp ontkomt er niet aan. 
Gelukkig gaat het er rustiger aan toe. Maar ook  
hier laten demonstranten in fakkel optochten en 
 Standing still weten genoeg te hebben van welke 
 coronamaatregel ook. 

In mijn hoofd blijft de vraag doorzingen:  
Hoe sterk moet een samenleving zijn om een  
crisis het hoofd te bieden? Ik ben natuurlijk 
ook maar een gewone  Krimpenaar. Maar denk 
dat hiervoor een overheid nodig is die eerlijk 
en oprecht is, onrecht bestrijdt én vooral de 
uithoeken van de samenleving tot hun recht laat 
komen. Ook wij moeten als samenleving een 
steentje bijdragen. Solidair zijn, soms zelf offers 
brengen én wat vertrouwen hebben. 

Ik vrees dat op beide punten nog het een en  
ander te zeggen valt. Er is werk aan de winkel  
voor  overheid en samenleving. 

Huib Neven



WAT IS 1,5 METER?

15 tompoucen

1 opblaaskrokodil

2 skateboards

5 flessen wijn

5 stoeptegels
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BEDANKT KRIMPEN!

Dat we voor elkaar hebben gezorgd
Dat jullie meedachten en creatief naar oplossingen hebben gezocht 
Dat de meeste van ons zich aan de regels hebben gehouden
En… dat we er met elkaar het beste van hebben gemaakt




