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Het nieuwe straks 

We moeten van de meneer Rutte nadenken over het nieuwe straks. Over de anderhalve meter 

maatschappij en hoe we daar mee om moeten gaan. Ik denk hier veel over na. Wellicht wordt 

het  in het nieuwe straks verplicht om een mondkapje te dragen. Dat is lekker handig in de 

horeca. Ook die anderhalve meter wordt een probleem in de horeca. Helemaal in zo’n knusse 

tent als de Cerck. Ik ben even aan het meten geweest en dan kunnen er ongeveer 8 gasten 

naar binnen die dan met een mondkapje op kunnen consumeren. Dan zal er toch een opening 

in het mondkapje gemaakt moeten worden om hierdoor te eten en te drinken. Drinken kan 

misschien nog wel met een rietje maar eten zal lastig worden. Dus…. Wat en hoe dan? We 

wachten eerst 28 april maar even af. ‘Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het 

aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met 

zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen 

heroverwogen kunnen worden’, staat er op de site van de Rijksoverheid. We zullen dus nog wel 

niet open kunnen. Ik ga er van uit dat we niet eerder dan 1 juni voorzichtig kunnen denken aan 

het hervatten van de werkzaamheden. Tot die tijd….. ja wat tot die tijd? Dan kun je de luisterlijn 

van omroep MAX wel bellen maar dat schiet ook niet op. Ik heb ze gebeld, 0900-0767 maar ze 

hadden niks te melden. Ik kon luisteren wat ik wilde maar er kwam maar weinig uit. De 

mevrouw die ik sprak vroeg of ik niets te vertellen had. Waarop ik antwoorde dat als ik iets te 

vertellen had wel naar de praatlijn zou bellen. Ik wilde nu eigenlijk alleen maar luisteren. Ze hing 

op. Toen heb ik de makelaar maar gebeld om mijn woning in Groningen dan maar op Funda te 

zetten. Zal er eind volgende week wel op komen. Schuitendiep 6b. Voor weinig. Kunt u even 

kijken hoe ik ruim acht jaar gewoond heb. Altijd leuk om even op Funda te kijken. Toch?                                                                                                                                  

Net gelezen: In Friesland, Groningen en Drenthe grijpt het virus tot dusver nog niet erg om zich 

heen. Het is er zelfs nog mogelijk om van nieuwe patiënten na te gaan van wie ze de ziekte 

hebben opgedaan. Dat is in andere delen van Nederland allang niet meer zo, waardoor strenge, 

ongerichte maatregelen nodig waren. Het kabinet hoopt met tests en opsporingsapps ook 

elders in het land weer naar die toestand terug te keren, zodat de samenleving weer op gang 

kan komen. Met andere woorden: In het noorden kan het eigenlijk allemaal wel weer. We 

hebben hier goed opgepast. De grenzen dicht en open maar weer. Of een muur. Hier heeft 

Harry Jekkers nog een liedje over geschreven. ‘Over de muur’.  
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