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€ 10,00 
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Griep, muziek en vermist 

Ik sprak een man, die op bezoek was in de Cerck, en eens een keertje weer lekker geluncht 

had, over zijn gesteldheid. Hij vertelde dat hij niks mankeerde maar dat was wel anders 

geweest. Twee maanden geleden werd hij verkouden, snotterig en kreeg spier en keelpijn. Daar 

kwam ook nog eens 39,3 graden koorts bij. Met zo nu en dan heftige pijnscheuten door zijn 

hoofd. Hij was onmiddellijk heen coronatesten gegaan. Een dag later kreeg hij bericht dat hij 

negatief was getest. Hij bleef toch maar binnenshuis. Door de symptomen vertrouwde hij die 

eerste test niet en ging nog een keer heen testen bij een GGD tent. Dit keer een andere locatie. 

Een dag later weer negatief bevonden. Na aanhoudende klachten nog een keer heen testen en 

weer negatief. Na anderhalve week, het ging iets beter maar nog lang niet fit, ging hij maar 

eens naar zijn huisarts. Die dacht nog even aan longemfyseem want het hoesten was nog 

steeds niet van de lucht. In het ziekenhuis onderzocht en niks aan de hand met de longen. Daar 

hebben ze hem ook nog even op coronagriep getest. Hier kwam de aap uit de mouw. Hij had 

gewoon een stevige griep onder de leden. Influenza. Deze ziekte was al bijna twee jaar niet 

meer vastgesteld in ons land. Ze stonden er van te kijken. Tot nu toe is hij nog steeds het enige 

geval met gewone griep in de afgelopen twee jaar. De medische wetenschap staat voor een 

raadsel. 

Volgende week vrijdag live muziek achter de Cerck op het Cerckplein. Brinklz Boogie Band 

geeft een openluchtconcert vanaf 21.00 uur. De toegang is gratis. Wel moet u in het bezit zijn 

van een coronabewijs.  

Mocht u toevallig ergens drie goudvissen zien zwemmen, dan zijn die waarschijnlijk van mij. 

Een geheel oranje, Wanda, een wit met oranje, Bluppy en een zwart met oranje vlekken, 

luisterend naar de naam Jè-Jè. Ze hebben de vijver in de tuin verlaten en zijn niet weer 

teruggekeerd. Ik was zeer aan hen gehecht. Ze waren goed gegroeid en hadden samen een 

gewicht van bijna honderd gram met een gezamenlijke lengte van 210 cm. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


