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Licht aan het eind van de tunnel 

Ja, er gloort licht aan het eind van de tunnel maar we moeten het licht niet prijzen voor we bij 

het eind zijn. Zoals het er nu naar uitziet mogen we op 1 juni weer open. In ons geval wordt dat 

2 juni. Zowel binnen als buiten. Wij, van de Cerck, hebben besloten om voor de zaak het terras 

te openen, binnen gaan we ook open en we zullen een terras aan de achterkant op het 

Cerckplein creëren. Vorige week heb ik het al over de voorwaarden gehad. U moet reserveren, 

kan ook aan de deur, wij moeten u vragen stellen die u met nee moet beantwoorden anders 

wordt u geweigerd. Voor alle zekerheid zullen wij ook uw temperatuur opnemen. Ik heb nog een 

oude maar zo goed als nieuwe kwikthermometer in het medicijnkastje gevonden.                                  

De analoge (kwik)thermometer is nog steeds de koortsthermometer met de meeste dienstjaren 

op zijn naam. Sterker nog, ook al zijn ze niet meer te koop, ze worden nog steeds gebruikt! Mits 

ze niet breken, gaan ze bijna onbeperkt mee, dit in tegenstelling tot de moderne digitale variant. 

Vandaar dat we het analoog gaan doen. Niets is nauwkeuriger dan een analoge 

kwikthermometer. Groot voordeel van een analoge koortsthermomer is dat deze het altijd doet 

als het nodig is. Ook niet onbelangrijk is de nauwkeurigheid en de hoge betrouwbaarheid van de 

thermometer. Ik heb nog even opgezocht hoe het precies in zijn werk gaat.                                                                                                      

1. Voor gebruik controleren of de thermometer goed is afgeschud.                                                                          

2. De (metalen) punt van de thermometer in zijn geheel en voorzichtig rectaal inbrengen (in de 

anus). Dit gaat heel gemakkelijk en pijnloos mits er wat glijmiddel (water of olie basis) wordt 

gebruikt.                                                                                                                                                                                              

3. Thermometer op zijn plaats en stil houden tot de meettijd van 3 a 4 minuten verstreken is.             

4. Thermometer rustig verwijderen en correct aflezen op 0,1 ̊C nauwkeurig. Draai de 

thermometer iets tot de aflezing het duidelijkste zichtbaar is. Reinigen met lauw water met wat 

zeep en desinfecteren met alcohol.                                                                                                                  

U leest het, helemaal niet moeilijk. Hoe vaak ik als kind dat ding wel niet in mijn…. gehad heb. 

Achteraf viel dat best mee. Dus…. Na dit voorstel te hebben voorgelegd aan de voltallige 

directie is het alsnog weggestemd. Niemand wilde deze taak op zich nemen. Teveel gedoe. Het 

risico van koorts nemen we dan maar. Hier leggen we de verantwoordelijkheid bij u als gast. Wij 

vragen u om met koorts thuis te blijven. Ook hier is een liedje over geschreven waarmee Peggy 

Lee het eerst succes had. (Fever). Deze koorts had trouwens niets te maken met corona.                                                                                                                 

Laten we hopen dat we het eind van de tunnel bereiken en niet weer worden teruggeworpen.  

Sterkte 


