Editie 17 maart 2020
Mededeling van directie en medewerkers
Lieve bewoners, met pijn in het hart bespreken wij in deze nieuwe, wekelijkse coronanieuwsbrief, de vele pittige maatregelen die wij helaas moeten nemen. We kunnen niet
anders. We moeten niet anders. Het is van cruciaal belang om alles in het werk te stellen
om het coronavirus zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Daarvoor moeten veel
ongemakken wijken. Wanneer het ons zou lukken om al die
maatregelen samen goed toe te passen, dan valt er enorm
veel te winnen! Wij zijn bereid daar alles voor te doen.
Directie en medewerkers van De Burcht

Q&A, vragen en antwoorden
1) Kan ik wel gewoon buiten gaan wandelen?
Ja, dat kan. Het virus verspreidt zich direct door hoesten
& niezen en via oppervlaktes. Het dwarrelt niet overal in
de buitenlucht. Buiten lopen kan zolang je niet dichter
dan 1,5 meter van anderen komt. Overweeg overigens bij slecht weer ook een rondje
te lopen in onze gangen. Wist je dat we bijna 450 meter gang hebben?
2) Mag ik zelf nog wel mijn boodschappen doen?
Nee, dat is niet de bedoeling. Als je naar de AH gaat dan kom je op een plek waar
duizenden mensen per dag komen en kan je waarschijnlijk niet vermijden dat
mensen je kar vastpakken en tegen je opbotsen. Verder kom je er misschien vrienden
tegen. Zo neem je gemakkelijk het virus mee naar binnen. Gevaarlijk voor jezelf en
voor je 50 medebewoners!
3) Hoe kom ik dan aan mijn boodschappen?
Familie en vrijwilligers (overleg daarvoor met de receptie) kan je vragen om de
boodschappen voor je te doen. Zij kunnen de boodschappen dat bij de schuifdeuren
neer zetten (let op: wel tijdens openingsuren van de receptie); wij zorgen dan dat ze
bij uw appartement komen.
4) Mijn huishoudelijk hulp komt bij me. Kan dat nog wel?
Ja maar wel onder bepaalde voorwaarden! Het is niet de bedoeling dat je op minder
dan 1,5 meter van je hulp komt en zelfs niet de bedoeling dat je tegelijkertijd in het
appartement bent. Immers, de meeste hulpen komen op veel andere plaatsten en
komen met het openbaar vervoer. Dat is een risico. Dus zo kan het wel: je hulp belt
aan en wij begeleiden haar naar je appartement. Op de gang kan je nog instructies
geven (1,5 meter) en vervolgens ga je naar een algemene ruimte. Je hulp is dan de
gehele periode alleen in uw appartement.
5) Mijn kind en kleinkind komen langs. Dat mag toch zeker wel?
Nee, dat is niet de bedoeling! Wij proberen het aantal contacten met mensen van
buiten zo klein mogelijk te houden.

6) Hoe hou ik dan contact met mijn familie?
Probeer op een andere manier contact met familie en vrienden te houden. Dat kan
ook door te werken met Skype en FaceTime. Daar helpen wij graag mee.
7) Kan ik zondag in de bibliotheek naar de kerkdienst luisteren?
Nee, de kerk is gesloten. Wel zijn er andere mogelijkheden, zoals de kerktelefoon en
‘Liefs uit Wassenaar’. Hieronder staat een bericht van Tom Mikkers en daarin kan je
hierover meer lezen.
8) Gaat het koffiedrinken en het theedrinken gewoon door?
Ja, voorlopig wel. Zowel in Burcht 1 als Burcht 2 proberen we hier zo lang mogelijk
mee door te gaan. Wel hebben we een paar aanpassingen gedaan om verder uit
elkaar te blijven zitten (minimaal 1,5 meter) en te proberen zo min mogelijk
oppervlaktes (bv. koffiekannen) door meerdere mensen te laten aanraken.
9) Gaan de cryptogrammen op zaterdag door?
Ja, voorlopig wel. Wel bekijken wij dat iedere week weer opnieuw. Voorwaarde is dat
iedereen 1,5 meter uit elkaar gaat zitten en de groep niet te groot wordt (max 8 – 10
personen. Overigens zijn de cryptogrammen tot nader order niet in de Bibliotheek
maar in de Vriendenkamer (10h30 op zaterdag).
10) Gaat de boeken-uitleen op woensdagochtend (vanaf 10h30) door?
Ja, maar hou wel de minimale afstand van 1,5 meter.
11) Gaat het zingen van het koor gewoon door?
Nee, die gaat niet door.
12) Mijn administratie moet gedaan worden en gelukkig komt daar iemand voor langs.
Nee dat is echt niet de bedoeling. In de huidige situatie is administratie geen
prioriteit en in dit geval wel weer een extra (risicovol) contact! Die moet je echt
uitstellen. Voor de belastingen heb je sowieso tot 1 mei, maar de verwachting is dat
we dit jaar meer tijd zullen krijgen. Iedereen heeft het zelfde probleem.
13) Mijn kleinzoon komt me opzoeken; kan ik hem op het parkeerterrein treffen?
Ja dat kan best, mits je hem daar niet aanraakt en op 1,5 meter afstand blijft.
Natuurlijk geen handen geven en geen knuffel.
14) Iedereen zegt dat je vaak je handen moet wassen. Hoe vaak?
Zo vaak als je er aan denkt of zo vaak als je een risicovolle handeling verricht.
Sommige artsen houden ‘ieder half uur’ aan. In elk geval ook wanneer je je
appartement verlaat of er weer terugkomt. Was je handen minimaal 20 seconden
lang met water en zeep, of gebruik de vloeistof in het pompje die je van De Burcht
hebt gekregen. Beide zijn afdoende.
15) Ze zeggen dat die handenwas-vloeistof helemaal niet werkt. Is dat zo?
Dat is onjuiste informatie! Die vloeistof werkt wel degelijk. Er is veel misinformatie in
omloop. Sommige mensen vinden het stoer om te bagatelliseren en dingen te zeggen
als “we moeten ons niet gek laten maken”. Dat is gevaarlijk! Bekijk bij twijfel de
website van het RIVM (RIVM.nl).

16) Mijn fysiotherapeut, podoloog, trombosedienst en gezelschapsdame komen bij mij
langs. Dat mag toch zeker wel?
Nee, niet allemaal. Het uitgangspunt is dat noodzakelijke, medische zorgverleners
natuurlijk hun werk moeten kunnen doen. Bezoeken van overige dienstverleners zijn
niet mogelijk.
17) Ik ga elke 2 weken naar de kapper. Dat doe ik al mijn hele leven. Mag dat nu ook?
Nee. Een kapper kan het werk niet doen terwijl er een afstand blijft bestaan van 1,5
meter. Of het nu een kapper in het dorp is of bij Sandra, het kan nu even niet.
Overigens zijn alle kappers – dus ook Sandra – tot nader order dicht.
18) Maar er komen toch allemaal andere mensen binnen, zoals de administratie?
De administrateur van Remmerswaal komt voorlopig niet in huis.
19) Maar medewerkers van De Burcht en van Florence kunnen het virus toch ook
binnenbrengen?
Dat klopt natuurlijk ook. In de hoop die kans zo klein mogelijk te maken, hebben wij
een aantal maatregelen genomen en brengen wij in de privésfeer een aantal offers.
Zo houden wij ons strikt aan de RIVM maatregelen en spreken elkaar daar op aan.
Koffiedrinken kan alleen als we ervoor en erna onze handen wassen. Wij bespreken
meerdere keren per dag de risico’s die wij in De Burcht zien en thuis. Dat leidt
weleens tot het afzeggen van plannen en verdelen van taken.
20) Ik voel me goed en ben behoorlijk fit. Ik kan toch wel naar de Jumbo?
Nee. Iedereen kan de besmetting oplopen en weer doorgeven. Bedenk dat je de
RIVM-maatregelen niet alleen volgt voor je eigen gezondheid, maar zeker ook voor
50 van je meest kwetsbare vrienden!

Beste bewoners van De Burcht (Rudolph Snethlage, voorzitter bestuur)
Het zijn barre tijden. Het bestuur van De Burcht realiseert zich heel goed dat u bezorgd
bent over het virus. De regering heeft verregaande maatregelen afgekondigd. De
maatregelen zijn er op gericht om te voorkomen dat teveel mensen in korte tijd tegelijk
ziek worden. Daardoor zou de zorg overbelast raken. Die aanpak vind ik realistisch en
verstandig. Gisteravond heeft onze minister president Mark Rutte een dringend beroep
op alle Nederlanders gedaan om de corona maatregelen serieus te nemen en na te
leven. Mark vroeg ons solidair te zijn, en goed op elkaar te passen!
Boudewijn en zijn team voeren een zorgvuldig beleid, om het risico op besmettingen
binnen De Burcht te verkleinen. Het bestuur staat volledig achter dit beleid. Het beleid
van De Burcht is verdergaand dan het overheidsbeleid, en met een goede reden: u
behoort vanwege uw leeftijd tot de groep die kwetsbaar is voor dit virus. Het beleid van
Boudewijn is gericht op het zoveel mogelijk verminderen van contacten met de
buitenwereld. Hoe meer contacten met mensen van buiten, hoe groter het risico van
besmetting.
Dat betekent onder meer dat van u gevraagd wordt: geen bezoek te ontvangen (ook niet
van uw kinderen) en niet zelf te gaan winkelen in het dorp.

Net als Mark Rutte doe ik nu ook een beroep op u. Wees solidair, werkt u alstublieft
mee. Realiseert u zich dat indien u toch bezoek van buiten ontvangt, u niet alleen uzelf,
maar ook de medebewoners van de Burcht blootstelt aan onnodig besmettingsgevaar?
Dat als u toch iedere dag naar het dorp gaat om zelf boodschappen te doen, u het virus
van buiten naar binnen kunt meenemen? Ik doe een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel: volg de richtlijnen van Boudewijn en zijn team op. Deze beperkingen zijn
misschien ingrijpend voor u, dat begrijp ik goed. Maar ze dienen wel een groot,
gezamenlijk belang, het verminderen van besmettingsgevaar.
Persoonlijk vind ik dan ook het niet naleven van de richtlijnen onder deze
omstandigheden echt niet acceptabel. Kan ik op u rekenen?
Heel veel sterkte in deze moeilijke en onzekere tijd,
Hartelijke groet, namens het bestuur, Rudolph Snethlage

Contact houden (Tom Mikkers)
Hoe houden we toch contact met elkaar? Die vraag speelt op dit moment bij heel veel
mensen in Nederland.
Ook in De Burcht veranderen zaken. Wat betreft mijn werkzaamheden, en wat ik voor u
kan doen heb ik me aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid waarin we ons samen
bevinden. Fysiek bezoek is op dit moment niet mogelijk. Ik kan me voorstellen dat dat
moeilijk is. We weten ook niet hoe lang dit gaat duren.
Wie behoefte heeft aan contact of gesprek kan mij bellen, appen of mailen. De
Bijbelkringen gaan voorlopig niet door. Wel plaatsen we op de site van de NPB
vrijzinniginwassenaar.nl wat vaker een bericht ter inspiratie.
Op zondag zijn er geen diensten tot en met 5 april, maar kunt u online luisteren naar
'Liefs uit Wassenaar’. Dit is een speciaal programma dat we vanaf nu iedere week maken.
Op genoemde site vindt u een link waar u dit achteraf terug kunt horen, of op zondag
vanaf half elf kunt meeluisteren. Ook in deze nieuwsbrief zal ik af en toe van me laten
horen.
Woensdag rond zeven uur luiden we de klokken van ons kerkgebouw aan de Lange
Kerkdam. We sluiten aan bij een actie van heel veel kerken in Nederland om van ons te
laten horen. We luiden de klokken als teken van hoop, en uit respect voor al degenen die
nu offers brengen zodat we samen door deze tijd komen. Dat is dus ook voor u, en voor
degenen die werken in de Burcht om de situatie daar zo veilig mogelijk te houden. Weet
u nog dat regeltje “hou je veilig” uit het Koningslied toen Willem Alexander aantrad?
Daar was toen veel kritiek op omdat het taalkundig niet deugde.
Het kan verkeren. Betere woorden heb ik nu niet voorhanden. Voor nu is dat mijn wens
aan u: "Hou je veilig.”
Tom Mikkers, predikant Vrijzinnigen NPB
predikant@vrijzinnigen-wassenaar.nl / Tel: 06 50246552

