
 Editie III, van 13 mei 2020 

 

Mededeling van directie en medewerkers  

Lieve bewoners,  

Het is bijna half mei 2020 en wij hebben – zover wij weten – het coronavirus nog niet in 

huis! Dat is een hele prestatie, zeker als je kijkt naar huizen in de omgeving. We moeten 

ons natuurlijk niet rijk rekenen. Het kan nog steeds zo gebeuren. Maar dankzij de 

medewerking, doorzettingsvermogen en intelligentie van onze bewoners, zijn we zover 

gekomen. Het helpt natuurlijk goed dat wij een bijzondere bewonersgroep hebben, die 

een leven lang geïnteresseerd is geweest in o.m. wetenschap, solidariteit en 

samenleving. Deze groep mensen heeft vaker in het leven onder grote druk verstandige 

keuzes gemaakt. Dat merk je goed. 

Nu het land langzaamaan gaat versoepelen, dient de vraag zich aan hoe en wanneer wij 

dat in De Burcht gaan doen. Verderop in deze nieuwsbrief leggen wij uit welke principes 

wij daarbij hanteren en hoe dat leidt tot bepaalde beslissingen. 

Het is goed om ons te realiseren dat de beperkende maatregelen in De Burcht veel goeds 

hebben gebracht en eigenlijk - op de keper beschouwd – ten opzichte van de situatie in 

veel andere huizen ook wel meevallen. Zij het op afstand van 1,5 meter, hebben wij in De 

Burcht wel koffie en thee met elkaar 

kunnen drinken. Wij hebben ook 

altijd nog rond het huis kunnen 

wandelen en van de tuin kunnen 

genieten. Buiten hebben wij altijd 

met familie kunnen lopen en praten 

in de rozentuin of het Burcht-2-terras. 

Wij kunnen niet naar winkels toe 

maar er is een goed alternatief voor 

boodschappen. Wij kunnen ook nog 

niet naar de kapper; ja, dat is wel 

jammer. 

Wij horen van veel huizen die in de binnenstad staan, dat de situatie daar veel beperkter 

is. Huizen zonder tuin en gelegen in een drukke straat, hebben geen mogelijkheid voor 

bewoners om naar buiten te gaan. Veelal zitten mensen daar al 2 maanden in hun eigen 

kamer. 

Het komt er nu op aan om vol te houden. Het afwegen van gezondheid van de 

medebewoners en besmetting met ernstige gevolgen aan de ene kant, en het opgeven 

van relatief kleine dagelijkse ongemakken zou niet heel ingewikkeld moeten zijn.  

  



 

 

Gelukkig is dat voor de meeste bewoners en familie ook het geval. In het belang van 

bewoners, familie, De Burcht en de medewerkers, vragen wij iedereen begrip te hebben 

voor de moeilijke beslissingen waar wij dagelijks voor staan. 

Directie en medewerkers van De Burcht 

 

Korte mededelingen  

1) Uitgangspunten van keuzes 

De Burcht vormt een kwetsbare gemeenschap. Daar moeten wij extra voorzichtig 

mee zijn. De gevolgen van één besmetting is eigenlijk niet te overzien. De RIVM, de 

regering en de GGD bekijken de zaken vanuit een macro-perspectief. M.a.w. zij zijn 

blij wanneer het aantal besmettingen in Nederland halveert. Wij redeneren echter 

vanuit een individueel perspectief: wij vinden de eerste besmetting al niet 

acceptabel. Daarom zijn wij eerder met maatregelen gekomen dan de rest van 

Nederland. En zullen wij waarschijnlijk later pas weer versoepelen. Bij onze 

overwegingen hanteren wij een aantal principes, waarvan wij er hieronder enkele de 

revue laten passeren. 

 

Principe 1: een beslissing om een maatregel te versoepelen kan pas vallen, minimaal 

3 weken nadat vergelijkbare huizen/ ondernemers/ professionals in Nederland die 

maatregel hebben versoepeld. Waarom 3 weken? De incubatietijd van het 

coronavirus is ongeveer 2 weken en wij hebben vermoedelijk dan nog 1 week nodig 

om de gevolgen van de versoepeling in de cijfers terug te zien. Om een concreet 

voorbeeld te noemen: vanaf 11 mei 

mogen de kappers weer gaan werken. 

Mocht dat onverhoopt een verkeerde 

beslissing van de regering blijken te 

zijn, dan zullen er de komende 2 

weken veel mensen ziek worden. Die 

besmettingen zullen dan in de 3de 

week in de statistieken terecht komen. 

Pas dan kunnen wij veilige en 

verstandige beslissingen nemen. 

 

Principe 2: bij alle overwegingen bedenken wij ons dat het nooit om 1 bewoner gaat, 

maar altijd om 50 medebewoners tegelijk. Eén besmetting in huis betekent altijd dat 

er meer komen. Ontzegt een bewoner zich iets, dan doet diegene dat ook voor 50 

anderen! Dat is het waard. Omgekeerd: gaat een bewoner toch naar een winkel, dan 

kan diegene potentieel 50 bewoners in gevaar brengen. Dat is het niet waard. 

 

 



 

 

Principe 3: het coronavirus is niet het enige medische probleem in De Burcht. Het is  

eigenlijk verwonderlijk hoe goed het gaat met de andere ziekten en ongemakken. Wij 

vinden dat alle medisch noodzakelijk behandelingen moeten kunnen doorgaan. 

Daarbij zullen wij als De Burcht hierover geen oordeel vellen. Als bewoner of 

professional vindt dat iets medisch noodzakelijk is, dan is dat genoeg. Gelukkig lijk je 

nu bij een ziekenhuisbezoek niet veel risico meer te lopen. 

 

Principe 4: wanneer een maatregel kan worden versoepeld, dan gaan wij nadenken 

op welke manier wij de veiligheid toch kunnen verhogen. Zo wordt de kamer voor de 

medisch noodzakelijke pedicure (met mondkapje) ieder uur - tussen twee cliënten in 

– helemaal schoongemaakt. Het afsprakenschema is ruimer opgezet dan normaal, 

professionals komen niet bij de bewoner in het appartement en (indien nodig) 

verstrekken wij mondkapjes e.d.. 

 

Principe 5: wij doen ons best en zullen zeker ook fouten maken. Voor het virus blijft 

De Burcht een ‘lek systeem’. Wij kunnen niet alle lekken dichten. Wij zien soms 

bewoners toch via de tuin mensen ontvangen, hoe onverstandig dit ook is. DOE DAT 

NIET! Niet voor jezelf en niet voor de andere bewoners. Wij proberen zo min 

mogelijk lekken te hebben, met als inzet de gezondheid van 50 bewoners. 

 

Principe 6: Boudewijn zei het tijdens de 

radio-uitzending van NPB-predikant Tom 

Mikkers al: “wij doen alles om het virus 

buiten … en de leefbaarheid binnen te 

houden”. De Burcht probeert zoveel als kan 

wel mogelijk te maken. Zo zijn de koffie- en 

thee momenten naar opzet aangepast om 

veilig onderling contact mogelijk te maken. 

Zo hebben wij een concert (Trio Wielenga) in 

de tuin gehad, heeft de NPB bloemstukjes en 

taarten gebracht, zijn er kroketten vanuit het dorp gebracht  (aangeboden door 

Cafetaria ’t Tonnetje) en hebben wij eervol aandacht gegeven aan 4 en 5 mei. Wij 

houden nauw contact met bewoners bij de koffie, met de koffiekuil in Burcht 2, met 

de bewonerscommissie en met familie, teneinde te begrijpen wat er belangrijk is en 

ideeën te vernemen. Dat geldt ook voor personeel en bestuur. Wij doen dit allemaal 

samen. 

 

2) Het gaat gelukkig weer beter met Ati Pereboom 

Ati is de afgelopen tijd echt een pechvogel geweest. Eerst kwam ze met een 

heupscheurtje in een verpleeghuis terecht, waar vervolgens corona uitbrak. Gelukkig 

heeft het verpleeghuis haar meteen 2 weken in isolatie geplaatst. Dat was zwaar 

omdat ze alleen nog maar een achterafkamertje voor haar vrij hadden, zonder veel 

voorzieningen. Na een isolatie zonder coronaverschijnselen, werd ze ontslagen uit 



 

 

het verpleeghuis en moest ze naar huis, De Burcht. Voor de zekerheid is Ati in De 

Burcht weer 2 weken in isolatie gegaan. Gelukkig maar, want toen zij opnieuw pech 

kreeg is zij in het LUMC positief getest op corona. Ook daarna heeft zij het zwaar 

gekregen. Gelukkig lijkt het nu echt beter met haar te gaan en kijken wij weer 

voorzichtig uit naar haar terugkomst in De Burcht. Wij missen haar!  

 

3) Christa Karnbrock komt weer naar De Burcht  

Christa is in de Verenigde Staten weer helemaal genezen 

van COVID19 en mag ook weer reizen. Zij komt dus weer 

terug naar De Burcht. Wel zal ze helaas 2 weken in isolatie 

gaan, maar daar ziet ze niet tegenop. Haar vlucht landt op 

19 mei 7h00 op Schiphol. Zij vraagt ons om iedereen de 

groeten te doen! 

 

4) Over onze kapster Sandra 

Het liefste lieten wij Sandra meteen op 11 mei beginnen met haar praktijk in De 

Burcht. Dat is echter niet veilig, noch verstandig. Helaas! Hoewel Sandra in de 

startblokken klaar stond, was zij meteen bereid de aanvang nog even uit te stellen. 

“Alles voor de veiligheid van de bewoners”. Wij realiseren ons dat zij daarmee bereid 

is een ader te laten, als dat goed is voor ons. Wij zijn haar erg erkentelijk. 

 

Ondertussen bereiden wij ons voor op een veilige 

start rond 1 juni. Waarschijnlijk zullen wij een veilige 

ruimte inrichten (niet op haar gebruikelijke locatie), 

waar ventilatie, afstand en voorzieningen kunnen 

worden gerealiseerd. Zodra wij meer weten brengen 

wij iedereen op de hoogte. Wij hopen dat bewoners 

dan ook gebruik gaan maken van de diensten van 

Sandra. Zij verdient dan onze steun.   

 

Een woord van de voorzitter van de Bewonerscommissie 

Allereerst wil ik graag namens ons allen Ati Pereboom het allerbeste toewensen. Ze was zó 

blij dat ze weer terug was in De Burcht en dan nu deze pech op pech weer. Veel sterkte en 

beterschap, Ati! Tot gauw in De Burcht! 

Onze medebewoners wil ik graag een hart onder de riem steken. De quarantaine waarin wij 

nu leven hebben we aardig volgehouden, ook al begint voor sommigen van ons de ‘isolatie’ 

een drukkend gevoel te geven. Lieve mensen, houd als je blieft vol. We moeten ons blijven 

realiseren dat dit de weg is naar overleving. En uiteindelijk zullen wij juichend zeggen: “Zie je 

wel, na regen komt zonneschijn!” En daar toosten wij dan op! 

Kees Rameau, voorzitter Bewoners Commissie 


