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Beste mensen,

Na alle wat meer zorgelijke berichten is het fi jn om ook eens goed nieuws te mogen brengen. Het einde van 

de pandemie, zoals deze de afgelopen twee jaar ons leven heeft beheerst, is in zicht. Vanaf 18 februari is 

de algemene openingstijd verruimd naar 01.00 uur en dragen we mondkapjes alleen nog maar op locaties 

waar geen coronatoegangsbewijs nodig is. Wat was het prettig om zo het weekend in te gaan. Hoewel dat 

ook iets minder stormachtig had mogen verlopen. 

HET OUDE NORMAAL
Vanaf 25 februari draait de wereld nog verder terug naar normaal: normale openingstijden, einde aan de 

anderhalvemeterregel, alleen nog mondkapjes in het OV. Natuurlijk is het belangrijk om ons te houden 

aan een paar basisregels. Goed ventileren, handen wassen en hoesten in de elleboog blijven belangrijk. 

Dit om ervoor te zorgen dat deze verruimingen niet van tijdelijke aard zijn, maar blijvend. Voor een aantal 

beperkingen volgt op 15 maart nog een weegmoment.

BLIJVEN ZORGEN
Complimenten en dank aan alle inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers die de afgelopen 

twee jaar hebben laten zien dat ze over zoveel uithoudingsvermogen, fl exibiliteit en creativiteit be-

schikken. U heeft met ons meegedacht, u bent mee blijven doen aan de samenleving en u bent blijven 

zorgen voor elkaar. 

NIEUWE INITIATIEVEN
Dat we er voor elkaar zijn, is een eigenschap die terug te vinden is bij al onze inwoners. Zo zijn er in 

de coronaperiode ook heel veel nieuwe en hartverwarmende initiatieven ontstaan. Hopelijk zijn dat 

veranderingen die we mogen behouden.  Kijk ik dan naar de manier waarop u elkaar geholpen heeft bij 

het herstel van de schade door de afgelopen stormen, dan durf ik daar best mijn hand voor in het vuur te 

steken. Nogmaals dank daarvoor. Blijf omkijken naar elkaar en blijf gezond,

“U bent blijven 
zorgen voor elkaar. 

Hartelijk dank daarvoor.”

Marleen Sijbers

Burgemeester


