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Beste inwoners van
Vlieland,
Heel dubbel: prachtig weer, maar
tegelijkertijd de ongrijpbare
dreiging van het coronavirus en
de oproep om zoveel mogelijk
thuis te blijven. Respect voor de wijze waarop de
meeste mensen er hier op Vlieland mee omgaan. Ook
respect hoe er in deze lastige tijden hard gewerkt wordt
om er voor te zorgen dat het leven hier zo goed
mogelijk kan doorgaan.
Leven in zo groot mogelijke veiligheid, maar dat
betekent nu ook: in minder vrijheid dan we gewend zijn.
Niet in te grote groepen bijeen komen, 1 .5m. afstand
houden, in de winkels je houden aan de aanwijzingen
en nog veel meer. Best lastig allemaal maar wel heel
erg nodig.
En we zijn er nog niet. Gisteravond heeft onze ministerpresident Rutte aangekondigd dat de maatregelen die
tot 6 april zouden duren verlengd worden tot en met 28
april. Dat vraagt veel van ons allemaal.
Voor een eiland dat leeft van het toerisme is deze
Corona-crisis een extra uitdaging. Toeristen die niet
komen, nu iedereen van de minister-president te horen
heeft gekregen dat het wenselijk, nee noodzakelijk is
zoveel mogelijk thuis te blijven. Niets te plannen voor
de meivakantie. Ondernemers die daardoor zorgen
hebben over hun bedrijf nu de toeristenstroom niet op
gang komt. Mensen die bij de muren opvliegen omdat
ze voor het grootste deel van de dag als het ware
opgesloten zitten in hun eigen woning.
In deze corona-nieuwsbrief o.a. opnieuw de oproep aan
de ouders van de Vlielander jeugd om hun kind(eren)
zoveel mogelijk thuis te houden en er voor te zorgen
dat ook de jeugd zich houdt aan de richtlijnen: niet te
grote groepen en 1 ,5m afstand houden.
Wat mooi en hartverwarmend is: deze crisis haalt het
beste in mensen naar boven. Nog meer dan normaal:
oog hebben voor elkaar, steun bieden waar nodig,
creatief plannen maken en uitvoeren. Een opgestoken
hand, een glimlach een praatje ‘op afstand’ het helpt
om ons hier doorheen te slaan. Voor nu: iedereen heel
veel sterkte!
De burgemeester van Vlieland,
Tineke Schokker

1 april 2020

coronamaatregelen verlengd tot en
met dinsdag 28 april
Het kabinet heeft gisteren besloten dat alle
coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot
en met dinsdag 28 april. In de week v66r 28 april
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna
nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het
dringende advies om ook dan thuis te blijven.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en
kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april.
Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de
meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni
van kracht.
De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van
het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare
groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat
zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk
aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in
vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de
capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met
zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder
controle is en dus de maatregelen heroverwogen
kunnen worden.
Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg
ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe,
maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken
geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd.
Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat
gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder
maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de
maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat
deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal
patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen
het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en
een mogelijke ziekenhuisopname.
Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen
de maatregelen volhouden, want het risico op
besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de
maatregelen is daarom cruciaal.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

welzijnswerk op Vlieland
De afgelopen weken zijn wij, de Kwadrantgroep, VESV
en het Vlielands kwartier druk bezig geweest met bellen
van een grote groep senioren op Vlieland. De meeste
mensen kunnen we goed bereiken omdat ze
beschikken over een vaste telefoon.
Nu zijn we ook gestart met het bellen van de groep
alleenwonenden (alle leeftijden dus niet alleen de
zestig plussers) maar omdat velen alleen bereikbaar
zijn via een mobiel nummer is het lastig voor ons om
achter het nummer te komen.
Daarom willen we via deze weg aangeven dat als je
behoefte hebt aan contact omdat je je alleen voelt,
loopt te piekeren en merkt dat je er alleen niet uitkomt
of andere vragen hebt, neem dan gerust contact op met
één van ons: Sinie Seinstra 06-30685172, Judith van
Houten 06-1 81 21 21 4 of Annemarie Kort 06-15249717.

oproep aan de jeugd en hun ouders
aan de jeugd:
De maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn
verlengd tot 28 april.
Dit betekent nogal wat voor ons allemaal. Helemaal voor
jullie als jeugd, omdat je er normaal gesproken graag op uit
gaat.
Toch vragen we het volgende van jullie:
Blijf zoveel mogelijk thuis en ga niet in groepjes chillen.
Waarom?
Ook al loop je zelf minder (minder, niet geen) risico heel erg
ziek te worden, je kunt het virus wel verspreiden.
Andere mensen, waaronder een grote groep ouderen op
ons eiland, kunnen daardoor WEL heel ziek worden en
zelfs overlijden. OOK als jij geen direct contact met hen
hebt, want jouw gezinsleden hebben dat misschien wel.
De regels:
Houd je aan de regel van 1,5 meter afstand
Je ophouden in groepjes van meer dan drie personen is
verboden.
Handhaving:
Vanaf nu gaat er door de politie als volgt gehandhaafd
worden.
1. Je krijgt een waarschuwing en je ouders worden
geïnformeerd
2. Bij herhaling krijg je een boete.

aan de ouders:
Van u vragen we uw kinderen zo veel mogelijk thuis te
houden en hen te wijzen op de risico’s.
Als dit voor u lastig is, kunt u voor hulp en advies terecht bij
het gebiedsteam. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en
11.00 uur, 06 15249717

aan iedereen:
Maak elkaar attent op de maatregelen en ontvang een
aanwijzing met respect.
Maak bij overtredingen van groepsvorming melding bij de
politie 0900-8844
Op heterdaad: 112
Laten we allemaal ons steentje bijdragen om te
voorkomen dat dit virus zich verder verspreidt!

bericht vanuit de huisartsenpraktijk
Gezien de ontwikkelingen met de COVID-19 epidemie
vragen wij:
•
zoveel mogelijk telefonisch contact op te nemen.
•
wilt u zich melden voordat u binnenkomt.
•
dat kan door even op het raam te kloppen of de bel te
gebruiken.
Wij plannen extra tijd in voor een afspraak, zodat er weinig
mensen in de wachtkamer zitten en we extra hygiënische
maatregelen tussen de consulten kunnen uitvoeren.
Wij proberen patiëntenstromen gescheiden te houden.
Iedereen krijgt een afspraak op tijd, spreekuren worden
ruim ingepland. Zo hoeft u nooit lang te wachten.
Indien u medicatie heeft besteld wordt dat op werkdagen
tussen 16.00 en 18.00 uur bij u thuis afgeleverd.
Wij rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt!

bericht vanuit De Jutter
Inmiddels begint iedereen behoorlijk thuis te raken in het
thuisonderwijs. We proberen zoveel mogelijk structuur aan
te brengen in de dag van de kinderen door alle kinderen
aan het begin en aan het eind van de schooldag te bellen.
Er is iedere dag een online groepsmoment waarin kinderen
elkaar en de leerkracht(en) spreken. Ook de tasjes met
werk voor de nieuwe week worden iedere vrijdag
rondgebracht. Als school beseffen we ons heel goed dat er
van kinderen en ouders veel gevraagd wordt. Waar
mogelijk en zo goed als kan ondersteunen we.
Intussen wordt er op Vlieland ook gebruik gemaakt van de
noodopvang. De noodopvang is niet hetzelfde als
kinderopvang of als school, deze zijn immers gesloten. In
het gebouw van De Jutter wordt een vorm van opvang
aangeboden die bestemd is voor kinderen met ouders in
cruciale beroepsgroepen. Mocht u gebruik willen maken
van de noodopvang dan kunt u mailen naar:
cvisser@dejutter.nl

telefoonnummers
Voor een luisterend oor: de Luisterlijn: 0900-0767 (24/7)
Voor (medische) vragen en richtlijnen: RIVM: 0800-1351
Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 0704455888
Vlielands Kwartier (Annemarie Kort): elke werkdag van 9 –
11 uur: 06-15249717
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