
Hallo Leden van de Vrouwen van Nu,   

Tjsa en toen werd het stil, heel stil.  Het duurde even voor ik me 
realiseerde dat deze stilte werd veroorzaakt doordat iedereen 
opeens thuisbleef. We hoorden geen geluiden meer van de 
vliegtuigen en ook het zachte gezoem van de A7 was verdwenen. 
Best lekker.  
Ook in de orthodontiepraktijk waar ik drie dagen per week werk was 
het oorverdovend stil. Door de anderhalve meter maatregel kon ik 
mijn werk niet doen. Uitsluitend patiënten met zeer ernstige 
pijnklachten werden behandeld, maar dat viel gelukkig mee.  
Samen met mijn man Jan heb ik een tulpenkwekerij, en samen 
hebben we de tulpen op het land geselecteerd, gekopt en 
beregend. Werk genoeg dus. Geen klagen op dat gebied.  
Ook voor onze jongste zoon veranderde er veel, hij studeert aan de 
TU in Delft, en U kunt het wel raden........................ook daar werden 
de deuren gesloten en werden de lessen uitsluitend via internet 
gegeven. Sinds de corona crisis woont hij weer gezellig bij ons. 
Hopelijk kan hij in september weer in de echte collegezaal terecht. 
Maar ja er is meer in het leven dan werk. En alle dingetjes die het 
leven leuker maken vielen weg, de sportclubs sloten de deuren, de 
theaters, bioscopen, restaurants en ook de kappers.  Dat riep 
vragen op, kunnen we nog wel bij onze (schoon)ouders op bezoek? 
Het zijn mensen in de risicogroep, hoe doen we dat dan? Want 
hoelang gaat het duren? Niemand had de antwoorden en we 
moesten daar zelf een weg in vinden. Natuurlijk is dat gelukt.  
Inmiddels zijn er diverse maatregelen versoepeld en ben ik ook 
weer aan het werk in de orthodontiepraktijk. Iedereen in mijn familie 
en vriendenkring is gezond gebleven en ik hoop u allen ook.Heel fijn 
om te merken dat ons bestuur aan ons heeft gedacht middels een 
mooie kaart en een puzzelboekje.  Ik kijk er naar uit om iedereen in 
september weer te zien, met of zonder extra beschermende 
maatregelen, maar ik  ben er van overtuigd dat we allemaal onze 
weg hierin zullen vinden. 
Fijne zomer allen, 
Annet Peereboom 


