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Open en dicht 
Als we in weken denken dan is de afgelopen week wel op te bergen als een 
bijzondere week. Ons land mocht weer een aardig stuk open. Ons land werd 
op dezelfde dag van open gaan dringend geadviseerd vooral niet je huis uit 
te gaan. 
Op zich was de storm Eunice niet een uniek gebeuren, wel hevig in een mate 
dat niet veel voorkomt. Als de straalstromen, 10 km. boven ons iets 
opschuiven richting noord dan is de kans voor zulke stormen kleiner. 
Althans dat beweren de jongens en meisjes die het kunnen weten.  
Het is wel uniek dat de overheid en het KNMI gelijktijdig de deur van ons 
vaderlandje opende en sloot. Beiden, de overheid en KNMI wisten van hun 
besluiten maar namen geen maatregelen. Twee zulke ingrijpende, snelle 
gebeurens daar is geen overheid voor klaar gestoomd maar, het KNMI 
schoot wel raak met de weer voorspelling. 
Over en sluiten. Op naar het volgende ons overvallend virus, weerwonder, 
of geluk makende bijzonderheid, om te grijpen, koesteren en met elkaar te 
delen. 
Geluk makend kunnen ze er al zijn grijp het en behoudt, meestal 
zegeningen. 
 
Het openen van  de staldeuren van ons boerenlandje mogen wij allen mee 
beleven en zelf nadenken over de kansen van besmetting en onze daaraan 
te koppelen veiligheid. 
Bij het ongebreidelde, mij kan het virus geen kwaad meer doen er velen 
ouderen en jongeren zijn die tot de kwetsbare groepen behoren. 
Ik blijf in drukke omstandigheden het mondkapje trouw. Handen niet 
schudden, wel wassen. 
Ik blijf verwachten dat het alles weer gaat lukken omdat we het zo graag 
willen en nodig hebben. 
Onze wetenschappers nooit in de rust gaan en het vrije ondernemen 
bewezen heeft de vooruitgang te inventieveren en verbeteren. 
Ik hoop dat ik er niet alleen zo over denk. 
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