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Beste inwoners van Sliedrecht,

Ook de Sliedrechtse samenleving heeft de afgelopen maanden te maken gehad met 
het coronavirus. Iets wat ver bij ons vandaan leek te blijven, kwam de samenleving 
binnen met enorme impact. Ook in Sliedrecht werden besmettingen gemeld.
Een aantal inwoners verbleef in het ziekenhuis, soms zelfs op de IC. In diverse 
situaties leidde het coronavirus zelfs tot overlijden van dierbaren. Wat overblijft, 
is verdriet en gemis. Ook in familieverbanden zorgde dit virus voor verdriet en pijn, 
van Sliedrechters die elders familieleden of bekenden hebben verloren.

Er was rouw en er waren  veel zorgen. Tegelijk zijn we dankbaar dat de impact 
in vergelijking met andere gebieden in Nederland minder groot was: het aantal 
slachtoffers in ons dorp is relatief klein. Dat betekende echter niet dat de gevolgen 
uitbleven. Deviezen als ‘blijf thuis’, ‘was uw handen’ en ‘houd afstand’ waren terecht 
niet van de lucht. De wereld stond op z’n kop - alles wat u gewend was te doen, kon 
niet meer. Ook in het rijke verenigingsleven en binnen de vele kerken in Sliedrecht 
konden mensen elkaar niet ontmoeten. Op het moment dat ik dit schrijf, is dat nog 
steeds niet mogelijk zoals voor de coronacrisis. Het in verbinding staan met elkaar 
wordt door velen diep gemist. Dat wordt hard gevoeld in de hechte samenleving van 
Sliedrecht. 

Hier passen ook woorden van waardering, voor hoe de samenleving daarmee 
omging en nog steeds omgaat. De lockdown was nodig om elkaar te helpen. 
Nagenoeg iedereen heeft zich keurig gehouden aan de voorschriften. Maar dat is 
nog niet alles. Zo is er in zorginstellingen veel en hard gewerkt om corona buiten de 
deur te houden, met succes. 

Corona heeft grote gevolgen voor onze ondernemers. In de vele gesprekken die 
vanuit het gemeentekantoor zijn gevoerd met het bedrijfsleven bleef ondanks alles 
steeds de ondernemerszin naar voren komen. Dat gold ook voor de marktkooplui. 
Zij wilden maar wat graag aan het werk tijdens de weekmarkt op de woensdag. 
Gelukkig is die ruimte er weer. Ook heb ik als burgemeester een rondje gemaakt 
langs de scholen. Bij directies en personeel proefde ik de passie en tegelijk de 
spanning hoe de toekomst eruit ziet. Prachtig om te zien hoe het onderwijs en de 
kinderen dit oppakten. 

Als burgemeester hielp ik waar ik kon en steunde waar dat nodig was.
Vele telefoontjes, appjes, e-mails en video-vergaderingen vulden de afgelopen 
maanden mijn agenda. Ook voor de gemeenteraad was dit een bijzondere periode. 
Een online raadsvergadering is toch écht anders dan een moment waarop er 
een fysieke ontmoeting is. 

Na alle zorgen, het verdriet en de eenzaamheid komt er nu weer wat ruimte. 
Regels worden versoepeld - maak daar op een goede manier gebruik van.
Corona bracht ook iets goeds, hoor ik van veel mensen. Er is meer rust gekomen, 
een stuk onthaasting. Vele Sliedrechters werkten thuis, de kinderen konden niet 
naar school. In vele huiskamers en achtertuinen kwam nog meer aandacht voor 
elkaar. Daarin zit ook kwaliteit van leven! Ik hoop van harte dat u dit bijeffect 
vasthoudt richting de toekomst. 

Ik ben nog maar kort burgervader in Sliedrecht. In coronatijd beginnen op zo’n 
post is niet makkelijk. Hoe moeilijk het ook was, ik heb toch al veel gezien in de 
Sliedrechtse samenleving. Nogmaals, ik heb echt respect hoe inwoners met de 
gevolgen van het virus zijn omgegaan. Daarin laten mensen zien dat ze een dorp 
vormen van geven om elkaar, van omzien naar elkaar. Ik zag mooie initiatieven 
tot stand komen, buren die elkaar tot steun zijn, het boodschappen doen voor 
elkaar, samen muziek maken en de knuffelberen voor de ramen. We zijn samen 
samenleving. Dat tekent Sliedrecht.

Met hartelijke groet,
Dirk van der Borg

Sliedrechters
bedankt



[SLIEDRECHT] Kinderen op afstand laten leren: 
het team van de Johannes Calvijnschool aan de 
Scheldelaan in Sliedrecht stond voor een hele 
uitdaging toen de coronacrisis uitbrak en kinderen 
niet meer naar school mochten. Schoolleiders 
Nelleke van den Dool en Jolineke Dooren hebben 
‘hun’ kinderen gemist tijdens de sluiting.

door Eline Lohman

Toen Nelleke en Jolineke het bericht kregen dat de 
scholen mogelijk zouden sluiten vanwege corona, 
gingen ze gelijk aan de slag met hun team van 
leerkrachten en overige medewerkers. ,,Gelijk de 
schouders eronder en gaan”, zegt Jolineke ferm, 
met op de achtergrond spelende kinderen op het 
schoolplein nu zij eenmaal weer naar school mogen. 

Online lesgeven
Het was een hele omschakeling voor de Sliedrechtse 
basisschool om naar deels online werken te gaan. 
Nelleke: ,,Online deden we nog bijna niets. Daar kwam 
snel verandering in toen de school sloot. Onze ict’er 
ging gelijk aan de slag om de website hiervoor klaar 
te maken. Het was een beetje pionieren. Maar door 
online te werken, bleven we in contact met elkaar. 
Goede communicatie hoorde daar ook bij. We hebben 
alles met elkaar als team in stappen gedaan – van 
online lesgeven tot en met de noodopvang regelen. 
Het was keihard werken, maar het overgrote deel is 
goed verlopen en we hoorden van ouders dat het 
behapbaar was om kinderen thuis les te geven. 
Veel kinderen hebben trouw hun huiswerk gemaakt. 
Ze vonden het uiteraard ook fijn om buiten te kunnen 
spelen met dat mooie weer.”

Vloggen en werkpakketjes aan huis
Het team koos er bewust voor om bepaalde dingen 
niet te doen, legt Jolineke uit. ,,Zoals toetsen geven. 
Dat hebben we niet gedaan, zodat daar ook geen 
stress over kon ontstaan bij ouders. Wat we wel 
hebben gedaan, is vloggen, leerkrachten hebben 
gebeld met kinderen, brachten werkpakketjes aan 
huis, de schoolbieb was op alternatieve wijze geopend 
en het Bijbelverhaal waar we normaal gesproken 
elke dag in elke klas mee beginnen, kon nu door de 
hele school online gevolgd worden. Verder hebben 
we leuke acties gehouden. Zo hebben we ‘petje-af-
kaarten’ naar ouders gestuurd en hebben we net voor 
de meivakantie pannenkoekenpakketten bezorgd bij 
de kinderen thuis. Wat we heel fijn vonden, is dat de 
gemeente ons meermalen gebeld heeft hoe het ging. 

Niet alleen telefonisch stond de gemeente voor ons 
klaar. Met wethouder Piet Vat was er met alle scholen 
een digitale meeting waar we ervaringen hebben 
gedeeld. Geweldig dat de wethouder hier bewust de 
tijd voor heeft genomen.”

Frisse tegenzin weer naar school
Nu de kinderen eenmaal weer op school zijn en lekker 
rondrennen op het schoolplein, merken de dames 
hoeveel zij en de andere medewerkers de kinderen 
hebben gemist. Nelleke: ,,Het is heerlijk om weer 
kinderen te horen spelen, lachen en zingen! Er hangt 
een heel positieve sfeer. Op de eerste schooldag 
hadden we vlaggen opgehangen, om er een feestje 
van te maken. Sommigen kwamen met frisse tegenzin 
weer naar school, maar vonden het fijn om hun 
vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. De kinderen 
vonden het in het begin lekker rustig om met halve 
groepen te zijn en sinds 8 juni zijn we weer aan de 
slag met hele groepen. De dynamiek is toch anders 
in het echt.” Hebben de kinderen van de Johannes 
Calvijnschool veel gemerkt van de impact van de 
sluiting van de school? Jolineke denkt van wel. 
,,Per groep hebben we er aandacht aan besteed in 
de klas. Ze kunnen er altijd over praten en velen doen 
dat ook. De flexibiliteit van de kinderen is me echt 
opgevallen.”

‘Het was een
   beetje pionieren’

Gelijk de schouders 
eronder en gaan

,,Gelijk de schouders eronder en gaan”, zegt 
Jolineke Dooren. ,,Toen de school dicht ging, 
kwamen de medewerkers wel naar school, 
omdat we met z’n allen gingen kijken naar 
hoe we het moesten aanpakken. Het moest 
namelijk ook op de langere termijn haalbaar 
zijn om de kinderen onderwijs op afstand te 
geven. Het zag er tenslotte uit dat het wel 
even ging duren en dat was ook zo. Gelukkig 
zijn we eruit gekomen met ons team en 
hebben we op een goede manier onderwijs 
op afstand kunnen geven.”
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[SLIEDRECHT] Corona bracht veel eenzaamheid 
en zorgen met zich mee. Dat merkten René Serno 
van Samen voor Sliedrecht alom in de samenleving 
en ook Ellen Stierman, geestelijk verzorger bij de 
locaties Merwebolder en Lingebolder van ASVZ, 
ondervond dit.
 

door Eline Lohman
 
Eenzaamheid is een thema waar de betrokkenen van 
Samen voor Sliedrecht aldoor mee bezig zijn. 
Juist in de coronatijd speelde eenzaamheid een grote 
rol. René en zijn team zijn niet bij de pakken neer 
gaan zitten, maar besloten leuke activiteiten te gaan 
organiseren voor mensen die alleen maar binnen 
zaten en weinig dag-invulling hadden. ,,Zes weken 
achter elkaar zijn we elke zaterdagmiddag met de 
band Jan Pak de Leuning langs verzorgingsinstellingen 
geweest om steeds een uurtje te spelen. Zo hadden 
de mensen even afleiding en voelden ze zich wat 
minder eenzaam. We zijn drukker geweest dan ooit in 
deze periode, want we hadden bijvoorbeeld ook nog 
draaiorgels geregeld om mee door het dorp te gaan. 
We hoorden aan de reacties van de mensen dat ze 
dat heel fijn vonden. Door acties als deze is er meer 
saamhorigheid in het dorp gekomen. Verder werden 
de stamppotavonden bij Pand’33 vervangen door 
stamppot afhalen.” 

Toch even contact
Maar dat is nog niet alles. Dominee Vrooland, nauw 
betrokken bij Pand’33, bezorgt de bakjes met eten bij 
mensen thuis om ze toch even te zien. Ook worden er 
zakken met fruit bezorgd bij de eenzame doelgroep en 
bij mensen die het wat minder hebben. René: ,,Mensen 
die eenzaam zijn, hebben zo toch even contact.”

Altijd terecht met vragen
Serno is blij met de goede contacten met de 
gemeente. ,,We hebben een prima samenwerking met 
de gemeente. Als we vragen hebben, kunnen we altijd 
terecht en de wethouders staan voor ons klaar. 
Met die actie van Jan Pak de Leuning kregen we van 
de gemeentewerf een grote aanhanger om mee rond 
te rijden. Dat is toch prachtig, die samenwerking? 
Wij zoeken als Samen voor Sliedrecht continu naar 
die verbinding. Het is fijn om andere mensen te helpen 
in deze onzekere periode.”

Ingrijpende tijd
Dat laatste geldt ook voor Ellen Stierman. Als geestelijk 
verzorger bij Merwebolder en Lingebolder heeft 
zij een naar eigen zeggen ‘bijzondere, intensieve 
periode’ achter de rug. ,,Het was een ingrijpende, 
heftige tijd. Voor de cliënten, maar ook voor familie 

en medewerkers. De beslissing dat er geen bezoek 
meer in instellingen mocht komen, kwam hard 
aan. Geen face-to-face contact, geen normale 
dagbesteding, geen activiteiten of vieringen. Ik mocht 
niet langer cliënten bezoeken en aangezien dat een 
groot onderdeel van mijn werk vormt, was dat even 
schakelen.”

Beeldbellen
Dat deed Ellen ook zeker wat. De cliënten ook. ’’Ik zag 
verdriet, onbegrip en bij een aantal ook eenzaamheid. 
Verstandelijk konden sommigen de situatie ook niet 
goed begrijpen. Ik ben me al snel gaan focussen op 
wat wél mogelijk was om in contact te blijven met 
cliënten: beeldbellen. Zo konden we elkaar toch 
zien en horen. Ook biddden of bijbellezen was goed 
mogelijk via beeldbellen. Het vervangt nooit het echte 
contact waarin je nabijheid kunt bieden. Maar ik ben 
blij dat ik een luisterend oor kon bieden. Ook aan 
medewerkers, want dat luisterende oor was net zo 
goed voor hen belangrijk in deze heftige maanden. 
Ik sprak er die zelf de keuze hadden gemaakt hun 
eigen familie of vrienden tijdelijk niet te zien omdat 
ze in de zorg werken en de kans op besmetting en 
verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk 
wilden beperken. Niets anders dan een diep respect 
voor hen. Er waren ook mooie momenten. Zo werd 
op initiatief van Welzijnswerk door cliënten een 
kaartenactie opgezet voor inwoners van Sliedrecht. 
Wat diepe indruk maakte was om te zien hoe 
medewerkers de handen ineen sloegen en er samen 
voor gingen.”

‘Meer saamhorigheid
   gekomen in dorp’

Verbinding is het 
sleutelwoord bij 
Samen voor Sliedrecht

René: “Wij zoeken als Samen voor Sliedrecht 
continu naar die verbinding. Het is fijn om 
andere mensen te helpen in deze onzekere 
periode. We merkten dat veel mensen 
eenzaam waren en daardoor kun je echt 
verpieteren. Kijk over het algemeen maar 
naar verzorgingshuizen, waar mensen soms 
overlijden door eenzaamheid. Dat is natuurlijk 
vreselijk en moeten we als samenleving 
voorkomen.”



[SLIEDRECHT] De impact van de coronacrisis op 
winkeliers was en is uiteraard groot. Dat merkt ook 
de Ondernemers Vereniging Kerkbuurt. Al zien 
voorzitter Eddy Hoogendoorn en regisseur Jan de 
Vos ook vooral veel veerkracht en creativiteit bij de 
ondernemers.

Door Eline Lohman

Enkele jaren geleden startte de vereniging de 
Stuurgroep De Nieuwe Winkelstraat Kerkbuurt, 
bestaande uit ondernemers, vastgoedeigenaren en 
de gemeente Sliedrecht. Daaruit ontstonden weer 
werkgroepen, die zich op zaken zoals evenementen, 
gastvrijheid en vastgoed richten. Er kwamen mooie 
plannen, de Kerkbuurt zat in een opgaande lijn. 
Maar toen brak de coronacrisis uit. 

Inkomsten weggevallen
,,In eerste instantie konden we niet goed inschatten 
wat dit voor de ondernemers zou gaan betekenen”, 
vertelt Jan de Vos, die in zijn functie als regisseur 
ondernemers en de gemeente met elkaar laat 
samenwerken. ,,Maar toen de horeca gesloten 
werd, viel dat kwartje snel. De inkomsten van de 
horecaondernemers vielen weg en er waren winkeliers 
die hun omzet snel terug zagen lopen; het winkelend 
publiek was angstig. Het werd echt alle hens aan dek.”

Draad weer opgepakt
Er ontstonden initiatieven – sommige horecaonder-
nemers boden de mogelijkheid om eten af te halen 
en er waren winkeliers die kleine attenties gaven aan 
klanten. Toch hebben de ondernemers de draad snel 
weer opgepakt. Door bijvoorbeeld een Moederdag-
actie en banieren in het dorp op te hangen met de 
spreuk ‘Wees loyaal, Koop lokaal’, investeerden de 
ondernemers weer in klantcontacten.

Verder hebben we met Vaderdag twee cartoon-
tekenaars, een fotograaf en de Sliedrechtse band 
Jan Pak de Leuning bezoekers laten vermaken. 
Een mooie bijkomstigheid van deze crisis is dat het 
lokale winkelen merkbaar meer gewaardeerd wordt.”

Positief en ondernemend
Activiteiten als de braderie en de Kerkbuurt Art Fair zijn 
afgezegd voor later dit jaar, maar de focus staat altijd 
vooruit bij de Ondernemers Vereniging Kerkbuurt. 
Jan: ,,We zijn en blijven altijd positief en ondernemend. 
We zijn erg blij dat de horecagelegenheden weer open 
zijn. Daardoor is er meer loop en gezelligheid. 
We gaan ervan uit dat het merendeel van de winkeliers 
door de crisis heen komt. Ze hebben aangetoond dat 
ze in een moeilijke periode bestaansrecht hebben.

We hebben een paar draaien om onze oren gehad, 
maar je ziet toch die veerkracht: we doen het met 
elkaar.”

Samenwerking gemeente
Wat betreft dat laatste onderstreept Eddy de contacten 
met de gemeente. ,,Die waren al goed, door de 
samenwerking binnen die stuurgroep, maar zeker 
ook tijdens de coronacrisis is de samenwerking 
met de gemeente prima gebleven. De afgelopen 
maanden zijn er opbouwende gesprekken geweest 
met waarnemende burgemeester Dirk van den Borg 
en wethouder Piet Vat. Nu we dit als ondernemers met 
elkaar hebben meegemaakt, kunnen we heel veel aan. 
We moeten er sterker uitkomen, waarbij we ook veel 
van de afgelopen periode geleerd hebben. 
Zo is er meer creativiteit ontstaan.”

Juist druk
Ook op de Woonboulevard Sliedrecht zit een groot 
aantal ondernemers. Zoals Berg & Berg, aan de 
Parallelweg. De eerste twee weken van de crisis was
het qua bezoek rustig, maar daarna zag Govert Kop
juist veel mensen naar zijn winkel komen. ,,We 
hebben het erg druk gehad met de uitvoering van de 
bestellingen. Veel mensen zaten thuis en gingen aan 
de slag met het opknappen van hun huis. Ze besteden 
hun vakantiegeld dit jaar niet aan vakantie, maar 
binnen het huis. Nu de maatregelen versoepeld zijn, 
is het wel wat rustiger. We hopen dat het straks weer 
lekker doorgaat met de verkopen.”

‘We moeten er 
sterker uitkomen’

De draad weer oppakken

,,Je slaat dicht als ondernemer”, zegt 
Eddy Hoogendoorn. ,,Dat is begrijpelijk en 
menselijk, want je krijgt met iets nieuws 
en onbekends te maken. Toch hebben de 
ondernemers de draad snel weer opgepakt 
en zijn ze niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Je moet ook wel, want je moet iets 
verzinnen om weer mensen naar je zaak en 
naar de Kerkbuurt te trekken. Een mooie 
bijkomstigheid van deze crisis is dat het 
lokale winkelen merkbaar meer gewaardeerd 
wordt en dat is een goed uitgangspunt voor 
de toekomst.”
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[SLIEDRECHT] Van de ene op de andere dag lag het 
voetbalveld van VV Sliedrecht er verlaten bij door 
de coronacrisis. Inmiddels wordt er weer getraind op 
het veld, tot grote tevredenheid van voorzitter Kees 
Verhoef.

door Eline Lohman

De impact van de coronacrisis op de voetbalvereniging 
is groot, vertelt Kees in het zo goed als verlaten pand 
aan de Sportlaan. Alleen wat oudere vrijwilligers lopen 
rond voor het plegen van onderhoud. ,,Van de ene op 
de andere dag ging ons sportpark op slot. We hebben 
een ploeg met pensionado’s die onderhoud voor ons 
doen en die moesten we naar huis sturen. Maar dat 
onderhoud moest wel doorgaan. Eén man liep hier 
continu rond, om het gras te maaien en de velden te 
sproeien en te onderhouden. Langzamerhand kwamen 
er wat meer vrijwilligers bij om weer aan de slag te 
gaan en sinds eind mei is de ploeg gelukkig weer 
compleet.’’

Weer trainen
Natuurlijk vonden ook de leden het jammer dat ze niet 
meer naar VV Sliedrecht konden komen. Kees: ,,Het 
stond allemaal helemaal stil – niets mocht meer.” Kees 
zag veel betrokkenheid bij de gemeente Sliedrecht. 
,,We hebben ons protocol in het begin gelijk overlegd 
met de gemeente en zij toonde zich zeer welwillend 
tijdens deze coronatijd. Ze hebben ons met van 
alles geholpen, zoals het regelen van hekken, maar 
ook de fijne gesprekken op afstand met wethouder 
Ed Goverde.” Ondanks de maatregelen hadden we 
allemaal het gevoel van ‘eindelijk mogen we weer!’. 
En na de versoepeling zijn we snel het veld weer 
opgegaan, maar daar kwam wel wat bij kijken. Er 
moesten speciale routes komen vanwege corona en 
ouders mochten niet langs de lijn staan.

Omdat het wel fijn is om de ouders van de aller-
jongsten in de buurt te hebben, hebben we speciale 
vakken op de tribune gemaakt voor deze doelgroep. 
Het was een beetje behelpen, maar het is geweldig 
dat we weer mogen trainen. Dat vonden met name 
ook de senioren: ze zijn blij om er even uit te zijn. 
Zij moeten nog steeds met anderhalve meter afstand 
trainen, dus een partijtje spelen mag niet, maar een 
parcours uitzetten of afronden op het doel kan wel. 
Beleving is heel belangrijk in de voetbalsport en die is 
er heel erg. Ze hebben allemaal honger naar de bal.”

Hoop voor de toekomst
De voorzitter van VV Sliedrecht heeft goede hoop 
voor de toekomst, ook al is het een roerige periode 
geweest. ,,We willen in juli wat jeugdtoernooitjes gaan 

spelen en ik denk dat we met een beetje geluk in de 
derde week van september wel kunnen starten met 
de competitie. Maart, april mei en juni zijn normaal 
gesproken de maanden waarin wij de grootste omzet 
draaien: door nu in juli – gedeeltelijk - open te blijven, 
hopen we wat verloren omzet terug te halen. Het is 
niet anders, in deze tijd… Financieel mis je als club flink 
wat inkomsten, maar dankzij onze leden en trouwe 
sponsoren zullen we echt wel overleven. Het meeste 
van de afgelopen periode staat me juist iets positiefs 
bij: de grote saamhorigheid. Het was prachtig om te 
zien dat mensen opstonden en wilden helpen, ook met 
de trainingen.”

Sociale aspect
Kees merkt dat veel mensen zich geen twee keer 
laten zeggen dat ze weer mogen trainen. 
,,Er wordt buitengewoon veel gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om weer te trainen. Mensen willen 
elkaar weer zien en willen wat met elkaar doen na 
al het binnen zitten – het sociale aspect binnen de 
vereniging is heel groot en zeker in coronatijd hebben 
de leden behoefte aan contact. Die sociale factor 
zien we ook bij een groepje leden dat hier spontaan 
met elkaar is komen klussen in de kantine op de 
zaterdagen.”

‘Mensen willen 
elkaar weer zien’

Eindelijk mogen we weer

Niets mocht meer op het voetbalveld en 
dat was even slikken. Kees: “Het was een 
hele opluchting dat we op een bepaald 
moment weer mochten gaan trainen, zeker 
voor de kinderen. We zijn heel snel het veld 
weer opgegaan. Ondanks de maatregelen 
hadden we allemaal het gevoel van ‘eindelijk 
mogen we weer!’. Even weer dat gevoel van 
saamhorigheid en onder elkaar zijn. Dat is in 
tijden van corona erg belangrijk, die sociale 
factor.”
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[SLIEDRECHT] De impact van de coronacrisis op 
de zorg was enorm, zeker in de beginperiode. 
Dat merkte ook Christine Lindeboom, huisarts bij 
huisartsenpraktijk Vos, Van Affelen & Lindeboom in 
het gezondheidscentrum aan de Thorbeckelaan.

door Eline Lohman

Het was en is een bewogen periode voor de zorg in 
ons land. En in onze regio, vertelt Christine.
,,Op zich is Sliedrecht minder hard getroffen door 
corona, in vergelijking met andere gebieden, maar ook 
in dit dorp zijn mensen ziek geworden en overleden. 
Wat ik vooral merkte, is het sociale aspect: mensen, 
vooral ouderen konden geen of weinig mensen zien.” 

Krachten bundelen
De huisartsen in Sliedrecht besloten de krachten te 
bundelen. Alle acht praktijken deden mee aan een 
coronaspreekuur in De Lockhorst. Christine: ,,Elke 
middag werd dit gehouden. Als huisartsen trokken we 
een beschermend pak aan, zodat we veilig mensen 
konden zien met coronaklachten. Zo konden ook de 
praktijken veilig open blijven voor acute, niet-corona 
klachten. Het spreekuur liep goed. Het was een 
korte periode wat drukker, in het begin. Later werd 
de noodzaak minder, vanwege de lage patiënten-
aantallen en in juni zijn we gestopt met dit spreekuur.”

Rustig in reguliere zorg
In de praktijk zelf was het rustig. ,,Het werd tijdens 
de crisis erg rustig in de reguliere zorg. Veel mensen 
vonden het spannend om te komen en vanwege 
de maatregelen was het belangrijk om op andere 
manieren mensen te helpen; via de telefoon, de mail 
en videoverbindingen hebben we veel kunnen doen. 
Dat was voor ons een nieuwe manier van werken.

In het begin hebben we mensen met niet acute 
klachten bewust weggehouden van de praktijk,
om ze te beschermen.”

Wachtkamer niet te vol
Nu zijn de huisartsen weer opgestart. Christine is ook 
weer volop aan de slag. ,,We zorgen ervoor dat er 
één patiënt per kwartier per arts komt en niet meer, 
want de wachtkamer mag niet te vol zijn. Zijn er meer 
dan drie mensen in de wachtkamer, dan moet de rest 
buiten wachten. Het is een beetje aanpassen, maar 
wel goed dat de reguliere zorg weer opgestart is. 
Hoe ik terugkijk op de hele periode? Het was vooral 
anders. Er was veel onzekerheid voor mensen, dat 
zagen we terug in alle zorgvragen. Persoonlijk vind 
ik dat er nog veel onduidelijkheden zijn over wat de 
lange termijn gevolgen van corona zullen zijn. Ik maak 
me zorgen over restverschijnselen – sommige mensen 
die corona hebben gehad, voelen zich nog een lange 
tijd niet zo goed.”

Uitdaging in herfst
Ook zit de Sliedrechtse huisarts met een mogelijke 
tweede coronagolf in haar hoofd. ,,Ik ben heel 
benieuwd hoe het in het najaar zal gaan. Dat zal 
een uitdaging worden, in de herfst. De gewone 
verkoudheden en griep komen er weer aan. We zullen 
veel moeten testen en mensen moeten zich goed aan 
de maatregelen houden, vooral binnen. Maar ik heb 
zeker goede hoop voor de nabije toekomst! Ook op 
een positieve manier, want het kan best zijn dat er 
wat verandering komt in de manier van zorg leveren, 
omdat contact via mail, beeldbellen en telefoon 
de afgelopen periode ook vruchtbaar is gebleken. 
Misschien verandert er wel wezenlijk wat in de zorg en 
kan er efficiënter gewerkt worden in de toekomst.”

De Lockhorst
Al die tijd hebben Christine en collega’s uit de 
eerstelijnszorg zoals de andere huisartsen en de 
apotheek contact gehouden met de gemeente.
,,We hebben een goede samenwerking als huisartsen 
onderling, maar zeker ook met de gemeente. Op een 
gegeven moment was er de vraag of we mensen naar 
Dordrecht moesten gaan sturen, maar dat wilden 
we niet. In overleg met de gemeente hebben we 
toen een goede oplossing in Sliedrecht gevonden. 
De gemeente stelde De Lockhorst ter beschikking 
voor dat coronaspreekuur.”

‘Mensen durfden
      minder snel naar
  praktijk te komen’

Geen of weinig 
mensen zien

Christine Lindeboom merkte dat het sociale 
aspect in het gedrang kwam tijdens corona. 
“Mensen, vooral ouderen, vonden het heel 
moeilijk en spannend om met corona en de 
maatregelen om te gaan. Ze konden geen 
of weinig mensen zien en dat kan iemand 
veel doen. Er was veel onzekerheid voor de 
inwoners en die hebben wij als huisartsen 
geprobeerd zoveel mogelijk weg te nemen. 
Bijvoorbeeld telefonisch – soms kwamen er 
wel 20 telefoontjes per dag bij de praktijk 
binnen.”
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   ‘Wethouders via
beeldscherm en telefoon’

Ton Spek: 
‘Dankbaar’

Wethouder Ton Spek blikt terug: “We hebben 
een ingrijpende tijd achter de rug. Ook in 
Sliedrecht zijn er corona-slachtoffers te 
betreuren. Daarvoor past respect en stilte. 
Ook zijn er inwoners die thuis of in een 
ziekenhuis corona hebben gehad, in mildere 
of ernstigere mate. Dat is heftig! Aan de ene 
kant stond het leven stil: geen files op de 
A15, treinen en bussen zonder passagiers, 
lege straten. Aan de andere kant liet de 
samenleving zien goed met zo’n heftige 
verandering om te kunnen gaan. Maatregelen 
werden keurig opgevolgd, zowel in de 
beginfase als nu er weer meer ruimte komt. 
Daar ben ik Sliedrecht dankbaar voor!”

Sliedrechters bedankt | 2 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders in 
Sliedrecht is graag onder de mensen. Om te zien 
wat er in de samenleving gebeurt. Om verhalen te 
horen wat er goed gaat. En ook om met inwoners en 
ondernemers na te denken over de uitdagingen die 
er zijn. De afgelopen maanden zat dat er niet in: het 
gemeentekantoor is vrijwel verlaten, het dagelijkse 
werk gaat via het beeldscherm of de telefoon. 
Hoe beleven de wethouders Ton Spek, Piet Vat en 
Ed Goverde deze corona-periode? 

Raadsvergadering: van fysiek naar digitaal
Hoe ga je als gemeenteraad om met de corona-crisis? 
Een fysieke ontmoeting in de raadszaal zat er tijdens 
de intelligente lock-down niet in. Een logische keuze. 
Tegelijkertijd: niet vergaderen en daarmee geen 
beslissingen nemen over de toekomst van Sliedrecht, 
dat kan ook niet. 

Rumo van Aalst, griffier bij de gemeente Sliedrecht: 
“De boodschap van onze minister-president was: 
‘Blijf thuis’. Met dat gegeven zijn we aan de slag 

gegaan om de mogelijkheden te verkennen. De raad 
vergaderde vanaf begin april volledig digitaal. Ieder 
raadslid kon vanuit huis een bijdrage leveren aan 
het debat of meedoen in de stemmingen. Via de site 
van de gemeente konden inwoners en media de 
vergaderingen meekijken en –luisteren. Natuurlijk 
vervangt zo’n digitale vergadering niet de vergadering 
in de raadszaal, maar als tijdelijke oplossing werkte het 
prima. Vanaf eind juni wijken we uit naar De Lockhorst 
voor de raadsvergaderingen. Daar is voldoende ruimte 
om op gepaste afstand met elkaar te vergaderen.” 

Piet Vat: 
‘Hartverwarmend’

“Het eerste woord wat bij me opkomt als ik 
terugkijk, is hartverwarmend”, vertelt Piet 
Vat. “In de zorginstellingen in het dorp is 
zichtbaar én onzichtbaar keihard gewerkt 
om corona buiten de deur te houden. De 
scholen schakelden in een enkele dag 
over naar volledig onderwijs op afstand. 
Dat was een hele klus. Ondernemers 
bleven positief en zochten contact met de 
gemeente. De afgelopen tijd heb ik vanuit 
huis heel wat telefoontjes gepleegd en 
via videoverbindingen gesproken met de 
zorg, het onderwijs en de ondernemers. 
Echt gaaf om te zien hoe jullie samen met 
alle Sliedrechters deze periode hebben 
aangepakt. Mooi om te zien hoe wij in 
gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid 
optrokken. Alleen samen kunnen we het 
doen!”

Ed Goverde:
‘Vasthouden!’

Wethouder Ed Goverde startte in deze 
functie middenin de coronatijd. “De voorbije 
maanden heb ik Sliedrecht op een bijzondere 
manier leren kennen: spontane optredens 
bij woonzorgcentra, stoepkrijttekeningen bij 
jarige opa’s en oma’s, een knuffelberenactie. 
Dat heb ik bijzonder gewaardeerd. Ik houd, 
net als mijn twee collega-wethouders, van 
het contact tussen mensen, met elkaar in 
gesprek gaan en zo het beste voor elkaar 
zoeken. Inmiddels heb ik heel wat in het 
verenigingsleven actieve Sliedrechters 
digitaal ontmoet. Ook voor hen was de 
afgelopen tijd een zoektocht: van blijf 
thuis naar nu weer ruimte om voorzichtig 
activiteiten op te starten. Mijn oproep: 
blijf voorzichtig en houd dat omzien naar 
elkaar vast, ook als het coronavirus naar de 
achtergrond verschuift!”


