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   Geachte lezers, 

 

 

Ook de persconferentie gevolgd van het dynamische 
duo Rutte-De Jonge (Batman en Robin). Daaraan 
voorafgaand was in de uitzending nieuwsuur weer 
een nieuwe mediageile arts te zien en te horen die 
het mondkapje promoten maar bijna om zichzelf 
moest lachen met de onzin die hij uitkraamde.  
 

De persconferentie: 
Dan heb je ook geluisterd, 
hoop ik, naar de vragen die 
door de journalisten zijn 
gesteld. Het dynamische 
duo is nu beter op elkaar 
ingespeeld met het 
beantwoorden van de 
vragen en vullen elkaar 
goed aan en het liegen gaat 
ze nog steeds slecht af. De 
vragen op zich zijn 
uiteraard niet kritisch en 
nagenoeg hetzelfde als de 
vorige persconferenties.    
“Bent u niet bang dat als 
de mensen eerder uit de 
kroeg komen dat ze dan bij 
elkaar thuis gaan zitten en 
daar een biertje drinken”? 
En dan steevast hetzelfde 
antwoord… “we kunnen 
niet handhaven achter de 

voordeur”. Als het te 
moeilijk wordt met vragen 
over de mondkapjes dan 
worden de journalisten 
afgekapt door een geheime 
spreker die abrupt de 
volgende journalist 
aankondigt. Maar waar 
worden de meeste 
Coronapatiënten 
vastgesteld dat zou ik graag 
willen weten. Onlangs nog 
even gesproken met een 
ingehuurde telefonist(e) 
van de GGD die de nodige 
mensen moet opbellen en 
hij/zij vertelde mij dat als 
je maar een minuut te laat 
komt op je werk dan wordt 
je ontslagen. Alsof ze op de 
hoek staan te wachten de 
nieuwe telefonisten.  

 

Nog even de JvD mondkapje:
Ze hebben geen enkele 
bijdragen aan de 
volksgezondheid volgens 
deze geleerde heer dan 
hooguit een modegril zoals 
we dat in China en Japan 
uit de voorgaande jaren de 

mondkapjes van kennen. De 
jammerende burgemeesters 
die een mondkapje niet 
kunnen verplichten maar 
wel een winkelier mogen 
opstoken om klanten te 
kunnen weigeren als ze 
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geen mondkapje dragen 
vind ik misdadig. Evenwel 
zullen er winkels zijn die 
het aan het winkelende 
publiek zal overlaten wel of 
geen mondkapjes te 
dragen. Voordat winkeliers 
klanten gaan weigeren 
graag hun aandacht voor 
het volgende: De winkel- 
mandjes en wagentjes zijn 
te vies om vast te pakken 
met alle desinfecterende 
gelletjes en andere 
middeltjes. Gewoon smerig. 
Het wordt tijd dat deze 
mandjes en wagentjes een 
warm sopje krijgen met 
GWOON ALLESREINIGER 
waarbij iedere winkelier 
zich gewoon kan uitleven 
en wil de klant een 
gelletje, gebruik in plaats 
daarvan gewoon 
handschoentjes die je dan 
eindelijk kan dragen nadat 
ze maanden nutteloos in de 
kast hebben gelegen. 
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