corona overpeinzingen na zestig dagen
Vandaag 4 mei 2020 een mijlpaal in de coronatijd.
Heel voorzichtige afbouw van de maatregelen.

Na bijna 2 maanden geconfronteerd te zijn met het coronavirus en haar
gevolgen volgt hier een bloemlezing uit de teneur in de pers en de sociale
media over de aanpak in ons landje. Op vrijdag 13 maart kwam de
veiligheidsraad met een eerste lading maatregelen. Sedertdien spreken de
verschillende media mekaar regelmatig al eens tegen.
DE POLITICI ZOUDEN HET EENS GAAN REGELEN.
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Het overgrote deel van de bevolking bleef zeer voorzichtig.
Daarom ook is er wat licht vandaag.
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vergeet staan we op een keerpunt. Met uitzicht op beter. Voor Probus zal het
nog een tijdje duren. Maar we zullen echt wachten tot de kust weer veilig is.
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