
Lieve inwoners van Koggenland, 

Is het u ook opgevallen dat veel mensen dit jaar al vroeg de kerstverlichting 

tevoorschijn hebben gehaald? Overal zijn tuinen en huizen mooi verlicht, ik 

geniet daar enorm van. Ik denk dat wij allemaal nu meer dan ooit behoefte 

hebben aan gezelligheid en warmte. Buiten is het donker en grijs en het nieuws 

stemt ons ook somber.  

Al bijna twee jaar hebben wij te kampen met de gevolgen van de pandemie. 

Opnieuw zijn wij in een situatie beland waar de besmettingscijfers zorgelijk 

hoog zijn, met alle gevolgen voor de toch al overbelaste zorg.  De rek is er wel 

uit, zou je zeggen. Dat geldt ook voor de juffen en meesters, die met man en 

macht proberen om in lastige omstandigheden de lessen door te laten gaan. 

Ondernemers worden maximaal uitgedaagd om weer nieuwe maatregelen het 

hoofd te bieden. Ik heb er bewondering voor dat het hen steeds weer lukt, 

want het valt niet mee. Maar zolang we er voor elkaar kunnen zijn en begrip 

opbrengen voor ieders zorgen, kunnen wij het samen volhouden. Dat laten ze 

ons zien. 

Zorgen over spanningen in onze samenleving nemen helaas toe. Deze periode 

lijkt daardoor misschien nog wel donkerder dan vorig jaar. Toch is deze 

adventtijd een tijd om hoopvol uit te kijken naar betere, zonnigere tijden. 

Intussen geven de feestdagen ons volop gelegenheid om onze band met elkaar 

te verstevigen. Laten we onze meningsverschillen over de coronamaatregelen 

even vergeten en deze donkere tijd voor elkaar verlichten.  

Stuur een kaartje of een appje, bel iemand op, breng een presentje, geef elkaar 

aandacht. Ik ben er van overtuigd dat dat helpt. Laten we er met elkaar in 

huiselijke kring een mooie maand van maken. De lichtjes in de tuinen helpen 

daarbij. Ik wens u een mooie decembermaand. Let een beetje op elkaar.  

Alle goeds,  

 

 

 

Burgemeester Monique Bonsen  

 

 


