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Lieve Doesburgers,   

 

Stadhuis  Post  Contact 

Philippus Gastelaarsstraat 2  Postbus 100  info@doesburg.nl 

6981 BH  Doesburg  6980 AC  Doesburg  www.doesburg.nl  

Ineens is het zover: De zomervakantie van 2020 staat voor de deur….. 
Vakantie, een moment van reflectie, verwerking en terugkijken op een heel bijzonder jaar. Wie 
had ooit kunnen bedenken dat 2020 het jaar zou worden waarin we met z’n allen in de ban waren 
van een virus. Een jaar waarin we veel thuis zouden zijn, niet of minimaal naar school of werk 
zouden kunnen, we onze dierbaren misschien wel hebben moeten missen. Ineens was niets meer 
zoals daarvoor. 
 
Mensen, wat hebben we ons kranig geweerd. Wat ben ik er trots op hoe Doesburg zich tot op 
heden door de crisis heeft geslagen. De maatregelen werden in onze stad keurig nageleefd. Dat 
was natuurlijk best wel eens een beetje wennen of misschien zelfs afzien, maar het heeft ons wel 
gebracht waar we nu zijn. De stad begint weer langzaam tot leven te komen en de 1,5 meter 
samenleving voor ieders gezondheid is onder de naam Goed thuis in Doesburg al bijna een begrip.  
 
Hoewel we in de afgelopen periode misschien wel meer dan ooit aan huis gekluisterd zijn 
geweest, hebben we de vakantie dit jaar wel dubbel en dwars verdiend. Alle ouders belast met 
het thuisonderwijs van de kinderen, de medewerkers in de zorg die het uiterste van zichzelf 
hebben gegeven, de ondernemers die het hoofd boven water hebben moeten houden, en ga zo 
maar door. Veel thuis zijn is niet hetzelfde als vakantie hebben. Nu is het vakantie en is het tijd 
om uit te rusten. En ook al is die vakantie waarschijnlijk ook weer totaal anders dan u gewend 
bent, neem het ervan: U hebt het verdiend!  
 
Lieve mensen, ik wens u allen een heerlijke zomer. Een lekker vrij gevoel in uw hoofd en een 
moment van bezinning. Breng nu het weer kan weer extra tijd door met de (eenzame) ouderen 
om u heen. Zij hebben u vast gemist! En of u uw vakantie nu elders doorbrengt of thuis in ons 
mooie Doesburg: Blijf alert, volg de richtlijnen die gelden, let op u zelf en op elkaar en bovenal: 
Geniet! 
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Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester en wethouders van Doesburg 

 

Loes van der Meijs – Van de Laar  | Burgemeester 

Dit document maakt onderdeel uit van een digitaal proces en is daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 Volg www.doesburg.nl/coronovirus voor de meest actuele informatie over het 

Coronavirus voor Doesburgers. 
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