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Blog Leonie
26-10-2020, Corona blog 16: een mondkapje dragen

De grootste uitdaging naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen was voor 
mij persoonlijk toch echt wel het dragen van een mondkapje. Ik reis sinds het begin 
van corona met de auto in plaats van met het openbaar vervoer omdat dat veiliger is. 
Toen daar een mondkapjesplicht kwam was ik maar wát blij dat ik er niet aan hoefde 
en ik heb mezelf destijds al voorgenomen dat ik het dragen van een mondkapje zo 
lang mogelijk uit zou stellen. Waarom? Omdat ik alleen van het idee al enorm 
ongemakkelijk werd. Het mezelf inbeelden dat ik een mondkapje zou moeten dragen 
maakte me onzeker en riep allerlei ongemakkelijke gevoelens op van binnen. Niet 
dat ik het gek of gênant vond als ik er anderen mee zag staan bij de bushalte 
bijvoorbeeld, helemaal niet. Ik sta erachter en kan verstandelijk prima begrijpen dat 
verstandig en nodig is om het virus weer terug te dringen. Maar als het dan ging om 
er zelf een dragen, dan overheerste mijn gevoel ineens en voelde ik me in het begin 
enorm maf, idioot en bekeken.

De eerste keer dat ik er een op 
had was op zaterdag na de 
eerste aankondiging van 
dringend advies voor het 
dragen van een mondkapje in 
binnenruimtes. Ik moest twee 
pakketjes ophalen bij de Bruna. 
Het was druk in het 
winkelcentrum en ik was één 
van de weinigen die een 
mondkapje droeg. Ik voelde 
me enorm opgelaten, had het 
idee dat IEDEREEN naar me 
keek en ik was alleen maar 
bezig met zo snel mogelijk 
weer buiten zijn zodat ik het 
weer af kon zetten. Ik heb zelfs 
nog overwogen om het 
halverwege af te zetten, maar 
dat zou helemaal stom 
overkomen omdat ik daarmee 
liet zien dat ik niet zeker was 
van mijn keuze of onzeker was 

met dat ding op mijn gezicht. 



Na die ervaring heb ik er de dagen daarna behoorlijk veel 
last van gehad en keek ik enorm op tegen het volgende 
moment dat ik weer boodschappen moest doen. Ik piekerde 
en sliep er slecht van (ja echt, ik vind het zelf ook maf, maar 
zo’n groot ding was het dus blijkbaar voor me). Ik heb toen 
besloten dat die prijs me op dat moment te groot was en 
heb de week daarna boodschappen gedaan zonder 
mondkapje op. Er waren nog steeds maar heel weinig 
mensen die er een droegen, maar toch voelde ik me door er 
geen te dragen ook niet meer oké. Het was immers wel een 
dringend advies en ik gaf daar openlijk geen gehoor aan.

Een paar dagen daarna had ik een afspraak bij de 
haptotherapeut en daar hing op de deur een A4 met 
dringend verzoek om een mondkapje te dragen in de 
wachtruimte. Ik was er al vanuit gegaan dus had er eentje bij 
me. Gelukkig maar, want bij behandeling op de 
behandeltafel moeten nu zowel therapeut als bezoeker er 
eentje op. In de wachtruimte, tijdens de behandeling en bij 
vertrek merkte ik dat ik het dragen al wat minder 
ongemakkelijk vond omdat iedereen er daar een droeg. 

En toen kwam de persconferentie waarin Rutte aankondigde dat het dragen verplicht 
gaat worden zodra dat juridisch rond is. Het was ergens natuurlijk onvermijdelijk en je 
kon het zien aankomen, maar toch kwam het als een klap bij me binnen. De dagen 
daarna sprak ik een aantal mensen die al in de supermarkt geweest waren en die gaven 
aan dat het merendeel nu wel een mondkapje draagt. Die vrijdag heb ik mezelf dus weer 
over de drempel geduwd en een mondkapje opgedaan voordat ik de winkels binnen ging. 
De eerste winkel was een bouwmarkt. Ik liep ongemakkelijk naar binnen en betrapte me 
erop dat ik naarstig alle mensen bekeek die binnen waren, en ik zag er niet één zónder 
mondkapje! Een groot deel van de ongemakkelijkheid viel toen weg. Bij de rest van de 
winkels (waaronder twee supermarkten en een drogist) was het gemixt, maar nog steeds 
wel meer dan de helft met. Het was wel even doorpakken, echt door het nare gevoel 
heen, ook in de winkels waar niet iedereen er een droeg. Gelukkig was dat achteraf 
gezien echt de drempel die ik over moest, sindsdien is de grootste onzekerheid weg en 
gaat het in nieuwe situaties makkelijker.

De grootste ongemakkelijkheid ben ik dus voorbij, maar ik vind het nog steeds niet leuk. 
Ik merk dat ik het niet meer echt vermijd, maar ik zoek het ook niet op dus ik beperk 
waar ik kan wel de momenten dat ik er een moet dragen. Ik doe boodschappen (nog 
meer dan ik al deed) zoveel mogelijk op één dag in de week, en als ik verschillende 
dingen moet doen dan plan ik die het liefst achter elkaar zodat ik het daarna weer in één 
ruk gehad heb.



Ik moet er ook praktisch nog wel verder aan wennen en dat is ook logisch denk ik. Het 
zit al wel echt in mijn systeem dat ik er een op moet doen als ik ergens naar binnen ga 
(juist omdat het zo’n ding is vergeet ik het niet snel denk ik), maar dat ik er bij vertrek 
uit huis altijd een bij me moet hebben moet wel nog automatiseren. Ik heb daarom nu 
mondkapjes (in een plastic zakje) in elke jas, tas en in mijn auto liggen. En verder moet 
ik eraan wennen dat er iets op mijn gezicht zit, dat het ademhalen anders voelt, dat ik 
het mondkapje niet onnodig aan moet raken en dat mensen een groot deel van mijn 
mimiek niet goed meer kunnen zien. Ik moet zeggen dat het echt een hele andere 
gewaarwording is, maar nu de onzekerheid erover grotendeels weg is zal de rest 
ongetwijfeld ook wel wennen. Om mezelf qua ongemak nog wat te helpen (én omdat 
het een stuk minder milieubelastend is!) heb ik een aantal stoffen mondkapjes besteld 
die ik leuk vind en dus ook liever draag. Degene met de hartjes vind ik echt super, zo 
ga ik het dragen van een mondkapje straks nog leuk vinden! 

Over dat niet onnodig aanraken van je mondkapje gesproken, ik word me er door het 
dragen van mondkapjes weer eens extra van bewust hoe vaak ik eigenlijk mijn gezicht 
aanraak. Onderstaand is een plaatje van het begin van corona, toen al enorm 
herkenbaar. Nu met het dragen van een mondkapje, dat je eigenlijk alleen bij de 
touwtjes aan mag raken, merk ik weer hoe vaak ik de neiging heb om met mijn handen 
richting mijn gezicht te gaan. Of het nou een kriebeltje is, frunniken aan mijn oorbel, 
leunen op mijn hand als ik luister of met mijn handen door mijn haren gaan, ik doe het 
DE HELE TIJD!

Al met al moet ik zeggen dat het proces 
van een mondkapje gaan dragen en 
eraan wennen nog best snel is gegaan 
(en nog gaat). Ik ben over het algemeen 
iemand die kat uit de boom kijkt en 
dingen eerst een hele tijd moet zien en 
op zich laten inwerken voordat ik zelf 
de stap zet. Zo duurde het echt een 
eeuwigheid voordat ik dingen als 
spotify en netflix ging proberen en 
kocht ik pas mijn eerste skinny jeans 
toen ze bij wijze van spreken al bijna 
weer uit de mode waren. Ik loop dus 
nooit echt voorop, en dat is ook niet 
erg. Alleen in dit geval moest ik er toch 
een stuk sneller aan dan dat mijn 
systeem eraan gewend was en moest ik 
dus door de zure appel heen. En hey, nu 
plaats ik er zelfs foto’s van online, dus ik 
denk dat het met die verdere 
gewenning wel goed komt! 



In gesprek met Sam & Paul
Vijf vragen aan..... 

1) Introduceer je zelf.

Ik ben Johanna Elisabeth Theodora Carola Daemen. Roepnaam Hannie. Ik ben 57 jaar en ben 
geboren in Montfort, Limburg. Ik heb 2 kids, Sharona 28 jaar en Jefrey 26 jaar en 2 
kleinkinderen, Tessa 6 jaar en Ricco 5 jaar. In Maasbracht heb ik de L.H.N.O. (Lager Huishoud en 
Nijverheids Onderwijs) doorlopen. Na de L.H.N.O. ben ik als oproepkracht gaan werken bij de 
HEMA in Roermond. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij Schulpen. Dit was een groente en 
fruitzaak, dit heb ik ongeveer 1,5 jaar gedaan. Ik heb ook gewerkt bij UPS (postservice bedrijf), 
dit was in Herkenbosch. Daar heb ik 1,5 jaar lang de vrachtwagens gevuld met een paletwagen. 
Daarna heb ik gewerkt bij een bedrijf genaamd HolCo. Dit staat voor Holland Conserve, daar 
heb ik achter de machine gestaan. Ik heb ook 4 jaar lang asperges gesorteerd bij Van Pol in 
Montfort. Van mijn verdiende loon kocht ik altijd kleren. Zo ben ik ook interieur verzorger 
geweest in een sportcentrum Dennenmarken in Roermond, wat ik ruim 9 jaar lang heb gedaan 
en dat is het langste en ook de laatste werk wat ik gedaan heb.

2) Vertel iets over je hobby’s / 
passies.

Ik heb verschillende hobby’s en 
passies. Op mijn 8ste ging ik 
turnen en Montfort. Later ben ik 
overgestapt op handbal bij de 
Zonnebloem waar ik keepster 
was. Puzzelen deed ik ook graag 
en dat doe ik nu nog steeds. 
Kruiswoord, woordzoeker en 
legpuzzel vind ik leuk. Wat ik ook 
graag doe is muziek luisteren. Ik 
ben een grote fan van 
Schlagersmusik. Andy Borg, 
Dennie Christiaan, Roland Kaiser 
en Frans Bauer zijn daar typische 
voorbeelden van. 

Hannie Daemen

Maar ik luister ook graag naar Engelse muziek. 
Fleetwood Mac, Prince en U2. Ik hou ook van 
Nederlandstalige muziek zoals BZN, Andre Hazes 
en Thomas Berger. 



4) Wat betekent herstel voor je?

Herstel betekent heel veel voor mij. Ik was voorheen een wrak. Nu ben ik 

hersteld. Bij het overlijden van mijn moeder (86 jaar) heb ik me sterk 

gehouden. Tot op heden gaat het goed. Dit komt omdat ik daar goede  

plaatsvervangers heb in de vorm van onder andere dingen die ik doe op mijn 

dagbesteding.

3) RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?

Ik zit al 5 jaar bij de RIBW. Ook heb ik 1 jaar Begeleid Wonen gedaan op de Asterstaart in 

Wageningen. Daar leer je onder andere koken, kleren wassen, opruimen en poetsen en 

boodschappen doen. In Venray deden we dat ook zo. Mijn PB-er is Heine Algra. Daar kan ik 

goed mee overweg. Hij doet veel papierwerk voor mij. Ook doet hij veel algemeen 

ondersteunend werk voor me. Gaat regelmatig mee naar instanties. Op Ons Huis komt hij ook 

wel eens kijken wat ik daar aan het doen ben.

Schilderen doe ik ook graag, dit gebeurt op doek. Ik ga dan met penselen en waterverf te 

werk, dit doe ik in Ons Huis genaamd Solidez. Ik kijk ook graag naar de T.V. Goede Tijden, 

Slechte Tijden is een van mij favo. Ook kijk ik graag naar Cobra 11, Duitse crimi serie. Daar 

spelen mooie mannen in en het is altijd spannend. Wat ik ook graag naar kijk is de Postcode 

Loterij. Ik doe er niet aan mee maar vindt het wel erg spannend.



5) Kan je iets vertellen over je dagbesteding?

Via de RIBW doe ik mijn dagbesteding in Ons Huis, Solidez in Wageningen. Ik doe dus 
daar schilderen, mozaïeken, koffie drinken, socializen. En in de toekomst ga ik ook mee 
helpen met koken in de keuken als vrijwilliger. We beginnen heel simpel met tosti’s en 
smoothies te maken. Daar is Dorry Verbruggen mijn begeleidster. In verband met mijn 
rug sport ik nu niet meer bij Basic Fit, waar ik bijna 1 jaar lid van was. Ik heb 3 dagdelen 
per week waar ik mijn dingen kan doen in Ons Huis. Dat doe ik op de maandag ochtend, 
dinsdag ochtend en donderdag ochtend. Dit doe ik graag en vooral met veel plezier. We 
zitten in een groep van gemiddeld 6 personen. Dit is Corona proof.

Dit was weer een prachtig interview met Hannie Daemen. Wij werden 
geweldig ontvangen met koffie, eierkoekjes en speculaas. Hannie bedankt, 

je bent een mooi mens… ;-)
Sam & Paul



Open podium

Paul van Kempen, collage 2020



De prijsvraagwinnaars van het
NaZomer magazine…

Diego (boven) en Marc 
(rechts) hebben de prijzen 
gewonnen vanuit de 
prijsvraag in het NA 
Zomermagazine (zoek de 
10 verschillen)

Zij hebben beide hun prijs 
opgehaald bij 
Kunstportaal;-)



DIGITALE inloop
gezellig koffie drinken met elkaar vanuit je huis….

1. Ga naar de zo website (www.zoribwavv.nl)
2. Kies de pagina: digitale daginvulling
3. Scroll naar beneden en klik op het rode blokje: sociaal samen

Op de pagina vind je een link waar je om moet klikken. Hier vind je een omschrijving 
wat je moet doen;-)

4. Klik op de 
onderste optie 

5. Vul je naam in 
en klik op de 
blauwe balk…

Je bent in de 
digitale inloop!!!

6. Druk op het icoontje van 
de microfoon om 
storingsgeluiden te 
voorkomen. Als je wilt 
praten steek je je hand op 
een druk je weer op het 
icoontje

http://www.zoribwavv.nl/


Herstelcursus doen? Dat kan!
Zie de zowebsite voor meer info…



Tot over 2 weken…

sterkte in deze rare tijd…


