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OPHAALBRUG
Coronatijden.
We zitten allemaal in beperking, vooral in ruimte
en ontmoeting. Blijf zoveel mogelijk thuis.
Vermijd onnodige contacten. Houd afstand. We
horen en doen niets anders. Hopelijk maakt u uw
beperking in goede gezondheid door. Het gevaar
komt wel steeds dichterbij. Is dat voor u het geval
of bent u zelfs al getroffen, dan wens
ik u veel sterkte en beterschap.
Ook de KBO zit op slot. Alles is gecanceld. Het bestuur staat in de
startblokken, wachtend op het schot van de overheid om ons betere
tijden in te schieten.
Toch willen we nu iets doen om de beperking van contacten te
verkleinen. Daarvoor bezorgen we u deze speciale uitgave van de Brug,
de OPHAALBRUG.
Immers de brug staat open. We kunnen niet naar de overkant. Geen
contact maken met onze dierbare medemensen. We komen niet verder.
De gedachte kwam op om met u toch een bruggetje te slaan. We vullen
deze extra editie met bij u opgehaalde kopij.
Daaraan heeft u fijn meegewerkt. De redactie heeft uw bijdragen
gebundeld en Ad Vos heeft er weer een mooi product van weten te
maken.
Misschien kan bij het openen van deze Brug het iets bij u laten indalen:
Herinneringen aan betere tijden, hoopvolle verwachtingen, troost
brengende gevoelens, onverwachte creativiteit.
Hopelijk kunt u in ieder geval uw hart hieraan ophalen.
Ad Driessen, voorzitter.
2
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Storende VOUT bij de puzzel

in De Brug nr. 2-2020, daar stond
deze
tabel met foutieve oplossing nummers, hierbij de juiste nummers. Met excuses
van Ad Vos De inzendtermijn wordt daarom nu verlengd tot 15 mei 2020.
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KBO-PCOB speciale Ouderen-Infolijn
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus
en dat u nu allerlei vragen heeft. We
weten ook dat niet alle senioren
even vaardig zijn met internet om
op de hoogte te zijn van de laatste
ontwikkelingen.
Verder hebben sommige mensen
behoefte even iemand te spreken
omdat ze zich eenzaam voelen nu
veel activiteiten stilliggen.
Neem contact op via dit telefoonnummer: 030 - 3 400 600.

Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2020
Dag/maand

KBO-PCOB Magazine
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De bestrijding van het coronavirus heeft de levens van ons
allemaal veranderd. De gevolgen zijn vooral voelbaar
voor slachtoffers en hun gezinnen; de berichten hierover geven blijk van onbeschrijflijk leed.
Die vallen nog in het niet bij de maatregelen die ‘de
gewone burgers’ kunnen (nee, moeten!) nemen:
handen wassen, minstens op 1,5 m afstand, zoveel
mogelijk binnen blijven en – vooral ook – de risicogroep niet in gevaar brengen.
En de meeste van onze leden behoren, of ze het nu willen of niet, tot de
risicogroep. We hopen dat u op dit moment in goede gezondheid verkeert en
wensen u dat ook voor de toekomst toe.
In onze KBO-afdeling is De Brug (en de website en soms een e-mail) een
belangrijke schakel tussen bestuur en leden. Normaal berichten wij over allerlei
activiteiten; maar die zijn allemaal afgelast of uitgesteld.
Binnen het bestuur ontstond al snel het plan om het mei-nummer van De Brug te
vullen met verhalen over allerlei onderwerpen waar u mogelijk behoefte aan heeft
in deze bijzondere en soms verwarrende tijd. Onderwerpen waar u een beetje
blijer van wordt, waarin verhalen en bezigheden van vroeger weer worden
opgehaald.
Dit plan kwam in een stroomversnelling toen het bestuur door de Gemeente
Nieuwegein werd benaderd. Of zij ons nog ergens mee konden helpen? In dat
gesprek werd duidelijk gemaakt dat we de toegezegde subsidie 2020 ook mochten
inzetten voor speciale activiteiten in deze bijzondere tijd.
Dat maakte de weg vrij voor de extra uitgave van De Brug, die de toepasselijke
titel Ophaalbrug heeft gekregen. En die verschijnt dan niet in mei, maar al in april!
Om die te vullen hebben we gemeend ook de leden in te schakelen. Via e-mail en
website hebben we hun gevraagd een bijdrage voor deze nieuwsbrief aan te
leveren. En dat heeft gewerkt! U vindt het resultaat in deze speciale editie:
-u kunt verhalen lezen waarin de schrijvers herinneringen aan vroeger ophalen.
Zo is er een verhaal waarin Wc-papier een rol peelt, gaan we naar Frankrijk of zelfs
naar Kenya
4
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-vindt u plaatjes kijken leuker? Dan komt u ook aan uw trekken. Naast oude
advertenties en strips zijn er puzzelachtige opdrachten waarin allerlei plaatjes zijn
te zien: Beroemde bruggen, vreemde dieren, hoofddeksels en zelfs de Oude Sluis
in Vreeswijk staat in beeld.
-wilt u iets te doen hebben? U wordt op uw wenken bediend. Er is een kleurplaatvoor-volwassenen (ja, die bestaan echt!) in een klein formaat… maar als extra
extraatje ook een losse in een groter formaat. En… was u de spelregels van het
kaartspel patience vergeten? Ook die hebben we opgenomen. Dieren zoeken in
een verhaal? We hebben het!
-er is ook gedacht aan een meditatief, spiritueel moment: twee heel oude
gebeden (maar nog steeds geldend in deze tijd) en overdenkingen in de vorm van
een gedicht of spreuk. Er komt zelfs een filosoof aan het woord.
-en heeft u nog een verjaardag te vieren binnenkort? Lees hoe oma Henriëtte dit
heeft opgelost.
Tenslotte nog drie dingen:
1. In de eerste plaats: DANK! Dank aan alle inzenders die hebben gezorgd voor
deze speciale editie. Dank ook aan de Gemeente Nieuwegein voor hun
flexibele houding. Dank voor JD Bloemen uit Nieuwegein voor de extra hulp
die zij ons boden om onze bezorgers een bedank-bosje te sturen. En dank
voor Ad Vos die als eindredacteur alle stukjes tot één geheel heeft gesmeed.
2. In de tweede plaats: Houd moed, let op uzelf en ook op een ander!

3. Dank aan onze trouwe adverteerders.
Voor uw steun aan onze afdeling
bieden wij u de advertenties
in deze Speciale Editie gratis aan
We hopen dat deze Ophaalbrug uw noodgedwongen teruggetrokken leven wat
zal ophalen. Veel plezier
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DIEREN VERSTOPT - Ingezonden door Ad Driessen
In deze tekst zijn allerlei dierennamen verstopt. Kunt u ze - al lezend - vinden?
Oplossing op pag. 33.

Onze secretaris, Henk Valkenet, houdt van fietsen. Op een doodgewone Gazelle
trapt hij het hele land door. ‘Fietsen doe je zelf’ is zijn motto.
Maandelijks vliegt hij door gans ons nabijgelegen, humusrijke afdelingsgebied om
de KBO-tijdschriften te bezorgen. Sterk als een beer betreedt hij fietspaden in zijn
vakantie door het hele land. Dat gaat thematisch.
Bijvoorbeeld plaatsnamen op alfabet: Aalsmeer, Barendrecht, Cabauw, Duiven,
Everdingen, Ganzendijk, Haastrecht (waarvan pastoor Kruisspin eerst de herdershond van Krommenie was, waar hij werd gepest, vanwege zijn macro bochel) enz.
Henk bereidt zijn tochten goed voor. Na een nacht goed slapen, gewekt door
haangekraai, wil hij niet het haasje worden van pech. Dus de tas gevuld met
knijpkat, zeep, aardappel, puree en een monitor. Zo wordt het avontuur geen
nachtmerrie en voorkom je een fataal eind in een drabbige berm. Henk vinkte dit
keer de noordelijke provincies aan.
Basaal mooie routes langs gemeenten met plaatsnamen. Leeuwarden, Koekange,
Beerta, Hongerige Wolf, Vosseburen, Visvliet. Alle werden aangedaan. En
natuurlijk een digitaal shot ter plekke verrijkt later zijn album. Wat een prestatie!
Ik ben een
luiaard. Ik zou
naar Dieren
rijden. Heb je
ze in één keer
gehad. Kan je
op een terras
genieten van
koele wijn,
slakken en
varkenshaas
met volle
pelaardnoten!
Heeft u de
diernamen
gevonden?
6
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VERSTOPTE DIEREN - Ingezonden door Ad Driessen
Onze voorzitter zat in het bos op de Veluwe. Hij zag daar allerlei vreemde dieren
aan zich voorbijtrekken. Met pen en penseel heeft hij ze aan het papier toevertrouwd.

Ziet u de dieren in de tekening?
Schedelhert, Stropdas, Blinde vink, Everzwijn, Tree, Kraanvogel met zwanenhals,
Bijdehandje, Fietspad en een Made in Holland.
De Grote Beer is ’s nachts beter te zien. De Angsthaas is bijna gevlogen.
De Tuinslang is bijna opgerold.

KBO - De Ophaalbrug - SPECIALE EDITIE - april - 2020

-

7

Verjaardag op afstand
Vorige week werd kleinzoon Werner 8 jaar.
Tja. Zijn Utrechtse huis was voor mij verboden
terrein. Ik moest thuisblijven van de zonen. De papa van de jarige werkt in
het Erasmus ziekenhuis, dus overreden kon ik hem niet.
Tijd voor plan B:
Ik verzamelde lekker veel cadeautjes uit mijn voorraad box, toverde een heel oude muziekdoos van zijn overgrootmama en -papa om tot Werners Schattenkistje waar ik lekkers en
een Spiderman horloge (besteld via internet) in deed. Mijn zoon keurde plan B goed ‘Als je
bij de voordeur maar afstand houdt!’
De grote dag brak
aan. Met een maxitas vol cadeaus reed
ik veilig in de auto
naar het feest-huis,
zette de tas voor de
deur, belde en stapte
ruim twee meter in het
voortuintje opzij. De
kinderen zwaaiden
binnen al enthousiast.
Mijn zoon deed open:
‘Niet dichterbij komen, mam, er zijn al veel medewerkers besmet!’ Oké. ‘Gefeliciteerd, zoon
en vooral jij Werner!’ (Die stond natuurlijk ook snel in de deuropening). ‘Hier krijg je kusjes
en een knuffel op afstand.’ Deur dicht.
De verjaardag voor oma begon: Werner pakte op de vensterbank zijn cadeautjes uit met
een toekijkende oma aan de andere kant van het raam. Er werd zelfs een beker koffie op
de deurmat gezet en een stukje taart in een doosje voor thuis. Met heel hard schreeuwen
konden we enkele woordjes door het dubbele glas wisselen, maar het meeste ging in
gebarentaal, want ik hoor niet zo goed door eeuwig suizen. Werner was duidelijk blij en ik
dus ook. Het was een gedenkwaardige verjaardag.
Ik herhaal plan B begin april als mijn Haarlemse kleinzoontje geboren is. Met andere opa en
oma zet ik, afstand houdend, een ‘voor-elke-dag-een-pakje-cadeaumand’ voor de deur.
Daarna mogen wij hopelijk één voor één vanwege de afstand dat kleine manneke door het
raam bewonderen. Ik kijk er nu al naar uit.
Met groetjes aan iedereen en veel sterkte in deze rare tijd, Henriëtte Janssen.
8
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Herkent u ze nog, deze oude strips? Ingezonden door Henk Valkenet
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De Oude Sluis in Vreeswijk - ingezonden door Henk Valkenet
Eens het middelpunt van grote bedrijvigheid; nu een prachtig onderwerp om te
fotograferen of te tekenen. Dat laatste heeft Chris Schut ook gedaan in 1974. Dat
is de tekening links. We hebben de vrijheid genomen om zijn tekening hier en daar
‘aan te passen’.
Dat hebben we op tien verschillende plaatsen gedaan. Kortom: ZOEK DE 10
VERSCHILLEN.

10
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Ris van Veenendaal en haar man Cor hebben 27 jaar lang
fietsvakanties gemaakt. Hier een verslag van een reis uit
1983 naar Normandië (Frankrijk).

Het spookslot
Als je een fietstrektocht maakt moet je iedere avond opnieuw
onderdak zoeken. Omdat we altijd over binnenwegen fietsen,
komen we door allerlei kleine dorpjes en daar heb je veel kleine hotelletjes en ook
het dorpscafé heeft vaak enkele kamers ter beschikking. Het enige probleem is
het weekend; meestal is er dan maar één open en daar is het dan al gauw vol.
Na een inspannende dag door een behoorlijk heuvelachtig landschap komen we
tegen 6 uur aan in Brionne, in de buurt van Lisieux. We vinden het mooi geweest
voor vandaag en gaan kijken of we een slaapplaats kunnen vinden. In het 1e hotel
hebben ze wel een kamer, maar geen douche. Die nemen we niet, want na een
hele dag fietsen willen we het stof en het zweet er lekker afdouchen. Het 2e hotel
is vol, het 3e is gesloten en het 4e heeft weer geen douche. Het schiet niet op.
Brionne is een wat grotere plaats en we besluiten om ieder apart te gaan zoeken
en elkaar op deze plek weer te treffen.
Op een gegeven moment spreekt een mevrouw me in het Engels aan en vraagt of
ik logies zoek. Ze zegt dat Café du Commerce nog plaats heeft, maar wel in een
duurdere prijsklasse. Ze wijst me de weg ernaartoe. Als ik Cor weer tref, kan ik
verheugd vertellen dat ik een adres heb. We rijden erheen. Het is een café op een
hoek en we trekken een bedenkelijk gezicht als we het zien. Het is oud, ziet er
verwaarloosd uit, de bovenste ramen kapot en daar wappert gescheurde vitrage
door. Is dát een duurdere prijsklasse? Als we dit zelf waren tegengekomen,
zouden we er meteen voorbij zijn gegaan.
Ik ga het café binnen en vraag aan het meisje achter de bar of ze een kamer voor
ons heeft. Dan moet ze eerst even opbellen, zegt ze. Ja, ze heeft een kamer voor
FRF 120,-. Dat is inderdaad duur, want we betalen meestal maar 70 of 80 francs.
Ineens staat er een boom van een kerel naast me: breed, een beetje bruine teint,
zwart haar en een sikje. Hij pakt me bij m’n arm en neemt me mee naar buiten en
wijst de straat in. Hij zegt: ‘voir la chambre’ (kamer bekijken). Ineens ziet hij mijn
man staan, laat me los, pakt Cor beet en duwt hem in een taxi en weg is-ie. Ik sta
verbijsterd de taxi na te staren, maar ik kan niets anders doen dan bij de fietsen
en bij het café blijven wachten.
12
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Cor weet intussen ook niet wat hem overkomt. De man naast hem zit druk in zijn
mobilofoon te praten en hij vangt iets op over een kamer. De weg loopt steil
omhoog en hij probeert te onthouden waar de auto heengaat. Hij weet niet wat
er allemaal gaat gebeuren en heeft het gevoel of hij wordt ontvoerd. Hij voelt zich
niet op zijn gemak.
Na ongeveer 1 km slaat de taxi de hoek om en rijdt een kleine weg in met aan één
kant een hoge heg. Dan is er ineens een groot gat in de heg en daar draait de taxi
in en stopt voor een groot, beetje kasteelachtig landhuis. De chauffeur opent de
portieren en als Cor uitstapt staat hij op een soort parkeerplaats met zwart grit.
Hij ziet een ambulance, een stuk of vijf touringcars en twee lijkwagens. Wáár is hij
in Godsnaam terecht gekomen? Als er wat met hem gebeurt, weet niemand waar
hij is!
De man roept dat hij mee moet
komen. Ze gaan het landhuis in en
via een wenteltrap naar boven.
Alles is oud en verveloos, overal
spinnenwebben… het lijkt wel
een spookslot. Ze klimmen naar
de tweede verdieping. Daar gooit
de man een deur open en Cor
staat in een prachtige slaapkamer: heel chic. De man loopt
de kamer door, opent weer een deur en daar is een compleet ingerichte badkamer
met bad en douche, wc en bidet en een wastafel met goudkleurige kranen te zien.
‘Goed?’, vraagt de man. Cor knikt ja. ‘Kom mee’, zegt de man. Ze gaan de
wenteltrappen weer af, stappen in de auto en met een rotvaart rijdt de taxi naar
beneden.
Ik sta intussen nog steeds bij het café; wachten duurt lang als je niet weet wat er
aan de hand is. Na ongeveer een half uur komt de taxi weer terug. Cor stapt uit en
meteen rijdt de taxi weer weg. ‘Waar ben je geweest?’ vraag ik. ‘Nou’, zegt Cor,
‘Als ik het terug kan vinden, hebben we een kamer’.
We sjouwen lopend onze zwaarbeladen fietsen tegen de berghelling op. Bij een
zijweg zegt Cor: ‘Ik geloof dat we hierin moeten’. Er is in ieder geval een hoge heg
en even later komt het gat. Het huis ziet er mooi uit, statig met zo’n ronde
kasteeltoren. In de toren is de deur open en we klimmen de wenteltrap op naar
de 2e etage. Het lijkt wel een kraakpand.
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Als ik de slaapkamer binnenkom, weet ik niet wat ik zie. Hij is helemaal ingericht
in bruin en okergeel: een grote kamer met twee bruine houten tweepersoonsbedden waarop gele spreien, bruine nachtkastjes met schemerlampjes, donkerbruin gebeitste vloer en donkerbruin behang met gele bloemetjes. Dan ga ik de
badkamer bekijken. Ook hier alles in bruin en geel: bruine tegels met een geel bad,
gele wastafel, gele wc en geel bidet en allemaal goudkleurige kranen. Het ziet er
super-de-luxe uit.
We nemen een bad, knappen ons op en gaan dan lopend naar beneden naar het
café om te eten. De eetzaal achter het café is rommelig. We willen bij het raam
gaan zitten, maar dat kan niet, want er ligt wasgoed op de stoelen: handdoeken,
ondergoed, bh’s. Een meisje wijst ons een ander tafeltje en brengt de menukaart.
Terwijl ik de gerechten aan het bestuderen ben, zie ik ineens staan: arrangement
diner, logies en ontbijt FRF 119,60 en wij betalen 120,- alleen voor de kamer. Cor
vraagt aan het meisje of wij dat arrangement kunnen krijgen. Dan moet ze eerst
even opbellen. Ja, dat is goed. Het diner bestaat uit een soort oranje groentesoep,
koude kip met gekookte aardappelen en een ½ liter rode wijn. Cor neemt kaas toe
en ik appeltaart en we krijgen nog een grote kop koffie.
In het café drinken we nog wat en daar horen we hoe de vork in de steel zit. De
baas is nogal ondernemend. Hij is de eigenaar van het café, rijdt met de taxi, met
de touringcars verzorgt hij excursies en hij doet ook nog begrafenissen. Het
landhuis heeft hij pas gekocht en moet hij nog helemaal opknappen, maar één
kamer en badkamer zijn klaar.
De volgende morgen gaan we weer bepakt en bezakt naar beneden naar het café
om te ontbijten. Het is er al erg druk. Gasten komen de krant lezen onder het
genot van een kop koffie en er zitten mensen te ontbijten die ergens alleen logies
hebben geboekt. We zitten gepropt tussen andere mensen aan een formica
tafeltje. Het ontbijt bestaat uit een stuk stokbrood met boter en jam en een kop
thee.
Daarna vraagt Cor om de rekening; die bedraagt 179,90 Francs. Grote verbazing!
Dat is meer dan voor één arrangement en minder dan voor twee arrangementen.
We snappen er niets van. De rekening is niet gespecificeerd; we
vragen niets, betalen gewoon en gaan weg. Onder het fietsen
heb ik aldoor het gevoel dat de taxi achter ons aankomt,
omdat er toch iets fout is met de rekening.
Maar dat gebeurt gelukkig niet.
14
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De overheid, het RIVM, de IC-artsen,
SEH-verpleegkundigen, huisartsen…
iedereen wil het weten: de waarheid.
‘De waarheid heeft weinig
woorden nodig.’
Maar wat moeten we met de waarheid
over deze wereldomvattende
gezondheidscrisis?

Wat is de Waarheid:

Nog veel weten we niet… je moet 100%
zekerheid bieden met maar 50%
informatie… veel wordt door ons zelf
‘ingevuld’.

-

Sommigen zien zelfs kansen om in deze
bizarre tijd geld te ‘verdienen’: ‘Als het
geld bovendrijft, verdrinkt de
waarheid.’

Waarheid kan:

Betsy de Keizer stuurde deze
overpeinzing over DE WAARHEID.

Waarheid kan:

-

Kwetsen
Naakt zijn
In het midden liggen
Als een diamant zijn

Hele waarheid
Halve waarheid
Grote waarheid
Kleine waarheid
Onwaarheid
Jouw waarheid
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Het hart op de juiste plaats - ingezonden door Henk Valkenet
In deze bijzondere tijd kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor alle mensen die
in de zorg werken. Zij doen hun uiterste best… soms bovenmenselijk hun best om
alle patiënten goede zorg te verlenen. Als blijk van waardering zijn in het hele land,
vooral bij ziekenhuizen, harten te zien.
Verder worden er talloze hartverwarmende acties door velen bedacht en
uitgevoerd.

Dit hart verdient kleur. En als het klaar is… uitknippen en geven aan iemand…
Vergeet niet een foto te maken.
PS. We hebben een grote kleurplaat extra, los bijgeleverd.
16
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Hoofddeksels / Wat is het? / Wie draagt het?

De antwoorden vindt u op pagina 31
18
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Het open wc-raampje - door Ton Kok
Onze plee was gelegen in het gangetje van
de keuken naar de achterkamer. Het was
ingeklemd tussen de ruimte waar het fornuis
in de keuken stond en de grote diepe,
vochtige kast in de achterkamer.

Daar moest je toch wel je hoofd bij houden,
want, als je portie om te snijden te dik was,
dan ging dat niet of zeer moeizaam. Dunne
porties dus.
Daarna moest er in de winkel nog een
gaatje in een hoek geponst worden. Dan
een touwtje erdoor van de grote touwenbol
van onder de toonbank. Ophangen in het
toilet. Aan het haakje, dat daar rechts van je
hing. We konden dan weer een tijdje
vooruit. Meestal net zo lang als de radiobode duurde…, één week.
Alleen, als ik na al dit werk naar mijn zwarte
vingers keek, moest ik er niet aan denken,
hoe niet alleen mijn vingers maar ook het
betrokken lichaamsdeel, na gebruik van het
papier, er moet hebben uitgezien…

De houten zitting was helgeel geschilderd.
Het deksel met de knop ook. Die werden
eens in de zoveel tijd van een nieuwe
Wanneer je op de houten zitting van de plee
verflaag voorzien. Hoe dat precies in zijn
zat, voelde dat ook… ingeklemd. Links van
werk ging weet ik niet meer. Die verf moest
je lag het zo fraai gevormde deksel, dat je
natuurlijk drogen, al gauw een hele dag.
daar had neergelegd alvorens te gaan zitten
Maar dan kon je toch moeilijk…
op die ondoorgrondelijke pot.
De zitting strekte zich uit van muur tot muur.
Het papier, dat je moest gebruiken wanneer Anders kon je daar die spullen, deksel en
je je boodschap aan de onderwereld had
papier, en later toen ik lezen had geleerd,
overgebracht, lag aan de andere kant. Dat
mijn boek niet kwijt. Het was dus eigenlijk
papier dat ik, toen ik dat niet alleen kòn
geen zitting maar meer een plankier en dat
maar ook mòcht vervaardigen uit oude
dan op zithoogte. Het voordeel ervan was
KRO-radiobodes.
dat ik makkelijk door het raampje naar
buiten kon kijken. Eerst niet, want ik was
Dat was nogal een werk; eerst in de lengte nog te klein.
vouwen, dan snijden met een scherp mes
uit de schoenmakerij. Vervolgens die twee
Staande op dat plankier, bleef mijn hoofd
lange stroken vouwen en weer doorsnijden. nog onder dat raampje. Dan moest ik me
20
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ophijsen en me met mijn sandalen aan
tegen de muur verder omhoog werken.
Dan keek ik op het plaatsje van de
buurman. Lang hield ik dat niet vol, zo
hangend aan mijn armen, nou zeg maar
armpjes. Iedereen in huis vond het fijn dat ik
wat groter groeide. Ikzelf ook, omdat ik niet
meer zo hoefde te hangen. En mijn vader
ook, omdat hij niet steeds weer opnieuw die
zwarte strepen van mijn sandalen op dat
witte muurtje hoefde weg te witten…
Zo kon ik zonder overal kramp te krijgen
lekker loeren naar wat zich binnen het
blikveld van het raampje afspeelde. Als er
‘s zomers niets gebeurde kon je tegen de
avond de zwaluwen zien scheren, hoog
boven de achtertuinen. Ze bewogen zich
van laag naar hoog in de lucht. Oh, die
zwaluwen waren zo snel!
Veel langzamer waren de duiven van onze
buurman. Koopmans heette hij. Hij was
brugwachter bij de Muntbrug en…
duivenmelker. Wanneer ik door het open
raampje naar buiten keek zag ik eerst het
duivenhok dat ‘s avonds in de zon lag en
dan nog een duivenhok aan onze kant, aan
de plee-kant. Dat daar veel duiven in
konden, hoorden we ‘s zomers goed. Dan
was het nog laat licht en koerden die duiven
dat het een lieve lust was. Ze gingen ‘s
avonds zo lang door, dat ik er niet van in
slaap kon komen.

Dat raampje in die plee werd ook wel eens
gebruikt om iets door te geven. Ik weet niet
beter of we hebben altijd konijnen gehad op
ons eigen plaatsje. Wanneer mijn ome Jan
samen met Tante Bet uit Rotterdam op
bezoek kwam, stuurde hij van tevoren een
briefkaart, meestal voldoende gefrankeerd.
De tekst was niet mis te verstaan: ‘Wij
komen…’ Met een datum erbij geschreven.
Na ontvangst van dit bericht werd een
konijn geslacht. Mijn vader deed dat niet
zelf. Ik denk dat hij er niet tegen kon om
zo’n beest open te snijden en van zijn vel te
ontdoen. Dat deed buurman Koopmans; die
had daar geen probleem mee. Het beest
werd doorgegeven door het raampje. Een
dag later kregen we dan keurig, via dezelfde
weg, het schoon- en in stukken gemaakte
dier weer terug. Braadklaar! Met de organen
apart en het vel in een krant gewikkeld èn
niet te vergeten, de kop. Want de kop was,
nadat er soep van getrokken was, voor ome
Jan.

Dit slachten door de buurman ging jaren
goed. Totdat mijn moeder op een gegeven
moment vraagtekens begon te zetten bij het
gewicht en de hoeveelheid vet van het
ingeleverde konijn en dat wat we ervoor
terug kregen. ‘Die luizenbos heeft het
meeste van het vet achtergehouden’, zei ze,
toen ze het uitgeslachte beest op haar bed
inspecteerde. ‘Dit is de laatste keer dat hij
een konijn voor ons geslacht heeft!’ En ze
vervolgde: ‘De volgende keer doe jij het
‘s Winters was het anders. Vroeg donker en maar!’
de duiven hadden het te koud om constant
te kunnen koeren. Als ze dat al deden,
Dit laatste was voor mijn vader bedoeld, die
terwijl ik in bed lag, gaf dat een vertrouwd
daar niet bepaald gelukkig mee was. Niet
en geruststellend geluid. Om lekker bij in te alleen was dit het eind van het
slapen…
konijnenverkeer door het plee-raampje
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maar het was ook een van de laatste keren
dat we konijn van eigen bodem gegeten
hebben. Mijn vader zag dat slachten echt
niet zitten…

heuse ketting verscheen in ons kleinste
kamertje.

Onze plee gaf onze laatste resten door aan
een zinkput die onder het plaatsje lag. Daar
kon behalve de radiobodes wel wat in. Ook
het afval van onze bovenburen, de familie
van Schaik, kwam in de put terecht.
Wanneer deze vol was, hetgeen te merken
was aan een alles doordringende stank,
moest de put geleegd worden. Dat kon
alleen maar met toestemming van de
huisbaas, in ons geval de huisbazin,
Mej. Mr. De Vink, die zelf in het
Wilhelminapark woonde. Eerst werd de
boodschap mondeling doorgegeven aan
Ockeloen, die als een sergeant-majoor
wekelijks de huur op kwam halen. Als dat te
lang duurde, liep de put over. Mijn vader
vond het dan welletjes en stuurde een
briefkaart naar Mej. Mr. De Vink. De tekst
erop was doorgaans zeer duidelijk:
‘Geachte Mejuffrouw. Kan de put
leeggezogen worden, want de beer loopt
over de plaats…’ Dit had effect. De
strontkar kwam dan vrij snel, de put werd
leeggezogen en wij konden weer ons best
doen deze te vullen.
Aan deze ellende kwam een eind toen we
eindelijk een aansluiting op de riolering
kregen. De put kon weg! Die werd gevuld
met puin en zand en de huisbazin stond
goedgunstig toe dat het plaatsje betegeld
werd. De plee werd getransformeerd tot een
echte wc. Het plankier en het deksel
verdwenen in de kachel in de winkel. Een
closetpot met een waterreservoir en een
22

-

De radiobodes werden vervangen door een
echte closetrol, rechts tegen de muur. Het
raampje bleef op zijn plaats en zijn functie
van luchtverversing behouden wanneer de
wc gebruikt was. Het raampje kon nu pas
met recht wc-raampje genoemd worden.
Op de pot hoefde ik niet meer te staan om
naar buiten te kijken. Wanneer ik er ‘s
zomers bij toeval door het raampje keek,
zag ik alleen maar zwaluwen, hoog in de
lucht.
‘Morgen mooi weer’, dacht ik dan. Duiven
zag ik niet meer.
En de buurman ook niet…
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Engeltjes - ingezonden door Angela kok
Vroeger was het gebruikelijk dat de oudste kinderen werden vernoemd naar hun
grootouders. Als vierde kind uit een gezin van zes, hadden mijn ouders voor mij
de vrije keuze en gaven mij de mooie naam Angela. Natuurlijk wel met daarachter
nog de doopnamen van mijn moeder! Zo werd het A.E.J.
Ik ben altijd blij geweest met mijn naam. In de kerkboeken van vroeger stonden
aan de linkerzijde de Latijnse gebeden, met rechts daarnaast gelukkig de
Nederlandse vertaling. Tijdens de mis zocht ik altijd naar mijn naam. Zo vond ik
dan links ‘Angeli et Archangeli’ en rechts de vertaling ‘engelen en aartsengelen’.
Dat vond ik prachtig! Voor de niet-katholieken onder u: Angela betekent dus
gewoon ‘engel’. Ik moet daarom altijd lachen als iemand tegen me zegt ‘Je bent
een engel’!
Het is dan ook niet gek dat ik later engeltjes ging sparen. In allerlei vormen en
maten, van gips, steen en hout bevolken ze ons huis. Vooral in de kersttijd mogen
veel beeldjes ‘beneden spelen’ zoals ik dat altijd zeg. Een van mijn favorieten
echter is een lief schilderijtje dat al mijn leven lang op mijn slaapkamer hangt! Kent
u deze nog?
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In tijden van tegenspoed biedt de kerk voor velen
troost; de kerk in de zin van gemeenschap, maar ook als
fysiek gebouw waarin mensen bijeenkomen. Dat laatste kan nu
niet. Woorden van troost en inzicht worden nu digitaal gegeven. In
de 17e eeuw bestond dat natuurlijk niet; het woord werd gesproken
en in bepaalde gevallen op schrift gesteld.
In de kathedraal van de Engelse stad Canterbury is een gebed uit
de 17e eeuw gevonden dat is geschreven door een kloosterzuster.
Een gebed met een inhoud die nu ook van waarde is.
Heer, Gij weet beter dan ik dat ik ouder word en dat ik eenmaal oud zal zijn. Behoed mij
voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik over elk onderwerp en in alle
omstandigheden iets moet zeggen.
Bevrijd me van de zucht om ieder anders zaken te regelen. Maak mij bedachtzaam
maar niet humeurig.
Gedienstig, maar niet bemoeiziek.
Met alles wat ik inmiddels weet, lijkt het zonde hiervan geen gebruik te maken…
maar Gij weet, Heer, dat ik uiteindelijk een paar vrienden nog zal hebben.
Verlos mijn geest ervan eindeloos alles te herhalen en eindeloos in detail te treden.
Geef mij vleugels om tot de kern door te dringen.
Zegel mijn lippen als ik spreek over mijn eigen kwaaltjes en pijnen. Die nemen toe en,
naarmate de jaren verstrijken, wordt de verleiding groter om ze op te sommen.
Ik durf U niet te vragen om het zover te brengen dat ik graag luister naar andermans leed,
maar help mij die met geduld te aanhoren.
Ik durf U niet te vragen om een beter geheugen, maar geef me meer nederigheid en
minder eigendunk wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen.
Leer mij de kostbare les dat ik mij wel eens kan vergissen.
Laat mij enigszins aardig zijn. Ik zal bepaald geen heilige worden (Sommigen vormen
geen aangenaam gezelschap), maar een oude zuurpruim is een van de triomfantelijkste
werken van de duivel.
Schenk me het vermogen om het goede te zien op onverwachte plaatsen… en talenten in
onverwachte personen.
En geef me, Heer, de genade hun dat te zeggen.
Amen.
24
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Henk Valkenet.
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Mijn oma in gebed verzonken.
1950 Fotocollectie Henk Valkenet.
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Kenya toen
Het was 1958. Mijn vader kwam thuis van
zijn werk. Hij werkte als timmerman bij de
trappisten in Enschot, nabij Tilburg.
‘Hebben jullie zin om een paar jaar naar
Kenya te gaan, ik ben gevraagd om daar
een klooster en kerk te bouwen?’
We waren thuis met 7 kinderen 4 jongens
in de leeftijd van 17, twee van 16 en 15
jaar. Die zagen het wel zitten. Verder nog
drie meisjes van 12, ikzelf 9 en een van 6
jaar oud. Er werd besloten om het te
doen. Alle schoolboeken werden per boot
verstuurd.

Corrie Poirters staat bij de gele pijl

Wij vertrokken op 29 september als
lekenmissionarissen met een dakota
vliegtuig. Eerst naar Rome, daar zouden
we op audiëntie bij de paus gaan, maar
we hadden een heel vervelende vlucht
met veel vertraging en kwamen te laat.
Wel een paar dagen in Rome
doorgebracht, de St. Pieter en het
Colosseum bezocht. Daar kon je toen zo
naar binnen; er stonden nog geen lange
rijen. En in de catacombe mocht je ook
naar binnen; tegenwoordig niet meer.
Toen verder naar Entebbe (Uganda),
want Nairobi (Kenya) had toen nog geen
26
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vliegveld. Vanaf Entebbe bij verschillende
missionarissen gelogeerd om door te
reizen naar de plaats waar voor ons een
huis was gebouwd: het terrein van de
Trappisten in Lumbwa, nu Kipkelion
genoemd.
De eerste nacht daar hebben we
geslapen in het oude klooster: een lemen
gebouw, afgewerkt met koemest, zoals
de hutten van de bevolking. De volgende
dag gingen we naar ons huis, wat veel te
klein was voor 9 mensen.
De meisjes hadden met z’n drieën een
kamertje. De jongens met z’n vieren een
iets grotere kamer, en mijn vader en
moeder moesten om de beurt uitkleden
en het bed in omdat er geen plek was
waar twee mensen zich konden aan- of
uitkleden.
Het was wennen. Mijn moeder moest
koken op een houtkachel, later kwam er
wel een petroleumstelletje bij. Omdat er
geen elektriciteit was moesten we het
doen met petroleumlampen. Eerst werd
er een timmerwinkel, smederij en bakkerij
gebouwd. Toen dat klaar was kwam er
een aggregaat en hadden we overdag
elektriciteit.
Ondertussen kwam er een architect om
de tekening van de kerk en het klooster
te maken maar dat liep op niets uit. Mijn
oudste broer heeft het klooster en de
kerk toen ontworpen en samen met mijn
vader getekend. Ondertussen hadden zij
eerst nog een school gebouwd.

KBO - De Ophaalbrug - SPECIALE EDITIE - april - 2020

Na anderhalf jaar kon met de bouw van
het klooster worden begonnen.
Mijn jongste zusje en ik kregen intussen
les van een van de paters. Elke dag van
8.00 tot 10.00 uur en daarna nog wat
huiswerk. De meeste tijd bracht ik door
op de boerderij: koeien melken, wat heel
moeilijk was maar uiteindelijk toch lukte,
helpen varkens voeren en met een pater
mee in de Landrover over de ranch
rijden. Soms moest ik mijn moeder
helpen met boter karnen en koekjes
bakken, want er was geen winkel in de
buurt.
Voor vlees moesten we gaan jagen op
herten. Was er niets gevangen, dan
werd er een varken of koe geslacht.
Groenten werd door de trappisten
verbouwd. We hadden wel water uit een
bron; dat we zo konden drinken.
Als we in bad wilden, moesten we eerst
onder een waterton een vuurtje stoken
voor warm water.
Mijn zusje en ik speelden ook met de
Afrikaanse kinderen. Die spraken alleen
Swahili; als kind heb je dat wel snel
geleerd. Ik weet er nu niet zoveel meer
van.
Mijn oudste zus hielp mijn moeder, maar
na een paar maanden ging zij als
kindermeisje werken bij de Nederlandse
viceconsul in Nairobi. We zagen haar
dan maanden niet. Mijn broer zorgde
voor het bakken van brood, een andere
broer had werk in de smederij en dan

nog twee broers op de bouw, samen met
mijn vader. De jongens hebben in Kenya
hun rijbewijs gehaald en gingen met z’n
vieren naar de stad met de Landrover. Zij
waren bij een hockeyclub en regelmatig
speelden zij wedstrijden. Soms konden zij
niet meer terug in de avond en bleven
dan wel ergens slapen. Het was destijds
nog een Britse kolonie en er zaten veel
Engelse mensen waar zij mee optrokken.
Inmiddels was het klooster voltooid en
moest de kerk er nog naast gebouwd
worden.

Na 3 ½ jaar was ook die gereed en zijn
wij weer huiswaarts gegaan. Dit keer met
de boot. Van Mombassa (Kenya) naar
Genua (Italië), vandaar met de trein naar
Eindhoven. Op 29 maart 1962 waren we
weer in Nederland.
Het is een hele ervaring geweest. We zijn
een heel hechte familie geworden,
doordat we daar op elkaar aangewezen
waren.
Niemand van ons had dit willen missen
en we kijken er nog steeds met een
tevreden gevoel en veel plezier op terug.
Corrie Poirters.

KBO - De Ophaalbrug - SPECIALE EDITIE - april - 2020

-

27

28

-

KBO - De Ophaalbrug - SPECIALE EDITIE - april - 2020

Patience / Solitaire spelen
Een kaartspel om zelf/alleen te spelen. Doel van het spel is om alle speelkaarten
op vier stapels te krijgen. Die stapels bestaan uit de vier kleuren: harten, ruiten,
schoppen en klaver. In die stapel komen de kaarten per kleur op elkaar, de aas
onder, de heer daarboven, dan de vrouw enz. tot de twee. (Je mag ook aas 2-3-4
enz. tot heer doen).
Voorbereiding:
Neem een stock kaarten; haal de jokers eruit. Schud de kaarten goed. Leg zeven
kaarten open naast elkaar neer. De rest van de kaarten is de stock; de kaarten
liggen ondersteboven. Leg de bovenste kaart open naast de stock.
Het spel begint:
Kijk of een van de 7 kaarten een aas is. Leg die apart op een van de vier stapels;
het is het begin van die stapel. Kijk of een van de 7 kaarten op een andere past:
een zwarte 8 mag je op een rode 9 leggen. Vervolgens mag daar weer een rode 7
op. Op iedere opengevallen plaats van de zeven kaarten komt weer een nieuwe
kaart van de stock. Net zo lang tot de stock leeg is.
Voorbeeld:
Na de eerste verdeling ligt dit op
tafel.
Je kunt nu twee plaatsen vrij
spelen:

Nu kan je twee kaarten van de
stock op de open plaatsen leggen.
Als een kaart van de stock op een
van de vier stapels past, leg die daar
dan neer.
Zó speel je door totdat je de vier
stapels compleet hebt.
Succes en veel plezier.
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Oplossing van de 10 verschillen

Pas in deze bijzondere tijden
goed op jezelf en… op elkaar!

30
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Oplossing / Hoofddeksels

tooi
Indiaan

baret
militair

fez
Arabische/Turkse man

hoed
heer/dame

kroon
koning(in)

muts
heks

helm
ridder

helm
brandweerman/vr

pet
politieagent

helm (ijs)hockeydoelman

sombrero
Mexicaan

petje oranjefan/kind
voetbalsupporter

cap
paardrijder

duikhelm
duiker

gasmasker
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Filosofische kijk op het leven
Op een dag plaatste een leraar filosofie
een lege vaas op zijn bureau.

Deze dingen vervullen je leven het
meest.

Vervolgens vulde hij de vaas met
pingpongballen totdat er niets meer in
paste. Hij vroeg zijn leerlingen of ze het
met hem eens waren dat de vaas vol
was. Elke leerling was het ermee eens.

De steentjes vertegenwoordigen de
andere dingen in het leven, zoals je
carrière, huis en verantwoordelijkheden.

Toen strooide hij steentjes in de vaas.
De steentjes vulden de ruimten tussen
de ballen op. Weer vroeg hij zijn
leerlingen of de vaas vol was. Elke
leerling was het erover eens.
Vervolgens goot de leraar zand in de
vaas. Het zand vulde de lege plekjes
op. Weer vroeg hij de klas of de vaas
vol was. Elke student zei ‘Ja.’
Als laatste
goot de leraar
een flesje bier
in de vaas en
vulde
daarmee alle
lege plekjes
op.
Toen zei de
leraar: ‘Beste
leerlingen, ik
wil dat jullie
begrijpen dat deze vaas jullie leven
Vertegenwoordigt. De ballen vertegenwoordigen de belangrijke dingen: je
gezondheid, familie, vrienden en
passies.
32
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Het zand stelt al het andere voor: de
kleine ‘dingen’.
Als je eerst het zand in de vaas doet, is
er geen plek voor iets anders. Zo ook in
het leven.
Als je al je tijd en energie spendeert
aan de kleine dingen, zul je nooit
ruimte hebben voor de belangrijke
dingen.
Dus, ‘gebruik je tijd wijs en focus op
de dingen die gelukkig maken! De rest
is gewoon zand.’
Toen riep een van de leerlingen: ‘U
hebt ons nog niet verteld waar het bier
voor staat.’
De leraar glimlachte en zei: ‘Het bier
vertegenwoordigt het feit dat, hoe vol
je leven ook is, er altijd ruimte is om
met een vriend een biertje te drinken.’
Op internet circuleert een filmpje
waarop dit visueel is gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=g
8LkhjvuQfM
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OPLOSSING VERSTOPTE DIEREN
Onze secretaris Henk Valkenet houdt van fietsen. Op een doodgewone gazelle
trapt hij het hele land door. ‘Fietsen doe je zelf’ is zijn motto. Maandelijks vliegt
hij door gans ons nabijgelegen, humusrijke afdelingsgebied om de KBOtijdschriften te bezorgen. Sterk als een beer betreedt hij fietspaden in zijn vakantie
door het hele land.
Dat gaat thematisch. Bijvoorbeeld plaatsnamen op alfabet: Aalsmeer,
Barendrecht, Cabauw, Duiven, Everdingen, Ganzendijk, Haastrecht (waarvan
pastoor Kruisspin eerst de herdershond van Krommenie was, waar hij werd
gepest, vanwege zijn macro bochel) enz.
Henk bereidt zijn tochten goed voor. Na een nacht goed slapen, gewekt door
haangekraai, wil hij niet het haasje worden van pech. Dus de tas gevuld met
knijpkat, zeep, aardappel, puree en een monitor.
Zo wordt het avontuur geen nachtmerrie en voorkom je een fataal eind in een
drabbige berm. Henk vinkte dit keer de noordelijke provincies aan. Basaal mooie
routes langs gemeenten met plaatsnamen. Leeuwarden, Koekange, Beerta,
Hongerige Wolf, Vosseburen, Visvliet. Alle werden aangedaan. En natuurlijk een
digitaal shot ter plekke verrijkt later zijn album. Wat een prestatie!
Ik ben een luiaard. Ik zou naar Dieren rijden. Heb je ze in één keer gehad. Kan je
op een terras genieten van koele wijn, slakken en varkenshaas met volle pelaardnoten!
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Advertenties uit de jaren ’50 - ’60
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Eerste letter ..
Tweede letter ..
Tweede letter ..
Eerste letter ..
Eerste letter ..
Derde letter ..
Achtste letter ..
Vijfde letter ..
Zevende letter ..
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Net voor het slapen gaan – Henk Valkenet

Voor het slapen gaan wil ik graag nog iets lezen. Heel vaak zijn dat artikelen over
stamboomonderzoek. Dat is namelijk mijn verslaving, met als enige bijwerking:
enthousiasme.
Maar soms ook een boek. Het liefst dan een boek met korte verhalen of niet al te
lange hoofdstukken. Pauline Cornelisse heeft een paar zeer geschikte net-voorhet-slapen-gaan-boeken geschreven*.
Enkele weken geleden las ik het stripverhaal ‘Asterix en de race door de laars’. Die
lag nog ongelezen in de boekenkast. Voor de duidelijkheid: het coronavirus was
net bezig ons land te ‘veroveren’. Naast de wagen van Asterix en Obelix (en andere
stammen) neemt ook een Romeinse wagen deel; met de opdracht van Julius
Caesar: win de race! Als ik lees hoe deze Romeinse wagenmenner en zijn helper
heten, valt mijn mond open van verbazing: Coronavirus, bijgestaan door zijn
knecht Bacillus. Ik kijk wanneer het boek is uitgegeven: 2017!
Een vooruitziende blik?
Overigens… op de streep wordt Coronavirus verslagen door…
U raadt het vast wel.
* ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ en ‘Taal voor de leuk’.
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Pour toujours (voor altijd) - Sylvia Nemmers
Door de oorlog in Nederlands-Indië
heb ik geen normale school kunnen
bezoeken en in 1950 moesten we hals
over kop naar Nederland. Ik was 12
jaar en in het contractpension, onze
eerste opvang, ontmoette ik een
meisje dat haar huiswerk deed. Zij
vertelde mij dat ze Frans aan het leren
was en zij legde mij uit wat het was. Ik
wist daar het bestaan niet van en
kreeg de twee eerste zinnen: ‘Papa
fume une pipe’ en ‘le coq est sur le
mur’.
Toen ik dat hoorde was ik verkocht. Ik
deed er alles aan om daar meer van te
weten. Ik ging naar Schoevers en deed
later een privé-cursus bij een lerares
Mme de Mestral Combremont via
Schoevers aangereikt.
Via een speciaal bureau kon ik als au
pair naar Parijs gaan en heb mij hierbij
ingeschreven. Ik was 23 jaar en ik
moest bij de Franse familie op vier
kinderen passen. Hier bleef ik
ongeveer acht maanden. Ik ging naar
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de Alliance Française maar al snel ging
ik naar de Sorbonne en dit
combineerde ik met werken.
Ik heb op vijf plekken in Parijs
gewoond, veel vrienden van overal
vandaan ontmoet en elk weekend met
een groep theater en musea etc.
bezocht. Ik verbleef drie jaar in Parijs.
Heb mijn leven een fijne invulling
gegeven en gekregen; mijn hele leven
wat ik heb moeten missen door de
oorlog heb ik gecompenseerd!
Tenslotte heb ik een Ode aan Parijs
gegeven met het volgende gedicht:

‘Paris’
Je t’ai dans mon cœur, depuis
Que j’ai entendu de ta langue
J’ai voulu te rencontrer
Et je veux te voir
Et aussi te sentir, finalement
Je suis venue
Pour te voir
Pour te rencontrer
Pour t’embrasser
Je suis plongé dans ton cœur
J’ai gouté tout ce que tu m’a offert
J’ai passé un temps merveilleux
J’amais je t’oublierai
Je te garderai dans mon cœur
Pour toujours!
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Spreuken - ingezonden door Aart + Annie Valkenburg
Een wijs man verandert wel eens van gedachten; een dwaas nooit
Waardering is de zonneschijn die het leven verwarmt en de prestaties doet
groeien
Ik zag mezelf in de spiegel en dacht: ‘Verhip, de spiegels zijn ook niet meer
van zo’n goede kwaliteit als vroeger’
Wacht niet op een dag zonder fouten om gelukkig te zijn, want altijd maak je
ergens een grote of kleine blunder
Weet je waar hamsters wonen?

in Hamsterdam

Spreuken - ingezonden door Eric Jochems
Samen één
In een tijd als deze staan we samen als één
Denken we aan onze geliefden, staan we hierin niet alleen
Waar halen we onze kracht vandaan?
Waar moeten we met onze zorgen heen gaan?
Met al deze angst, onzekerheid en vragen
Weten we dat God ons hier doorheen zal dragen
Begrijpen doen we het misschien niet
Toch blijft God degene die ook deze tijd overziet
Kunnen we naar Hem toe dag en nacht
Geeft hij ons als we erom vragen Zijn vrede en kracht
© Christa-Kooijman-Adrian, Utrecht
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Oplossing letters bruggen:
1 Londen (Tower Bridge); 2 Rotterdam (Erasmusbrug, alias De Zwaan); 3
Boedapest (kettingbrug); 4 Praag (Karelsbrug); 5 Porto (Louis-I-brug, Eiffelbrug);
6 Millau (Viaduct de Millau); 7 Amsterdam (Magere brug) 8; Avignon (Pont SaintBénézet, bekend als 'Le pont d'Avingnon'); 9 New York (Brooklyn Bridge)
Oplossing woord: Loopplank

Geluk
Drie essentiële zaken voor geluk:
• iets te doen te hebben
• iets om van te houden
• iets om voor te hopen
40
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Doen

Spreuken: Eric Jochems

Mis je iemand? ................... Bel
Wil je begrepen worden? ... Leg uit
Heb je vragen? ................... Stel ze
Vind je iets niet leuk? ......... Vertel het
Vind je iets leuk? ................ Benoem het
Wil je iets? ......................... Vraag er om
Hou je van iemand?............ Zeg het
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