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Van de  
 
 
 
 
Ja, zo makkelijk als ik het de vorige 
keer had om mijn stukje te schrijven, 
zo moeilijk heb ik het nu. 
Toen was de Corona-ellende net 
begonnen en hadden we nog genoeg 
onderwerpen van de tijd daarvoor. Nu 
verkeren we al ruim twee maanden in 
slaapstand en mogen we nog steeds 
niet in de grote zaal om koffie en/of 
een borreltje te drinken. Ook al onze 
andere activiteiten liggen stil. En al zou 
je willen, de deur van de zaal is zelfs 
op slot, dus je kunt niet eens een boek 
lenen of zo. Je mag ook niet bij elkaar 
op bezoek, tenzij je 1½ meter afstand 
houdt en veel buren durven dat ook 
niet aan en gaan bij niemand op 
bezoek of zelfs niet eens naar buiten. 

Ja, ik weet het wel, we zitten bijna 
allemaal in de gevarenzone, maar 
buitenlucht is ook belangrijk, zelfs 
noodzakelijk, want zonder dat kun je 
óók ziek worden. 

Het is vanwege het gebrek aan kopij (en mijn nekharen zijn helaas nog 
steeds niet lang genoeg, om er zoveel uit te kletsen) dat dit dus maar 
een heel dun nummertje zal worden. En ook een heel bijzonder nummer 
(misschien wordt het wel een collector’s item) omdat het voor het 
grootste deel bestaat uit twee, door vele Grindhorsters gezamenlijk 
geschreven verhalen. 
Over het ontstaan daarvan heb ik een stukje geschreven en als u dat 
eerst leest en dan pas de verhalen, zult u meer begrijpen over waarom 
ze zijn geworden zoals ze zijn. 
Het was trouwens heel bijzonder om dit met elkaar te doen en wat mij 
betreft hadden nog veel meer mensen er aan mee kunnen doen, want 
zo kun je ook onvoorziene kwaliteiten van jezelf en/of anderen 
ontdekken. 
Het mooie is ook dat wanneer een verhaal de in jouw ogen verkeerde 
kant opgaat, je zelf het vermogen hebt om er een hele andere draai aan 
te geven. 
Enfin, ik zou zeggen, lees maar en laat ons schrijvers s.v.p. weten wat je 
ervan vond. 
 
Naast deze verhalen kunt u ook een stukje vinden over het onderhoud 
van de cv-ketel en de boiler. 
 
Een belangrijke mijlpaal in ons nu zo weinig opwindende en vlakke 
leventje vormde de gezamenlijke viering van Koningsdag, door velen 
minder koningsgezinde landgenoten Woningsdag genoemd. We werden 
die dag echt verwend en dat begon al ’s morgens vroeg met een 
schattig bosje oranje gerbera’s, via oranje tompoezen, chocozoenen met 
oranje spikkeltjes tot oranjebitter toe. 
Het werd een dag om van te smullen. 
 
Corrie v. H 
 
 
 
 

De meester vertelt in de klas: "ON aan het begin van een 
woord maakt het negatief, bijvoorbeeld: ONzin, 
ONinteressant, ONbelangrijk enz. 

 
Wie kent er nog zo'n voorbeeld van een woord met ON aan 
het begin? 

 
 Jantje antwoordt: "Eh... onderwijzer..." 
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De Grindhorst telt vele 
schrijftalenten 
De Coronacrises kan tot vele 

onverwachte en positieve initiatieven 
leiden. Zo ook hier in onze woongroep. 
Door dat er nu opeens meer vrije tijd is 
gekomen vanwege het wegvallen van 
sociale verplichtingen, kwam er ook 
vraag naar het invullen van die tijd en 
wat is dan mooier dan gebruik te 
maken van creativiteit? Je eigen 
creativiteit wel te verstaan: het is erg 
leuk om verhalen of gedichten te 
schrijven of iets moois te tekenen of te 
schilderen bij voorbeeld. 
Omdat we nu zo weinig dingen 
gezamenlijk doen is het wel zo 
plezierig om bij voorbeeld met elkaar 
een verhaal te schrijven, dacht ik.  
En zo kwam ik op het idee van een 
estafetteverhaal, waarbij iedereen op 
zijn of haar beurt een stukje schrijft en 
de laatste zorgt voor een leuke 
afsluiting. 
 
Ik vertelde hierover (per mail) aan 
iedereen die het horen wilde en al snel 
hadden we rond de 10 mensen bij 
elkaar die mee wilden doen. Besloten 
werd dat ik het begin zou schrijven en 
verder de boel een beetje in de gaten 
zou houden, want het moest toch wel 
enigszins ergens op gaan lijken. 
 

Het 
eerste 
verhaal 
dat zo 

ontstond was: “Het poppenspel” en wie 
er aan hebben meegeschreven staat 
onder aan het verhaal vermeld. 

Het tweede verhaal: ”Retourtje Sicilië“ontstond op dezelfde manier, 
maar nu deden er minder mensen mee. 
Na afloop vond een aantal schrijvers het 
wel genoeg geweest en gaf aan er mee 
te willen stoppen. 
Jammer, maar het heeft ons twee mooie 
verhalen opgeleverd en de wetenschap 
dat de Grondhorst gezegend is met veel schrijftalent. 
 
Corrie van H 
 
 
Het Poppenspel 
Tijd, tijd, tijd, wat een heerlijk woord vond ze dat. Altijd, zover ze zich 
kon herinneren had ze er in haar volwassen leven een tekort aan gehad 
en nu, nu zwom ze in de tijd. En zij niet alleen, bij alle mensen om haar 
heen gebeurde hetzelfde nu het virus hen gedwongen had om thuis te 
blijven. 
Maar ze merkte na een paar dagen van onbekommerd t.v.-kijken, bellen, 
e-mailen, muziek luisteren en uitgebreid koken dat ze het minder leuk 
begon te vinden. Had ze hier nu haar hele leven naar verlangd?  

Kennelijk is het met tijd net zo als 
met alle andere waardevolle 
dingen, ze zijn kostbaar omdat ze 
relatief zeldzaam zijn. 
Haar partner Willem vond al die 
beschouwingen maar grote 
flauwekul. “Mens geniet er nou 

maar van, straks moet je weer volop aan de slag” had hij gezegd. “Denk 
je dat al die lieve kleutertjes je straks niet helemaal crazy zullen maken 
met al hun geschreeuw om aandacht.  
 
Marie dacht erover na. Ze miste die aandacht van de kleuters en hun 
leuke verrassende momenten. “Ik mopper wel eens, maar nu verlang ik 
zo naar die drukte en herrie”. Ze liep tegen haar pensioen en ging te 
vaak zuchtend naar haar werk. Nu mocht van haar dat pensioen nog 
lang wegblijven. Willem genoot van zijn pensioen. Hij had een volkstuin 
en ging daar van maart tot november minstens drie keer per week naar 
toe. Hij genoot van zijn plantjes en van het gekeuvel met zijn mede-
pensionado’s op de tuin. Het was echt een mannengemeenschap met 
gemopper en een vette lach af en toe. Willem ging lekker zijn eigen 

gang, maar een kopje koffie uit 
de thermosfles van de buurman 
sloeg hij niet af.  
Zijn medetuinders vonden hem 
een rare peer. Hij was niet van 
de competitie, interesseerde 
zich voor mooie bloemen en een 
beetje groente, maar niet voor 

de mooiste tuin of de mooiste groente. Hij ging ook nooit mee met hun 
gemopper. Grijnsde een beetje, maakte een praatje en ging weer 
verder. 
In de woongroep van Marie en Willem waren de bloemen van Willem 
altijd welkom. 
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Marie is aan het mijmeren. In 
december gaat ze met pensioen. 
Ze verheugt zich erop. Gezellig met 
Willem naar hun bloementuin. 
Genieten. 
Nu heeft ze andere zaken aan haar 
hoofd. Een collega heeft gebeld of ze 
mee wil werken aan een 
onlineprogramma voor de kleuters. 
Ineens heeft ze een idee. Een 
poppenkastvoorstelling voor de 
kleuters. 

Dat is altijd dikke pret voor de kinderen 
en zelf vindt zij het leuk om te spelen. 
Ze vraagt aan Willem of hij mee wil 
doen. Willem schrikt, Uh brom, brom, 
ben ik met pensioen en nu moet ik 
poppenkast spelen”. 
“Ja Willem uit je comfortzone. Als jij 
nou Jan Klaassen speelt en ik Katrijn 
en de boze heks. Kom op, we gaan 
oefenen.” 
De boze heks zit Jan Klaassen 
achterna en weet niet hoe snel hij weg 
moet komen. 
Maar hij kan zich niet goed verstoppen 
want hun flat is niet echt groot. Ze 
hebben niet voor niets een leuke 
volkstuin aangeschaft. Wat een geluk 
dat hij niet heel volslank is nu kan hij 
zich onder het bed wurmen. Marie 
echter heeft wat meer van het leven 
willen genieten. Ze kan bijna nergens 
“nee” tegen zeggen en dat kun je wel 
aan haar zien. Helaas zou ze dat ook 
wel erg vaak hebben moeten doen, 
want als haar kleuters jarig zijn wordt 
er altijd getrakteerd en dat is toch nog 
steeds niet allemaal gezond. Het zal 
haar niet gemakkelijk vallen om onder 
het bed te zoeken. 
 

De heks (Marie dus) loopt de flat rond, 
kijkt achter de overgordijnen, doet alle 
kasten open en zucht vermoeid. Dan 
hoort Jan Klaassen gerommel en kan 
niet traceren waar dat vandaan komt 
en wat het betekent. Hij hoort dan de 
heks met een geniepig stemmetje 
zeggen: “Jan Klaassen waar ben je dan, kom eens tevoorschijn, want ik 
heb een cadeautje voor je”. 
 
Zal wel weer. Een cadeautje! Hij kent haar cadeautjes! Ongetwijfeld een 
cadeau met voorwaarden. Toch nieuwsgierig geworden, loopt hij het 

huis door. Pas in de badkamer weet hij haar te vinden. Daar staat 
Marie als een stralende engel. Zij heeft een wit gewaad aan, dat hij 
eerst niet herkent. Pas als hij de rode wijnvlek ziet, weet hij het: dit is 
haar trouwjurk, die hij 34 jaar niet gezien heeft. Een herinnering schiet 
door zijn gedachten.  
Oom Jaap, die op het hoogtepunt van het bruiloftsfeest met een 
wijnglas in zijn rechterhand en een hoofd vol alcohol met de bruid 
wilde dansen.  

In haar handen telt hij een aantal knuffels van hun kinderen. 
“Ik wist niet, dat je die bewaard hebt, net iets voor jou. Je bent wel een 
hele lieve heks, ga je met dat gewaad poppenkastje spelen?”  

Ja, en de heks heeft zich vermomd als een 
lieftallige prinses. De rode vlek knip ik er wel uit. En 
de knuffels ga ik gebruiken als poppenkast-
poppen. De trouwjurk heb ik bewaard om er ooit 
een hemeltje voor een wieg van te maken. 
“Een wieg”, mompelde hij. ”Moeten de kinderen 
toch opschieten, daar wachten we al jaren op. Wat 
heb je nog meer voor ideeën?” 
“Ja daar moet jij me mee helpen”  
“O, God nu komt het” zucht hij.  

“25 kinderen hier uitnodigen zou onder normale omstandigheden al veel 
zijn en is nu helemaal onmogelijk. Jij gaat nu naar je maten op de 
volkstuin en jij gaat hen vragen hoe je een groepsapp kan aanmaken. Ik 
ga het nu regelen met de ouders.” 
Tegenspraak was zoals gebruikelijk zinloos.   
Het hoofd van Willem draait op volle toeren. Ouders, 25 kinderen, een 
stralende witte engel, een poppenkast. Hoe kan hij dit plan aan zijn 
mede-tuinders helder uitleggen? Hij zou dus gaan lobbyen voor een 

groepsapp. Hij was meer voor een groepsappel, daar 
kon hij het sprookje van Sneeuwwitje aan knopen. 
Dat sprookje vloeide zo uit zijn pen. Maar een 
poppenkast?  
Met een groepsapp was het natuurlijk nog niet klaar, 
daarmee begon het pas. 
Welke rol zou hem toebedeeld worden? Hij wilde echt 
niet als Jan Klaasen neergezet worden. Hij hoorde de 
kinderen op het schoolplein al 
roepen: ”Jan Jan Klaasen”. 

Altijd wat. Ben je gepensioneerd, hoopt op een rustig 
leven en dan word je tot een filmster 
gebombardeerd. Hij is bijna bij de volkstuin 
aangekomen, zet zijn fiets neer en haalt wat gereedschap uit zijn 
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fietstassen. Daar is hij mee 
vervlochten, hij koestert als het ware 
zijn schep, gieter en zijn waterslang. 
“Ha, Willem” klinkt het in zijn oren. Hij 
schrikt ervan. Meteen gaat hij blozen. 
Hij heeft niet de moed de “groepsapp” 
ter sprake te brengen.  
Nee, hij gaat zijn tuintje voorjaars klaar 
maken. 
Rondlopend langs de perken, valt zijn 
blik op de mooi gekleurde tulpen. Hier 
wordt hij blij van! “Oh, wat zijn ze mooi, 
waar maak ik me eigenlijk druk over?” 
Als een tulpenknop die na een paar uur 
zonneschijn haar blaadjes ontvouwt, 
komt zijn reflectieve vermogen - terug 
van weggeweest - weer naar boven. 
Hij gaat aan het werk.  
Opeens hoort hij achter zich een 
vrouwenstem, die hem vaag bekend 
voorkomt. 
“Hallo, u bent toch Willem, de 
echtgenoot van mijn collega Marie?‘ 
Hij draait zich om en kijkt, op zo’n drie 
meter afstand, in het gezicht van een 
leuke jonge vrouw. “Jazeker ben ik dat! 
Waar hebben wij elkaar ook alweer 
gezien? Ja ha, eh... “ 
“‘U kwam Marie ophalen, na afloop van 
een workshop die ik een paar 
maanden geleden gaf aan mijn oudere 
collega’s”. Ja, Willem weet het weer. 
“Mijn opa heeft hier verderop een 
volkstuin en heeft me al zo vaak 
gevraagd eens te komen kijken. En nu 
kan het, ik werk thuis en heb mijn 
onlineprogramma’s van deze week 
voor de kinderen al klaar. Ik ben 
Ingeborg”. Ze knikken elkaar met een 
grote glimlach toe.  
 
Willem keek in de mooiste blauwe 
ogen die hij ooit had gezien. Er ging 
een schok door hem heen en hij 
hoorde zichzelf vragen: “Weet jij soms 
hoe ik een groepsapp moet 
aanmaken?” En voor hij het wist had 
de verlegen Willem alles verteld. Van 
de poppenkastvoorstelling, en van 
Marie en haar bruidsjapon met de 
grote, rode wijnvlek. 
 
Ingeborg had aandachtig geluisterd en 
zei enthousiast: “Dat is leuk en ja hoor 
ik weet wel wat je moet doen om een 

groepsapp te maken. Ik wil je wel helpen. En, ik wil ook wel een rol in 
jullie poppenspel.” 
Willem straalde, liep rood aan, pakte Ingeborg bij haar middel en danste 
met haar de hele tuin door. De vlinders in zijn buik liet hij maar begaan. 
Marie en haar bruidsjapon was hij helemaal vergeten. 
 
Willem was in zijn enthousiasme helemaal de anderhalve-meter-afstand 
vergeten die nodig is om het Coronavirus te bestrijden. Hij nam Ingeborg 
mee naar huis, waar Marie bezig was om haar jurk en de poppen te 
fatsoeneren.  
Ze was verbaasd Ingeborg te zien en vond het heel leuk toen zij hoorde 
dat Ingeborg de sleutel had  om voor de kinderen van haar klas iets 
extra’s te kunnen doen, nu ze thuis moeten zitten. 
Ingeborg zei tijdens het kopje thee met iets lekkers; ”Open WhatsApp en 
druk rechts bovenin op de drie groene bolletjes” en aldus geschiedde. 
Alle kinderen stonden in de groep. Voor Mohamed (de enige jongen in 
de klas die er geen had) wisten ze een smartphone op de kop te tikken, 
zodat ieder kind kon meegenieten van het poppenspel van Marie, 
Willem en Ingeborg, Maar de kinderen hoopten toch dat de Coronacrisis 
gauw overging, zodat ze hun juf weer in levenden lijve mee kunnen 
maken en knuffelen. 
 
Marie had weer plezier in haar leven en was blij dat Willem (na zijn 
aanvankelijke tegenzin) toch met plezier aan het poppenkastspel bezig 
was. Crisis, hoezo crisis, op deze manier hield ze het best nog even vol. 
Ze was ook blij met de hulp van Ingeborg, maar ze was er ook onzeker 
over. Ingeborg kwam wel erg vaak en dan zat ze meestal ergens met 
Willem te smoezen, want van 1 1/2 meter afstand had ze nog nooit 
gehoord en ook Willem leed op dat punt aan ernstig geheugenverlies. 
Verbeeldde ze zich nou dat hij heel schuldbewust keek toen ze er weer 
eens wat over zei?  
En toen ze daarna even de kamer uit was gegaan en weer terugkwam, 
waren hun hoofden heel dicht bij elkaar, maar het leek of zij boos waren. 
Ze keken erg geschrokken toen ze haar zagen. “Zie ik dat nou goed, 
waarom doen jullie dat? Dat is toch veel te dichtbij, willen jullie ziek 
worden?” had ze gezegd, omdat ze zichzelf niet wilde toegeven dat ze 
eigenlijk aan iets heel anders gedacht had. 
“Nou, eh, eh,” begon Willem aarzelend. “Wij hebben elkaar 34 jaar 
geleden voor eeuwig trouw beloofd. En dat meende ik toen en dat meen 
ik nog steeds, maar ik vind Ingeborg ook heel lief. Ik had het je al willen 
zeggen maar ik durfde niet, want ik wil je echt helemaal niet kwijt. Het 

kwam eigenlijk door de corona, omdat we 
niemand anders dan elkaar mogen 
aanraken en toen zag ik haar en opeens 
vergat ik al die regels en pakte haar beet en 
ja toen ging ze jou ook nog helpen met de 
poppenkast en wist ik helemaal niet meer 

wat ik moest doen. Ik heb haar zojuist gezegd dat ze maar minder vaak 
moet komen, omdat ik het te moeilijk vind. En toen kwam jij net binnen. 
Marie leek te zweven van blijdschap, haar bloedeigen Willem waar ze zo 
van hield had gezegd dat hij voor haar koos, dat hij haar trouw bleef, 
terwijl die Ingeborg zeker 10 jaar jonger en ook zeker 10 kilo lichter was. 
Het was misschien jammer dat ze nu Ingeborgs hulp bij de poppenkast 
zou kwijtraken, maar samen met Willem kon ze alles aan! 
 



 5 

 
Schrijvers: Corrie, Atie, Marijke, Linda, 
Hans, Hennya, Margreet, Riek, Frans      
 
 
Een retourtje Sicilië 
Vijf telefoontjes en het feit was 
wereldkundig gemaakt.  
Ze keek terloops nog even in de 
spiegel en knikte bevestigend. Ze 
mocht er nog zijn. Rudi trouwens ook.  
Vier jaar geleden was haar man 
Harmen overleden en een nieuwe man 
had haar pad met licht elan gekruist. 
Haar volwassen kinderen waren alle 
vier de deur uit ruimte voor haar 
achterlatend. Ze besteedde deze 
ruimte met bridge aan huis en aan 
kantklossen Ze gaf niet bepaald veel 
om deze activiteiten maar voelde zich 
er wel wilskrachtiger door geworden, al 
was het alleen maar om 13 kaarten 
vast te houden. Allemaal 
voorbereidingen voor een tweede 
huwelijk met Rudi. 
Wat klonk dat formeel. 
Nu de datum een feit was en ruim van 
tevoren was vastgesteld kon de ganse 
familie, plus de twee zoons van Rudi, 
gaan dichten, schrijven zich buigen 
over hapjes en drankjes en een heuse 
bruidstaart het licht doen zien. 
Alles liep op rolletjes, maar zij voelde 
zich niet, zoals ze had verwacht, in de 
zevende hemel. Ze dacht dat dat wel 
zou komen.  
Niets was echter minder waar. Ze ging 
steeds slechter slapen; ze lag ’s nachts 
te piekeren over van alles en nog wat.  
Eerst: Wat zal ik aantrekken op mijn 
trouwdag? Een witte jurk kan niet bij 
een tweede huwelijk. Een broekpak 
dan, dat vond ze te stijf. Dan maar een 
gezellige middagjurk, maar welke 
kleur? Ze wist het niet.  
Daarna lag ze wakker omdat ze aan 
het komende huwelijk begon te 
twijfelen. Was Rudi wel een geschikte 
man voor haar? Hield hij wel van haar 
of wilde hij alleen maar een goedkope 
huishoudster? Dan zou zij er snel spijt 
van krijgen.  

Ze begon er slecht uit te zien, 
helemaal niet als een stralende bruid. 
Zo gingen een paar weken voorbij, 
maar ze kwam er niet uit.  
Ze besloot er even tussenuit te gaan, 
weg van alles. Ze ging een week lang 
bij de kloosterzusters logeren. 
Daar, en tijdens de lange wandelingen in de bossen, kwam ze tot rust. 
Toen ze weer naar huis ging had zij haar besluit genomen. 
Nee, een huwelijk met Rudi was niet iets wat ze nu moest doen, ze was 
er echt nog niet aan toe. En wanneer zou ze dat wel zijn?  
Maar heel belangrijk, hoe moest ze dat Rudi en zijn kinderen en hun 
vrienden en verder iedereen vertellen? Ze wist dat Rudi heel 
teleurgesteld en misschien ook wel heel boos zou zijn. Hij had zich er zo 

op verheugd. Ze kon zich niet herinneren dat 
ze ooit met zo’n groot probleem had 
geworsteld, ze wist nu wel wat níét, maar ze 
wist niet wat wél. 
Straks zou ze weer thuis zijn en dan zou Rudi 
komen en moest ze iets zeggen. En toen ze 

dan weer thuis was en hij elk moment kon komen, bedacht ze in uiterste 
nood iets wat zowel laf als vreselijk dapper was, ja ze ging het doen! 
Daar ging de bel en Rudi kwam binnen met een prachtige bos bloemen 
en zijn armen wijd open om haar te omhelzen. Sterk blijven dacht ze 
alleen. Terwijl hij zich wild in haar armen stortte, zei ze: ”Lieverd, je bent 
veel te goed voor mij, maar ik kan het niet en ik ga weg, zeker voor zes 
maanden, maar misschien wel voor altijd. Ik ga naar Italië, naar Sicilië 
om precies te zijn.  
Ik ken daar iemand die wel een huisje voor mij kan regelen en ik spreek 
ook een heel klein beetje Italiaans. Als ik wacht ben ik te oud en dan doe 
ik het nooit meer”. 
Rudi deed een stap naar achteren terwijl hij de bloemen in een hoek 

gooide. Hij stond daar stokstijf 
en tot Marijke’s ontzetting 
begon hij te huilen, niet 
luidruchtig, maar heel stilletjes 
terwijl de tranen hem over zijn 
wangen liepen. Hij zei niets, 
maar stond daar als een 
huilend standbeeld. 
Marijke zocht naar tissues en 

kon ze niet vinden. Wanhopig was ze en ze vond het ellendig om haar 
vriend zo te zien. Ze vond zichzelf een vreselijk mens, maar ze wist ook 
dat ze zou gaan, wat dan ook, al was ook de hele wereld tegen haar. 
“Rudi, ik vind het vreselijk, dat ik je dit vertel, maar ik voel zo dat ik een 
ander pad moet inslaan. Ik ben er zelf van de week pas achter 
gekomen. Ik heb me de afgelopen weken zo beroerd gevoeld, zo 
wanhopig, over deze definitieve stap. Zo zie ik ons trouwen, 
samenwonen en afscheid nemen van mijn eigen plek”. 
Ze voelde zich schuldig om deze plotselinge ommekeer, die ze niet had 
zien aankomen. Maar ze voelde zich ook opgelucht en energiek. Toch 
wilde ze Rudi niet zo achterlaten. “Kunnen we er morgen, nu of over een 
aantal dagen samen verder over praten?” 
“Onze relatie is mij dierbaar, maar benauwde mij ook. Ik realiseerde me 
dat ik de afgelopen jaren weinig spannends in mijn leven had 
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ondernomen. Het gekke is, dat jij mijn 
redde uit een teruggetrokken en beetje 
doelloos leven. Jij gaf mij weer zin in 
het leven, een doel, iemand die er voor 
mij is en ik voor de ander. 
En nu dit alles bekroond wordt met een 
huwelijk krijg ik het Spaans benauwd. 
Rudi ik wil niet dat je uit mijn leven 
gaat, maar ik kan ook niet trouwen. 
Wat een idioot ben ik toch! Kun je het 
aan om er met mij verder over te 
praten?” 
 
Gelukkig was Rudi na een aantal 
dagen teruggekomen en hadden ze 
een goed en intens gesprek gevoerd. 
Rudi snapte dat zij voor zichzelf een 
ontwikkelingskans, een wijdere blik 
nodig had. Hij overwoog zelfs over een 
aantal maanden langs te komen als zij 
allebei verder wilden met de relatie. Of 
ze ooit nog zouden trouwen was even 
geen onderwerp meer. 
Marijke vertelde aan haar kinderen en 
de kinderen van Rudi, haar en zijn 
familie en de vrienden en kennissen 
dat de bruiloft niet doorging en dat zij 
de oorzaak hiervan was. “Ik kwam er 
achter, dat ik nog een wereld te 
ontdekken heb”. Ze belde, mailde, 
maakte een kaartje met een kort 
verhaal voor de vrienden en kennissen 
om hen dit nieuws te vertellen. 
 
Rudi zag ze deze weken geregeld. Er 
was weer sprake van elkaar verkennen 
en ontdekken. Het was zo fijn tussen 
hen dat ze bijna van haar plan af zag. 
Maar bijna is niet helemaal. 
Na 6 weken had ze een reis geboekt 
naar Sicilië en via haar kennis een 
huisje voor een half jaar. Volgende 
week woensdag ging haar vliegtuig. 
Ze had dus nog een week om haar 
koffers te pakken en afspraken te 
maken met haar dochter Hennie, die bij 
haar in de buurt woonde, om de post 
en de planten te verzorgen. Hennie is 
de enige van haar kinderen die 
regelmatig bij haar langs kwam, 
ondanks haar drukke baan. De drie 
zonen woonden verspreid over 
Nederland en zelfs een telefoontje 
kwam er niet altijd van. Met 
hoogtijdagen, dan wel en soms werd 

ze gevraagd om met de Kerst of met Sinterklaas langs te komen, dat 
vonden de kleinkinderen wel leuk. Ja, Marijke zelf ook want die kleintjes 
zag ze veel te weinig. 
Op de morgen van vertrek kwam Rudi al bijtijds aan. Hij had 
aangeboden om haar naar het vliegveld te brengen. Zijn voorstel had ze 
gretig aangenomen want ze was toch nog heel erg op hem gesteld en 
anders zou haar dochter een vrije dag hebben moeten nemen en dat 
vond Marijke niet nodig. 
Het was gelukkig mooi weer en de rit verliep prima. “Jammer, dat ik 
straks weer naar mijn eigen huis moet”, zei Rudi. “Eigenlijk zouden we 
nu samen op huwelijksreis moeten gaan. Ik had hier al een idee voor en 
had al wat informatie bijeen gescharreld, maar wie weet. Ik geef de 
moed niet op. Werk jij maar goed aan jezelf, maar vergeet mij alsjeblieft 
niet.” 
Inmiddels waren ze bij Schiphol 
aangekomen en Rudi parkeerde bij 
de Kiss and Ride, want hij wilde niet 
te moeilijk gaan doen en uitgebreid 
afscheid nemen, anders zou hij zijn 
tranen weer niet kunnen bedwingen. 
Hij tilde de koffers uit de achterbak en Marijke had al een 
bagagewagentje gepakt. Nu restte dus het afscheid. “Hou je haaks en 
vergeet me niet”, zei Rudi met een brok in de keel. Gelukkig bleven zijn 
ogen droog. “Hartelijk dank voor je goede zorgen, Rudi. Ik vergeet je 
niet. Doe de groeten aan iedereen.” 
Met deze woorden draaide Marijke zich om en ging ze de vertrekhal in. 
Op naar het onbekende. Ze had er zin in. Wie weet wat voor leuks er 
voor haar in de toekomst lag. Ze had zo tegen het afscheid opgezien, 
maar nu leek het of er een last van haar schouders was afgevallen en 
met een licht gemoed ging ze inchecken. 
Een plaats aan het raam. Kon je een vakantie, want dat was het toch, 
beter beginnen? Er kwam een medepassagier naast haast zitten en 
gaandeweg raakten ze met elkaar in gesprek. Guus was een Limburger 
dat kon je wel goed horen, maar met zijn getinte huid en zwarte haar 
zou hij ook voor een Italiaan door kunnen gaan. Hij runde een B&B vlak 
bij de hoofdstad Palermo. Hij was een charmante reisgezel. “Marijke 
haal je geen gekke dingen in je hoofd” voegde ze zichzelf toe. De tijd 
vloog om en voordat ze het goed realiseerde zette het vliegtuig al de 
landing in. In de aankomsthal, namen ze gehaast afscheid en ging ze op 
zoek naar haar koffer. Nadat ze deze van de bagageband geplukt had 
liep ze met de stroom passagiers mee naar de uitgang.  
Op weg naar het avontuur? 
Eenmaal buiten, op zoek naar een taxi, begreep ze wel dat dit een 
moeilijke zaak zou gaan worden. Veel passagiers en praktisch geen 
taxi’s. Ze werd wel getroffen door de zonnige en kleurige omgeving. Ze 
had de moed om een taxi te scoren al opgegeven. Dan maar met de 
bus. Op dat moment hoorde ze een stem met een onvervalst Limburgs 
dialect haar toe roepen. “Marijke…. kan ik je een lift geven!” Haar 
reisgenoot Guus in een limousine, met een eigenlijk iets te jonge vrouw 
achter het stuur. Zou het avontuur toch nog om de hoek liggen? 
“Hé, hallo Guus” zei ze blij verrast en ze sjouwde haar koffer naar de 
achterklep. 
Ze liet zich met een plof op de achterbank vallen terwijl een jonge stem 
zei: ”Dag, ik ben Chantal, oudste dochter van Guus en ik beheer als hij 
er niet is, zijn B&B”. “Oh sorry, ik ben Marijke, reisgenote van je vader”, 
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stelde ze zich voor en ze voelde zich 
heel erg opgelucht dat deze mooie 
Chantal niet was wie ze had gedacht 
dat ze was. 
Guus vroeg haar of ze bij hem wilde 
logeren, want hij had op dit moment 
nog wel een paar kamers vrij. Even 
voelde ze zich heel blij, maar toen 
bedacht ze met schrik dat ze al een 
huisje had geboekt voor een half jaar 
en een maand vooruit had betaald. 
Nou ja als Guus het drukker zou 
krijgen, kon ze daar misschien later 
naar toe. Ze zou het haar kennis wel 
uitleggen, misschien deed de 
huiseigenaar niet zo moeilijk. 
Eindelijk voelde ze zich wat meer 
ontspannen, de temperatuur was ook 
zo heerlijk en dan die palmen en al die 
ijs etende mensen op de trottoirs. Voor 
ze het wist hadden ze Palermo achter 
zich gelaten, maar na een heel korte 
tijd bleken ze midden in een andere 
stad te rijden. Ze zag diverse pleinen 
en pleintjes, bevolkt met alleen maar 
mannen, de meesten droegen een 
donkere snor en leuke kleurrijke 
overhemden met korte mouw. Vrouwen 
en kinderen zag ze ook, de kinderen 
overal, maar de vrouwen meestal in 
kleine groepjes op krukjes zittend voor 
hun huizen. De oudste vrouwen 
droegen vaak sombere zwarte kleren 
of hadden een zwarte band om de arm. 
De jongere vrouwen zag er vaak 
prachtig uit, alsof ze zich voor een 
feest hadden gekleed. 
“Waarom hebben ze die zwarte kleren 
aan?” wilde ze weten. Guus legde haar 
uit dat ze weduwen waren en dat ze 
een jaar zwart moesten dragen.  
Inmiddels hadden ze de stad verlaten 
en hielden ze halt voor een mooie villa, 
gelegen in een kleurrijke tuin. Het was 
waar Guus zijn gastenverblijf had 
gevestigd en met veel enthousiasme 
toonde hij haar een mooie kamer, 
gelegen aan de tuinkant. Terwijl zij 
haar kleren uitpakte, bracht hij haar 
een bos bloemen, vers uit de tuin en 
zei dat hij hoopte dat ze in zijn huis een 
hele fijne tijd zou hebben. 
En het was een fijne tijd, het was een 
heerlijke tijd, een prachtige tijd. Guus 
maakte er geen geheim van dat hij 

haar lief en mooi vond en hij nam haar overal mee naar toe. 
Al gauw had ze zichzelf ingeschakeld bij het personeel en deed ze al de 
p.r. voor B&B Dolce Far Hollandia. 
Af en toe gingen haar gedachten naar Rudi en ze schreven ook nog wel, 
maar dat werd wel steeds minder… 
Net toen ze weer dacht aan trouwen, maar nu met haar nieuwe liefde 
Guusje (zoals ze hem in stilte noemde), werd Guus afstandelijker, 
minder attent en ging hij veel meer drinken. Als ze hem daarop 
attendeerde, werd hij heel boos en ging haar uit de weg leek het wel. 
Waar was die leuke, attente Guus gebleven, die sportieve vent met wie 
ze zo lachen kon?   
En zij? Had ze inmiddels vrienden gemaakt, een groep waar ze op terug 
kon vallen en met wie zij haar problemen met Guus kon delen? Als ze 
eerlijk was, moest ze nee zeggen. Oh zeker, haar “vriendinnen” waren 
leuk en wilden graag met haar lachen, maar hun eigen familie kwam 
toch op de eerste plaats. Zij was en bleef altijd die buitenlandse. Ze 
stond er toch altijd buiten. 
Toen ze op een stille zondagmiddag, terwijl die rot zon weer eens 
onbarmhartig, verzengend scheen, haar leven op Sicilië bekeek, wist ze 
heel zeker, zoals ze nog nooit iets zeker geweten had, ze wilde terug 
naar Nederland. Dat was de plek waar ze hoorde. 
Ze belde dochter Hennie en vertelde dat ze naar huis kwam en vroeg 
haar of ze zo lang bij haar in mocht wonen tot ze een eigen slaapplekje 
gevonden had. 
Ze vertelde het Guus, die het wel goed 
scheen te vinden dat ze wegging en 
ging toen sparen voor een ticket en 
wat geld voor de eerste maanden 
levensonderhoud. Na vier maanden 
boekte ze een vliegtuig, en toen ze 
opsteeg keek ze nog eens naar 
beneden en zei “Ciao Sicilia” zachtjes 
in zichzelf. Hier kom ik nooit meer wist 
ze en ze voelde een diepe tevredenheid en verbondenheid toen het 
vliegtuig waarin ze zat, de Nederlandse bodem raakte. 
Eindelijk was ze weer thuis. 
 
Schrijver en schrijfsters: Hennya, Bertus, Riek, Corrie, Atie en Linda 
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Oranje, 
alles is 
Oranje 
wat je 
ziet 
Het gonsde al een beetje in De 
Grindhorst. Straks is het Koningsdag 
en we hebben al zo weinig in verband 
met die …. Corona, wordt er nu echt 
niets gedaan hier? 
Als je hier wat langer woont, moet je 
natuurlijk toch wel beter weten, zowel 
Bertus en Ria, alsnog twee andere 
Ria’s zijn al even bezig met plannen en 
overleggen. Beide stellen hebben wel 
ideeën en die worden ook uitgevoerd. 
Via de mail werden we door Bertus in 
kennis gesteld, we kregen een flyer 
toegezonden met uitleg over de gang 
van zaken met betrekking tot de 
Woningsdag. 
Het begon al met het weer, het werkte 
goed mee. Het was volgens mij de 
mooiste en zonnigste Koningsdag 
sinds mensenheugenis.  
In de morgen werden alle leden van de 
woongroep blij gemaakt met een mooie 
bos (natuurlijk) oranje Gerbera’s. Ria 
v.d. H. en Linda waren voor veel 
bewoners wat vroeg want die werden 
óf hun bed uit gebeld, óf waren zich 
nog aan het kleden. Maar iedereen 
vond het een leuke verrassing. Ria en 
Linda hadden alle bewoners al wakker 
gemaakt en dat was maar goed ook, 
want direct daarna kwamen Ria H. en 
Ria Th. (de andere Ria’s dus), in actie. 
Zij brachten bij ieder woongroeplid een 
bordje rond met daarop een oranje 
servet, mooi gevouwen met hierin een 
gedicht dat door Ria Th. was gemaakt, 
een tompoes met ja echt een oranje 
glazuurlaag, een chocozoen (was 
vroeger dus gewoon een negerzoen), 
en een oranjebittertje in: jawel een 
oranje glaasje en voor de niet-
alcoholisten een glaasje jus d’orange. 
Dit gevulde glaasje moesten we zuinig 
bewaren en meenemen naar het 
zanguurtje.  
Frans H. had zich in die tussentijd 
beziggehouden met het op gepaste 
afstand in de tuin te zetten van stoelen 
uit de recreatiezaal. Ook zorgde hij dat 

er diverse muziekstandaarden en muziekboeken werden neergezet. 
Iedereen werd uitgenodigd om zich ca. 12.45 uur te verzamelen in de 
binnentuin en/of op de bruggetjes of galerijen. 
Allereerst werd natuurlijk begonnen met het Wilhelmus en aansluitend 
het uitbrengen van een toast, want het werd wel tijd om ons 
oranjebittertje of jus te gaan nuttigen dat we eerder op de ochtend al 
hadden ontvangen. 
Diverse liedjes werden er gezongen, zoals “Que sera, sera”, “Hoe je 
heette dat ben ik vergeten”,”Una Paloma Blanca”, natuurlijk “Bora Bora” 
en “The Rose”. Terwijl we zongen over “het kleine café aan de haven” 
hoorden wij buiten een draaiorgel spelen. Maar Bertus was zo in de ban 
van het spelen dat hij het natuurlijk niet hoorde en we gingen dus 
gewoon verder met “Mijn Rotterdam”.  
Dat draaiorgel bleef toch wel even spelen en Margreet was dus de aller-
nieuwsgierigste persoon want die is gaan kijken wat er aan de hand 
was. Wat later kwam ze naar binnen en vroeg om de microfoon. Het 
bleek dat ze een mevrouw had ontmoet als vertegenwoordigster van 

dock van de Breedveldsingel die 
namens dock een flink aantal 
mooie, en daar is ie weer oranje 
rozen voor alle bewoners had 
meegebracht. Ook werd er een 
stapel kleurplaatjes meegegeven 
die meegenomen mochten 
worden bij een roos. Deze zijn 

door de kinderen van dock Hillegersberg gekleurd. 
 
Na deze interruptie gingen we weer gewoon door met zingen en er 
volgden nog “Daar bij de waterkant”, “Huilen is voor jou te laat”, “Rockin’ 
Billy”. 
Bertus had zelf nog een gedicht “Dat zijn de verzorgers” gemaakt als 
loflied aan de verzorgers van de Coronapandemie en die hebben wij dus 
tweemaal gezongen. Bertus vertelde erbij: “Als je onverhoopt verzorging 
nodig hebt en je vertelt de verzorgster of verpleegster dat je dit lied 
gezongen hebt, dat je dan geen kwaad meer bij hen kunt doen.” 
 
Aan “Marina” heeft Bertus ook een eigentijdse Coronadraai gegeven 
want in eerste instantie zong hij het zoals het hoorde maar aansluitend 
gaf hij er een Coronadraai aan. 
 
Tenslotte beëindigde Bertus het zanguurtje met de vraag of iemand wist 
hoeveel keer er Oranje vermeld was in de flyer. Dat bleek dus 10x te 
zijn, wel waren er meerdere woorden in het oranje geschreven, maar dat 
was niet de vraag. Riek was de gelukkige en kreeg hiervoor een doos 
bonbons. 
 
Iedereen werd er aan herinnerd om beneden in de gang een mooie roos 
en tekening mee te nemen. Er waren er voldoende, voor ieder een. 
 
Al met al was iedereen tevreden met deze mooie Oranjedag. 
 
Linda 
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Gedicht 
Lieve zuster, lieve broeder 
er is hard voor jou geklapt. 
Maar bij jou in het verpleeghuis 
is haast niemand die het snapt. 
Want geen partners en geen kinderen 
en geen vrienden zijn te zien. 
En bewoners vragen constant: 
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ 
 
Dan vertel je van het virus, 
in één uur wel twintig keer. 
Maar na enkele minuten 
weten mensen het niet meer. 
Mensen worden heel onrustig, 
raken soms totaal van slag. 
Ze begrijpen er geen snars van, 
dat bezoek niet komen mag. 
 
En jij zelf moet afstand houden, 
maar hoe moet dat aan het bed? 
Bij het wassen, bij het eten, 
bij het brengen naar ‘t toilet? 
Je mag ook geen knuffel geven, 
hoewel jij dat soms vergeet. 
Of misschien dat jij uit liefde 
bewust die regel overtreedt. 
 
Je mist hulp van mantelzorgers, 
die altijd aanwezig zijn 
en geliefden bezig houden 
en die afleiding is fijn. 
Want dat geeft jou even ruimte 
en heb jij je handen vrij 
om te doen wat maar blijft liggen, 
want dat hoort er ook nog bij. 
 
De familie is verdrietig, 
de verpleging horendol, 
de bewoners zijn onrustig, 
niets loopt volgens protocol. 
Het zijn hele rare tijden 
en het lijkt nog lang niet klaar. 
Maar we gaan het zeker redden 
en dat doen we met elkaar! 


