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Kijk eens naar buiten, wat zie je dan? 
De lente, de lente, de lente ! 
Maart is lentemaand en ook al zullen 
we nog ijsregens, sneeuwstormen of 
gure windvlagen moeten verduren, de 
lente valt niet tegen te houden, de zon 
zal overwinnen. 
Zo zal het - naar ik vurig hoop - ook 
gaan met die vreselijke “covid19-
vijand”, uiteindelijk zullen de 
medicijnen (en ons gezond verstand) 
het winnen, let maar op.  

Maar intussen is het wel stil in ons 
huis, want alle gezamenlijke activiteiten 
staan stil. Toch is dat niet helemaal 
waar, want er zijn ook hier in de 
Grindhorst mensen die hun best doen 
om het tóch een woongroep te laten 
zijn. 
De onverwoestbare leden van de 
Activiteitencommissie bijvoorbeeld, 
doen er alles aan om ons een eenheid 
te laten blijven.  
En de commissie Zorg en Aandacht 
verraste ons op 14 februari met een 
doosje pepermuntjes plus gedichtje, 
om daarmee Sint Valentijn te 
gedenken en ervoor te zorgen dat er 
die dag in elk geval aan iedereen 
gedacht werd. 

(En wat fijn dat het zonder suiker was, zodat echt iedereen kon 
meegenieten.) 
 
Korte tijd later werden we opgeschrikt door een overlijdenskaart van 
Yorga Raymakers, die hier nog niet zo lang woonde. Weinigen zullen 
haar hebben gekend, want toen ze hier kwam was ze al ziek en kwam 
ze amper buiten.  
Haar man Manus, die haar een hele tijd verzorgd heeft, staat er nu 
alleen voor. En we wensen hem heel veel sterkte. 
Op 26 februari kregen we een heel wat vrolijker bericht. Namelijk van 
Christel de Boer die ons in dichtvorm vertelde dat ze de dag daarvoor 80 
was geworden en ons ter ere daarvan een heerlijke stroopwafel gaf. Die 
moest helaas wel in eenzaamheid genoten worden, want trakteren op de 
woensdag-soos was er natuurlijk niet bij. 
Begin van de maand werden we trouwens al verrast door heerlijke 
erwtensoep en de 25e  kregen we opnieuw geweldige soep door Ria v.d. 
H. en Linda gemaakt en die smaakte weer voortreffelijk. 
Op zondagavond 22 februari werd een aantal bewoners opgeschrikt 
door een grote brandweerauto voor de 
deur en een paar brandweermannen op 
inspectie in de Grindhorst. De oorzaak 
hiervan was dat een aantal bewoners een 
sterke brandlucht had geconstateerd. De 
veroorzaker hiervan een allesbrander. 
Omdat er al eerder een dergelijk asociaal 
gedrag vertoond was, gaf de brandweer 
de Grindhorsters het advies om iedere 
keer als er rook-of stankoverlast 
geconstateerd werd, dit te melden. 
Uiteindelijk zou dan handhaving 
ingeschakeld kunnen worden. 
 
Als laatste nieuws kunnen we nog melden 
dat ons groepslid Adri, die hier een paar jaar gewoond heeft, is verhuisd 
naar Huize St. Liduina aan de Burg. De Villeneuvesingel 1.  
Wij wensen haar daar een goede tijd. 
 
Corrie v H. 
 

Verkoop iemand een vis en 
hij heeft de hele dag te eten. 

 

Leer iemand te vissen en je verknalt  
iemand een prachtzaak 
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Restjesdag 
In menig huishouden is het einde van 
de week de tijd van het opmaken van 
al de overgebleven eetwaar in de 
koelkast want vrijdag gaat moeder de 
verse groenten en levensmiddelen 
voor het weekend en misschien ook 
wel voor de rest van de komende  
week halen. Dus inderdaad is meestal 
donderdag restjesdag.  

Zo ook bij ons in de Grindhorst. De 
activiteitencommissie had nog een 
bedrag in de kas, dat was 
overgebleven van de inkomsten van 
diverse activiteiten en dat eigenlijk 
bestemd is voor aanschaf van 
toebehoren voor nieuwe activiteiten.  
 
Maar ja hé…., wanneer kunnen we 
daar weer mee beginnen? 
Ria v.d. H. weet wel waar je onze 
bewoners enthousiast voor kan maken. 
Eten… dat is altijd goed. Het weer is 
op dit tijdstip, het is eind februari, heel 
aangenaam want dat zonnetje geeft 
best al wat warmte. Maar na de 
afgelopen winterkou is ons lijf nog niet 
helemaal op het zonnetje ingesteld en 
willen we best nog wel iets warms naar 
binnen werken. Dus nu kunnen we nog 
kiezen voor erwtensoep. 
 
Donderdag 25 februari was het zover. 
De soep was gemaakt en goed warm 
en Ria en Linda hadden de 
soepkoppen al gevuld met de warme 
worst en op de bezorgkar gezet. Toen 
één van de zware pannen met soep 
erbij gezet en rollen maar. Het was een 
gekletter van jewelste toen we 
aankwamen zetten, maar iedereen 
waar we bij aanbelden was blij ons te 
zien en zei te kunnen ruiken dat we er  

 
eraan kwamen. Waarschijnlijk hoorde men ons al van ver komen. 
 
Halverwege onze rondgang was de 
soeppan leeg, maar we hadden voor 
het vervolg nog een pan vol. 
Gelukkig bleef er ook voor onszelf 
nog een portie over. Toen we ook 
deze pan bijna leeg hadden, had 
Atie de afwas al voor ons gedaan, 
want in afwassen is Atie, zoals ze 
zelf zegt, een expert van huis uit. 
 
Na het inscheppen en overhandigen van de soep moesten wij nog ons 
riedeltje laten horen dat als de soep op was kon de lege, 
schoongemaakte kom beneden in de gang bij Linda voor de deur 
worden teruggezet op de serveerkar. Dat scheelde ons weer een hele 
ronde. 
 
We leren goed bij en alles verloopt steeds wat soepeler en wat doet het 
ons deugd dat u allemaal zo leuk hierop reageert. 
 
Linda 
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Een Grindhorster in Coronatijd (7) 
“Ach, ik doe nu alle acht puzzels uit de 
kranten en vóór corona, deed ik er 
twee!” Aldus Ria Th., daarmee een 
kenmerkend verschil aangevend in 
haar tijdsbeleving van de tijd vóór en 
ná de uitbraak van het virus. Ze voegt 
eraan toe dat ze ook veel meer breit en 
wat uitgebreider kookt dan eerst. 
Voor Ria is deze tijd van beperking niet 
al te ellendig, maar ze voegt eraan toe 
dat ze blij is geen jonge blom meer te 
zijn. ”Ja” zo zegt ze: ”Ik moet er niet 
aandenken nog jong te zijn en zaken te 
moeten doen. Het is zo’n onzekere tijd, 
je kunt alles kwijtraken waar je een 
leven voor gewerkt hebt. 
Ton heeft nog meer angst dan ik, die 
ging in het begin de deur helemaal niet 
uit en nu, na Ruttes laatste toespraak, 
weer niet meer. Nou ik ook niet veel, 
nog wel zo af en toe, maar verder ben 
ik ook veel thuis en dan breien hè, ik 
had mijn eerste corona-trui in zes 
weken af en ik ben nu bezig met mijn 
tweede.  
Verder heb nog veel babykleertjes 
andere kleinere dingen gemaakt en ik 
heb ook wat gehaakt. En als ik een 
leuk bolletje garen zie, dan kriebelen 
mijn vingers weer. 

”Ria heeft 
weinig moeite 
zich aan de 
landelijke 
richtlijnen te 
houden al geeft 
ze toe zich wel 
eens een 

enkele keer te vergissen, maar er zijn 
geen dingen die ze nu heftig mist. Wat 
ze jammer vindt is dat ze nu nog wel 
naar haar zus in Bergschenhoek kan 
op haar scootmobiel, maar niet meer 
naar haar zus in Numansdorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat ze nu ook meer gedaan heeft is lezen en dat heeft er veel mee te 
maken dat ze zich tijdens corona wat beter kon concentreren op haar 
boek. Ze vertelt waarom: ”Normaal zit ik op de camping (waar we een 
caravan hebben) veel rustiger dan hier. In Rotterdam heb ik altijd wat te 
doen, dus word ik onrustig als ik een boek lees. In Rockanje heb ik wel 
die rust en we hebben nu zes heerlijke weken gehad. Voor mij was dat 

ook wel genoeg. Ik heb er ook wel eens 
gezeten dat het weken achter elkaar regende 
en ik me afvroeg of ik geen boot in plaats van 
een caravan had gekocht. Helaas kan ik niet 
met mijn scootmobiel het strand op, maar ik 
hoef ook niet direct in zee te zwemmen, daar 
ben ik niet zo happig op. 
Maar ik houd wel erg van puzzelen en van 
wordfeuden of een ander spelletje. 
Ik ben wel een lijfelijk mens en beweeg  
graag.  

 
Die braintraining die we hier hebben, dat vind ik heel leuk en lekker, 
maar ik vind het ook riskant en je zit daar zonder mondkapje dicht bij 
elkaar te ballen, dat kan toch eigenlijk niet?” 
Ria moet even nadenken bij de vraag óf en zo ja op welke manier ze de 
woongroep mist. ”Ach” zegt ze: ”In bepaalde opzichten mis ik de groep: 
zo maar gezellig een borreltje drinken of een babbeltje maken is er nu 
niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen 
belangrijker is dan voor mij. Als je geen 
partner hebt is dat natuurlijk veel 
moeilijker, voor mij is het overkomelijk. 
Wat ik leuk vond was de viering van 

Koningsdag, leuk 
met de 
oranjesnoep en 
het 
oranjebittertje. 
Het zingen was 
wel erg rommelig, dat klonk van geen meter, 
maar de mensen hadden wel plezier. 

Trouwens ik heb de afgelopen tijd ook veel plezier gehad doordat ik 
samen met Jannette een paar dagen in een hotel geweest ben. Normaal 
huren we rond deze periode een huisje met Marie-Louise en Hetty, maar 
dat lukte deze keer niet en dus zijn we in een hotel gegaan compleet 
met alle maaltijden, zodat we eens een keertje niet hoefden te koken. 
Het was heel fijn om door de bossen te rijden, ik op mijn scootmobiel en 
Jannette op haar elektrische fiets. Al hebben we er geen vogel gezien of 
gehoord, we hebben wel een prachtige tocht gemaakt. 
Behalve al dat handwerken en puzzelen is er trouwens nog iets wat ik in 
deze corona-tijd veel meer doe en dat is appen. Elke morgen stuur ik nu 
zo’n 30 appjes de deur uit. Dat deed ik vroeger nooit zo frequent en nu 
gaan mensen me erom vragen als ik eens een keertje oversla, dat vind 
ik wel heel erg leuk: juist meer contact dan vroeger!” 
 
Corrie v. H. 
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Ring……, ring……Mijn telefoon gaat, 
ik neem op en krijg Ria v.d. H. aan de 
telefoon met de mededeling: “Linda, 
kom jij morgen even een kippetje bij 
me ophalen?”. “Een kippetje, hoe dat 
zo?” “Ja”, zei Ria, ”We hebben nog wat 
restanten van diverse subsidies over 
en als ik dat allemaal bij elkaar doe kan 
ik voor alle woongroepleden wel een 
kippetje verzorgen. Omdat we dat niet 
met elkaar mogen eten, maak ik het 
maar gewoon bij mij thuis klaar. Helaas 
kan ik maar drie kippetjes per keer 
bereiden dus dan doe ik het maar in 
afdelingen. Iedere keer zes personen 
een half kippetje. Om het af te maken 
doe ik er dan ook maar een gepofte 
aardappel bij want dat lust iedereen en 
ze hadden de vorige keer al gezegd 
dat ze mijn kippetjes zo lekker vonden, 
dus…” ”Leuk idee”, zei ik,  
“Maar Ria dat is heel veel werk, zal ik 
je komen helpen?” Nou dat was niet 
tegen dovemans oren gezegd. “Graag” 
zei ze, “Kom maar wanneer je wilt, ik 
ga straks beginnen”.  
Het was ’s morgens net 09.00 uur dus 
ik kon 10.00 uur bij haar zijn. Deze 
afspraak hebben we dus wel enkele 
keren gemaakt. Iedereen lust wel kip, 
dachten wij, maar wat bleek er is een 
persoon die dat niet lust. Ria liet dat 
niet over haar kant gaan en zei: 
“Dan verzin ik toch wat anders.”  

Deze persoon kreeg dus een gevulde 
paprika. 
Natuurlijk was deze ook lekker, want 
jullie kennen Ria wel, ze maakt dan 
niet één paprika, maar natuurlijk meer. 

Vanavond eten wij dus ook gevulde paprika en doen er lekker rijst en 
een salade bij. Lust jij ook gevulde paprika? Natuurlijk, dus ik kreeg ook 
een paprika mee. Inderdaad die was heerlijk. Ria, idee voor een 
volgende keer. 
Ria kreeg veel complimenten, want we weten inmiddels dat koken voor 
veel mensen geen hobby is en dat ze heel graag van Ria’s kookkunsten 
gebruik willen maken.  
Ook het bestuur van onze woongroep waardeert onze inspanningen dat 
bleek wel uit de attentie die wij van hen hebben ontvangen. 
Nu maar hopen dat alle sores snel voorbijgaan en dat we weer snel 
onze tweewekelijkse eetmomenten in de recreatiezaal mogen gaan 
beleven. Nog even geduld mensen. 
 
Linda 
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Wat een leven in 2021 
Er is een aantal dingen in het leven 
waar je geen invloed op hebt. 
Een ervan is het weer. We hebben 
alles weer gehad in een korte periode, 
zowel vorst als sneeuw en natuurlijk 
ijzel en dat in een periode van + 14 
dagen. Het is raar dat je de ene week 
zonder jas kunt lopen en de andere 
week kunt schaatsen. 
Natuurlijk ben ik de lockdown niet 
vergeten, maar daar is mijns inziens 
genoeg over gediscussieerd en 
geschreven. Het werd mij af en toe te 
veel, want de een wist het nog beter 
dan de ander. Ik weet dat het niet 
meevalt, maar er zijn vele dingen in de 
wereld waar je je ook nog drukker over 
kunt maken, dus daarover voor mij 
genoeg! 
Het begon eigenlijk met de 
jaarwisseling. Er mocht geen vuurwerk 
afgeschoten worden, maar wat heb ik 
genoten. Vanuit ons huis hadden we 
een fantastisch uitzicht op het 
vuurwerk. 
Toen kwam het ijs. Het vroor behoorlijk 
zodat de kanalen en meren bevroren. 
We konden weer schaatsen op 
bepaalde plaatsen. Heel veel mensen 
maakten er gebruik van, zeker op de 
laatste zondag dat het vroor, want       
s’ maandags zette de dooi in, maar 
het duurde nog even voordat alles 
weer normaal was. 
Doordat de hemelwaterafvoer op ons 
balkon lekte kwam er langzaam wat 
ijsvorming op de pijp.  
Hij bevroor langzaamaan, zodat er 
mooie pegelvorming plaatsvond, 
maar niet voor een lange tijd, de foto 
laat zien wat er gebeurde dagen 
nadat de dooi zijn intrede had 
gedaan. Toen kwam de sneeuw. Tot 
veel vreugde van de meesten onder 
ons, zeker de kleintjes. De sleetjes  

 
 
werden van zolder gehaald en het grote plezier kon beginnen. Ook de 
wat ouderen genoten ervan.  
Het is wel jammer dat wanneer het gaat dooien er zo’n vieze troep op 
straat achterblijft maar daar kwam ook een einde aan. 
 
Tot slot kwam het fantastische kaartje van de dames van Zorg en 
Aandacht.  
 
Wat een leuk idee was dit. Het is door ons bijzonder gewaardeerd.  
 
Bedankt dames. 
 
Piet W.  

 
 

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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Een Grindhorster in coronatijd (8) 

 “Voor mij is de corona-tijd tot nu toe 
best goed verlopen, al heb ik een 
aantal dingen (erg) gemist en mis ik die 
nog steeds. Ik heb het namelijk, zoals 
gewoonlijk, erg druk, dus ik verveel me 
absoluut niet” aldus Corrie van H., die 
eraan toevoegt dat ze nog steeds een 
heel bezig mens is, maar dat ze het 
contact met mensen wel erg mist. 
Ze vervolgt: ”In juli werd het beter. 
Toen ging de grote zaal weer open en 
mocht ik mijn buren weer van dichtbij 
zien en kon ik met ze praten. Dat vond 
ik echt heerlijk. Voor mij zijn de 
richtlijnen niet zo moeilijk om te volgen 
wat betreft het afstand houden en het 
handenwassen, maar ik heb een hele 
grote moeite met die mondkapjes. 
Al vanaf het begin was er een grote 
controverse tussen de deskundigen, 
waarvan een groot aantal zeiden dat 
ze helemaal geen bescherming boden, 
alleen de z.g. medische kapjes (en die 
mogen we helemaal niet dragen) 
beschermen daadwerkelijk. De andere 
kapjes bieden schijnzekerheid, anders 
niet! Maar omdat ik regelmatig met 
Trevvel reis en af en toe met bus 35, 
ben ik verplicht die dingen te dragen, 
maar ik ben tot nu toe maar één 
Trevvel-chauffeur tegengekomen die 
het echt belangrijk vond. Ik draag ze 
ook in de winkels, maar ik heb er grote 
moeite mee, omdat ik ook nog eens 
astma heb en er extra benauwd van 
word. Ik draag ze dus omdat het voor 
anderen belangrijk schijnt te zijn en ik 
ook geen bekeuring wil krijgen, maar 
niet omdat ik er enige veiligheid aan 
ontleen. ”Corrie vindt het heel jammer 
dat sommige buren zo bang zijn dat ze 
niet in de grote zaal durven om een 
kopje koffie of een borreltje te komen 
drinken.  
 
 

 
Wat ze in alle drukte wel erg mist is het 
roeien op de Rotte wat ze al meer dan 
20 jaar wekelijks deed. Ze zou het 
heerlijk vinden als dat weer zou mogen, 
evenals het toneelspelen en de 
repetities die ze altijd het leukste vindt. 
Verder mist ze ook het lichamelijk 

contact met vooral dochter, schoonzoon en lieve vrienden. 
“Heel jammer is dat we elkaar geen knuffels meer kunnen geven, ook 
niet aan mijn beste vriend want die woont helemaal in Hardenberg en 
dan ga je tegenwoordig niet even zo’n lange reis maken om elkaar te 
zien.  
Wat ik wel mag is zingen in mijn (klassieke) koor. We zingen onder 
strikte voorwaarden sinds september alweer elke week. Wel zingen we 
maar met ongeveer 30 man, terwijl het koor ongeveer 60 mensen telt. 
Nu is 30 het maximale aantal dat gezamenlijk zingen mag en de andere 
helft durft niet te komen. Dat heeft zichzelf dus goed geregeld. We 
mogen alleen maar zingen, geen koffiedrinken na afloop of zo, maar we 
zijn allang blij dat dit mag en de dirigent zegt dat wij de beste helft van 
het koor zijn, dat is ook leuk, maar of het waar is? 
 
Behalve zingen, mag ik ook naar de fysiosport waar we met een klein 
groepje 60plussers een uur lang oefeningen doen. Daarna moeten we 
direct naar huis, want ook hier is er geen gezellig theedrinken en wat 
nakletsen. Maar ja, daar komen we ook niet voor hè? 
Verder ben ik ook weer bezig met het simuleren op de Hoge School. Dat 
doe ik al vele jaren. Dan speel ik dat ik een bepaald medisch probleem 
heb of een ziekte waarvoor ik behandeld moet worden. Soms krijg ik 
voorlichting bij een ziekenhuisopname, of heeft de hoofdzuster een nare 
mededeling voor mij en daar moet ik dan op reageren. Je krijgt dan een 
z.g. casus met gegevens over de patiënt die je spelen moet en diens 
medische problemen. Zo speelde ik onlangs een z.g. laaggeletterde die 
via een apparaat zuurstof moest krijgen en niets van de instructie 
begreep. Een leuke rol vond ik.  
Enige tijd geleden ben ik begonnen met het schrijven van een verhaal 
samen met een aantal Grindhorsters. Dat ging heel leuk maar na twee 
verhalen was de animo bij de meesten helaas verdwenen.  
Ook had ik het idee om voor de Grindhorster een serie interviews te 
maken over hoe wij corona ervaren. U leest daarvan nu weer een 
aflevering. 
Ik hoef me dus niet te vervelen, want ik heb ook veel contacten in 
Amerika en Engeland en ik mailde altijd al veel met hen en dat doe ik nu 
nog wat meer. 
Ook kijk ik veel t.v., bel ik mijn vrienden meer op en lees ik ook veel 
meer. Ik heb 1046 boeken op mijn e-reader, dus ik kan voorlopig vooruit. 
Wat ik in de afgelopen tijd erg leuk vond was het samen zingen onder 
leiding van Bertus. Dat had voor mij nog veel vaker gemogen. 
Ach, mijn dagelijkse leven ziet er dus min of meer normaal uit, al reis ik 
wel veel minder naar vrienden in andere plaatsen en ben ik dit jaar niet 
op vakantie gegaan. Ik zou dit jaar naar Hongarije gaan, nu misschien 
lukt dat het komend jaar. 
 
 
Corrie v. H. 
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In de 1e editie van de Grindhorster dit 
jaar hebben wij een Quizzzz 
opgenomen. 
Het idee was aangebracht door Berna  
en de redactie vond het een goed idee. 
Even bij de lezers de hersenen laten 
kraken.  
Wij hadden gesteld dat 2 - 3 weken 
nadat de Grindhorster werd verspreid 
iedereen wel een oplossing 
ingezonden zou hebben. 

Helaas werden we hier in wat 
teleurgesteld. In totaal ontvingen wij 
slechts 3 oplossingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Berna opperde toen dat er dan maar niet geloot moet worden voor een 
winnaar, want zij vond dat alle drie de inzenders winnaar zouden zijn. 
Donderdag 18 maart om 10.30 uur overhandigde Berna in de 
recreatiezaal aan Nel P. en Frans H. een eigen gebakken cake.  
De 3e inzender was Riek, maar zij was helaas verhinderd en kreeg de 
cake later op de dag overhandigd. 
 
Berna had erg haar best gedaan ze had een grote ronde Pandancake 
gebakken, een kruidcake met rozijnen en een roombotercake. Die zagen 
er alle drie heerlijk uit. Bovendien had ze er ook nog voor ieder een bus 
slagroom bijgedaan. 
Alle drie de cakes werden in drie gelijke delen verdeeld en op een  
bordje geplaatst, ingepakt en met een strik versierd.  
Natuurlijk wil iedereen weten wat de oplossing van de quizzz is,  
Die staat op de volgende pagina.  
 
 
Linda 
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Opletten?????? 
Een vriend heeft zijn 2e injectie van het vaccin gekregen en begon op de terugweg te merken dat hij zo onscherp en 
troebel zag. Thuis belde hij ongerust het vaccinatiecentrum om advies te vragen. 
 
Hij moest terugkomen naar de priklocatie om zijn bril op te halen. 
 
 
 
 
 
 

De zinnen afmaken met een Nederlandse plaats als antwoord

Nr VRAAG ANTWOORD
1 Het is leuk om met nonnen te schaken, maar spannender vind ik het als ik met……. Monniken - dam
2 Het vuile water mocht niet geloosd worden in de Rijn, vandaar dat ik het naar de……. Maas - bracht of Maas- sluis de
3 De Burgermeester zou een boom planten, daarvoor liet hij een gat in de…... Bode - graven
4 Er is een varken in diep water geraakt, ik denk dat de boer nu naar zijn….. Zwijn - drecht
5 Els was niet uitgenodigd, maar denk maar niet dat het ….. Els - speet
6 Na een hevige vechtpartij in het café vond de politie een…… Dode-waard
7 "In de buurt van een tuin spring ik niet", zei de parachutist, "want ik ben bang dat ik in de… Bloemen - daal/ Rozen - daal
8 Toen de leem op was kon men gelukkig nog een hele tijd met het .. Zand - voort
9 Een koekoek zat op een tak te peinzen en vroeg zich af: "Waar zal ik eens mijn…… Ei - bergen
10 Dat is veel te veel geld voor zo weinig hout, ik denk dat ik maar een heel….. Bos - koop
11 Bijna alle herten lagen te herkauwen in het gras. Ik zag maar één….. Hinde - lopen
12 Dat meisje hoeft maar even in de zon te liggen en ….. Bruin - is - se
13 Ik houd van de warme dagen van het jaar, vandaar dat ik graag voor de …. Winters - wijk
14 Goed schaken kan ik niet, maar ik moet zeggen dat ik nog…. Rotter - dam
15 Door de storm hadden de kwekers veel…. Appel - scha
16 Hij komt nog lang niet, dacht ik, maar plotseling was …... De - vent - er
17 Alle zaken waren al gesloten. Een cadeautje had ik nog niet, maar gelukkig kon ik bij…. U - trecht
18 Keihard vloog de bal op het doel af, de keeper sprong en… Hat - tem
19 Het leek of de lucht vol was met kleine vliegtuigen, maar het waren…. Duiven / Woerden
20 Zijn kleine zusje moest erg overgeven, oh oh oh, wat ….. Goor / Was-se-naar


