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Wat een vreugdevol begin van een nieuw
verenigingsjaar had moeten worden: hoera, we
mogen weer in de grote zaal en kunnen weer
deelnemen aan activiteiten, wordt overschaduwd
door een vreselijke, diep tragische gebeurtenis: de
dood van Erik, oudste zoon van Bertus en Ria.
Natuurlijk is de dood van een kind altijd iets
ontzettends en tegen de wetten van de natuur. Jíj
hoort eerst te gaan en dan pas je eventuele kinderen.
Maar het echtpaar had vrij recent een zoon verloren
en nu is hun tweede en laatste kind ook overleden.
Het afscheid waarbij (corona) niet zoveel mensen
mochten komen, is wel online gezet, zodat we thuis
mee konden kijken en dat was heel ontroerend.
Maar het leven gaat toch verder en zo is Ans onlangs
vertrokken naar een verzorgingshuis in
Lansingerland.
Anna en Fred worden de nieuwe bewoners en ze zijn
nu al bezig met verven en hun huis inrichten. We
wensen ze hier een heel prettig verblijf toe.
Ondanks alle sluitingen wegens de lockdown ligt hier
toch weer een magazine, want hoe je het ook wendt
of keert, Grindhorsters blijven actief en geven altijd
stof tot schrijven. Kijk maar verder in dit blad.
Zo is er een verslag van de Kerstbrunch met een
“corona-sausje”. Toen eigenlijk alles al voorbereid
was, besloot de regering de hele zaak (lees land)
dicht te gooien en mochten we – zelfs met Kerstmis –
niet meer dan twee gasten ontvangen. Gelukkig
hebben we hier uiterst creatieve bewoners en in dit
geval sloegen de twee Ria’s (zou het in de naam
zitten?) de handen ineen en bereidden een heerlijke
kerstlunch, die zij met behulp van Linda bij alle leden
thuis gingen bezorgen. Het werd een ware culinaire
verwennerij, met zelfs een halve liter wijn of jus
d’orange.
Wat ook niet door mocht gaan, was het vieren van
Sinterklaas’ verjaardag, altijd een van de
hoogtepunten van ons verenigingsjaar.

Maar het draaien van een film mocht wél. En dat
werd toch een leuke, alternatieve Sintmiddag.
In dit blad treft u ook een verslag aan van de in ons
gebouw gehouden cursus “Gezond leven plus
bewegen”. Alle deelnemers waren geslaagd en
werden beloond met een certificaat plus
waarderende woorden van de cursusleidster.
Onze bewoonster Berna maakte een mooie flyer om
daarmee het initiatief van de Voedselbank onder de
aandacht te brengen. Menige bewoner heeft hieraan
meegedaan en regelmatig houdbare boodschappen
afgestaan.
Ook kunt u in dit blad het een en ander lezen over de
enquête die werd gehouden door onze bewonerscommissie. Circa 30 mensen hebben hierop
gereageerd en zodra alle punten besproken zijn,
zullen we de uitslag in dit blad bekend maken.
Voor de mensen
die er bekend
mee zijn, zal de
naam Trevvel
waarschijnlijk de
nodige ergernis
oproepen, maar
dat het ook heel
anders kan, kunt u lezen in het in dit blad opgenomen
stukje.
Heel erg leuk is het verslag van onze gloednieuwste
bewoonster Elly.
Ze woont hier nu drie maanden en heeft het erg naar
haar zin. Dat ze waarschijnlijk voorlopig geen
wereldreizen meer gaat maken, vindt ze geen
probleem. Ze blijft nu graag dichter bij huis.
Twee vrolijke berichten ter afsluiting: 3 februari gaat
de cursus “Gezond ouder worden en bewegen” van
Empowerment weer van start en zondag
30 januari ging de grote zaal weer open om
maximaal 20 leden de mogelijkheid te bieden elkaar
weer te ontmoeten, onder het genot van een glaasje
fris, sap of wat alcoholisch.
Corrie v. H.

Sinterklaasfilm in plaats van Sinterklaasspel

Bijna 20 mensen (het maximum) waren op zondag 5
december aanwezig in de grote zaal/annex
huiskamer. Ja, het was de verjaardag van de
goedheiligman, oftewel Sint-Nicolaas en
traditiegetrouw zouden de Grindhorsters dat vieren
met het beroemde Sinterklaasspel, behalve dit jaar,
ach ja, corona……….
Het was voor veel buren echt een teleurstelling, want
dit spel is een van de leukste gebeurtenissen in ons
verenigingsjaar: het staat garant voor een aantal uren
van (soms hilarisch) gelach.
De altijd actieve activiteitencommissie had iets
bedacht, namelijk een feestelijke middag die vóór vijf
uur afgelopen zou zijn, zodat de corona-regels netjes
nagestreefd konden worden.
En dus gingen op de genoemde vijfde december de
deuren van de zaal open en werden de aanwezigen
(die netjes op afstand van elkaar zaten) verwelkomd
met warme thee of koffie of cola. En een stukje
boterletter. In de tussentijd klonk er zachte
Sinterklaasmuziek.

Daarna was er tijd voor een leuke Nederlandstalige
film waarin
Sinterklaas niet
voorkwam. Nee,
Linda de Mol was de
hoofdrolspeelster van
deze “Ellis in
Glamourland”
geheten rolprent.
Hierin speelde Linda
de rol van een
hardwerkende
(bijstands)moeder
met 8-jarige zoon.
Zoonlief wil graag op
voetbalkamp, maar
dat lukt niet wegens gebrek aan geld en zijn moeder
neemt zich voor extra hard te gaan werken om dit
volgend jaar wél mogelijk te maken.
Een glamoureuze Amerikaanse filmster (Joan
Collins) geeft op dat moment een cursus aan mensen
die een miljonair aan de haak willen slaan. Linda
volgt die cursus en slaagt met vlag en wimpel. Het
was inderdaad een leuke film, waarin Linda erg goed
acteerwerk liet zien.
Daarna hoefden we nog niet naar huis, integendeel
we werden verrast op heerlijke eigengemaakte soep
met ballen en broodjes met knakworst (mét of zonder
boter). Bertus liep rond met drie flessen knijpsaus,
zodat iedereen een broodje helemaal naar eigen
smaak kon krijgen.
Maar zelfs hiermee was de middag nog niet ten
einde, want er was nog koffie of thee EN een
verloting. Het activiteitenteam, bestaande uit Ria v.d.
H., Linda en Bertus had zelfs hiervoor gezorgd en na
afloop mocht Martin de hoofdprijs, bestaande uit een
cadeaubon voor levensmiddelen bij Appie Heijn, mee
naar huis nemen.
Corrie v. H

2

Allemaal geslaagd!

Wat waren het 12 gezellige donderdagmiddagen van
16 september tot en met 9 december. 13 dames
deden die middagen hun uiterste best aandachtig te
luisteren naar onze coach Marleen en haar
belangstellende vragen te beantwoorden.
Het ging tijdens deze dagen over de cursus Gezond
Leven en aansluitend een uurtje bewegen onder
leiding van Elles. Hierover heeft Ria Th. in de vorige
Grindhorster een leuk en volledig stukje geschreven,
dus daar hoef ik niet nog een
keer over te beginnen.
Nu was op 9 december de
laatste dag. De cursus is nu
afgelopen en we kregen allemaal
een certificaat. Dit certificaat
kregen we niet zomaar van:
alsjeblieft dit is je certificaat. Nee, eerst werd
iedereen afzonderlijk toegesproken door Marlies. Zij
had in de afgelopen weken heel goed opgelet en wist
voor iedereen de juiste details te vermelden. Daarna
zette zij een muziekje op, o.a. “You are the
champion”, en werd het “lijdend voorwerp” gevraagd
naar voren te komen en het certificaat te
ondertekenen. Waarna Marlies zelf ook nog haar
handtekening zette. Daarna werd het pas
overhandigd. Zo ging Marlies alle 13 personen af.
Intussen was ook Elles langsgekomen en konden we
gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken. Marlies
had voor iedereen een lekkere oliebol meegenomen
die we ons lekker lieten smaken. (Over gezond te
spreken). Maar een enkele keer is het heel goed om
aan iets wat niet goed voor je is toe te geven en
lekker te genieten.
De koffie, thee en de oliebollen waren op en Marlies
en Elles wilden afscheid nemen, maar dat konden we
niet zomaar laten gebeuren. Ria v.d. H. en Linda
overhandigden beide dames een prachtig boeket
gemengde rozen als dank voor hun inspanningen.
Marlies beloofde ons dat we begin volgend jaar
opnieuw van haar zouden horen en dat we nu een
iets andere cursus tegemoet kunnen zien, namelijk
”Gezond ouder worden”. Ook deze cursus zal worden
gevolgd door een uurtje fitnes.
Allemaal kijken we er naar uit.
Dus lieve mensen in de Grindhorst, als je dit ook iets
lijkt, geef je dan op, het kan nog. Oh ja, deze cursus
is gratis.
Opgeven kan altijd bij Linda op nr. 11.
Linda

Goed dat u
meegedaan heeft met
de inzamelingsactie
voor de voedselbank.
Berna heeft hier een
mooie flyer voor
gemaakt en menigeen
heeft regelmatig
spullen in de actiontas
gedaan die ik dan
bij een kerk mocht
achterlaten.
Houtbare etenswaar, snoepgoed, wc-papier e.a.
stond op de flyer. Maar u deed er nog wat extra
bij: Sinterklaas- en kerstlekkernijen, bier en wijn
en placemats. Allen dank hiervoor. En tot een
volgende actie.
Frans H.

Vacature Commissie Zorg en Aandacht

Beste woongroepleden,
Zoals u allemaal bekend, hebben alle
woongroepleden te maken met de commissie Zorg
en Aandacht. Deze commissie is heel erg betrokken
bij het wel en wee van onze bewoners. Op
verjaardagen, bij ziekte en bij jubilea zorgt zij voor
een kaartje en een kleine attentie. Maar ook na het
overlijden van een bewoner wordt er een herdenking
in onze recreatiezaal gehouden, die door Ria Th.
wordt georganiseerd.
Als een bewoner ziek is, staat Ria altijd klaar om van
dienst te zijn en om te helpen op welke manier dan
ook.
Helaas bestaat de commissie nu uit alleen Ria Th.
Wel wordt zij uitstekend geassisteerd door Christel,
die alle kaartjes verzorgt en alle datums in de gaten
houdt. Maar u zult begrijpen dat dit toch een
behoorlijke druk op Ria legt. Zij zou het prettig vinden
als er iemand is die haar binnen de commissie Zorg
en Aandacht ter zijde wil staan. Niet eenmaal, maar
het gehele jaar door.
Vindt u het prettig om u voor dit goede doel in te
zetten en wilt u wat van uw vrije tijd hieraan
spenderen, laat het Ria Th. weten.
Linda
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Kerstbrunch
met een
coronasausje

Zolang wij als
woongroep in de
Grindhorst wonen,
eten wij Tweede Kerstdag met elkaar een heerlijke
kerstbrunch. Na de problemen van het afgelopen jaar
leek het erop dat dit jaar onder bepaalde
voorwaarden weer een gezellige maaltijd gegeten
kon worden en we hadden als vanouds mogen
kiezen tussen vlees of vis.
En toen, iedereen weet wat er toen weer gebeurde,
ja hoor, we gingen weer op slot. Maar gelukkig
hebben we mensen in onze club die zich door niets
uit het veld laten slaan zoals het wonderbaarlijke duo
de Ria’s. Deze creatieve en culinair gedreven dames
kondigden aan dat zij zich beschikbaar stelden om
een maaltijd voor de Grindhorsters te bereiden, en zo
gebeurde.
De Ria’s hadden nog de hulp van Ton en Linda
gekregen, maar verder deden ze alles samen.
Om te beginnen de boodschappen, waarbij ze nog
iets grappigs ervaarden.
Ria H. vertelde: ”Ik belde op woensdag voorafgaande
aan kerstmis de winkel, om te vragen hoe het met de
toetjes ging. Daar werd mij verteld dat ze er
inderdaad twee hadden. En dat terwijl we er 25
besteld hadden! Maar uiteindelijk is het toch nog
goed gekomen en hadden wij op tijd onze desserts in
huis”.
Op de 26ste, rond 13.00 uur, ging Ria H. geflankeerd
door Linda, gewapend met een kar langs de huizen.
Ze brachten allereerst een warme bouillon in een
wijnglas, heel chique dus, waardoor je je gelijk in een
vijfsterren restaurant waande.
Tegelijkertijd
kregen we een
pasteitje met
stokbrood en
een groot bord
met daarop een
huzarensalade,
gevulde eieren,
asperges met
ham, augurkjes, rauwkost, salami en kunstig
gesneden radijsroosjes.
De Ria’s hadden er 24 kunstwerkjes van gemaakt,
want het zag er heel leuk uit: om zo in te bijten!
Er was een persoon die iets vegetarisch had besteld,
maar dat heb ik niet gezien. Er was daarbij gebruik
gemaakt van diverse kaassoorten, hoorde ik.

Het toetje was wat mij betreft het klapstuk: een echt
grand dessert: met vers fruit en chocolade. En alsof
dat nog niet genoeg was twee stukjes chocolade en
een bonbon. Daarbij was er ook nog een glaasje jus
d’orange, wijn, of likeur.
Het enige wat aan deze grandioze lunch ontbrak was
de koffie, maar die mocht je zelf zetten.
Corrie v. H.
Enquête “De Grindhorst”

Op 13 december hebben we de enquête bij iedereen
(kopers en huurders) in de bus gedaan.
De enquête is besproken door Atie, Linda, Gerda en
Frans H.
Het aantal terugontvangen ingevulde exemplaren
bedraagt 30, dus meer dan de helft, en geeft dus een
goed beeld van de gemaakte opmerkingen bij ieder
punt, waarvoor onze dank.
Zoals bij de enquête aangegeven, zullen wij deze
punten met MaasWonen bespreken.
Door de Lockdown heeft het gesprek nog niet
plaatsgevonden.
Nog even de vragen op een rijtje:
1. Hoe vindt u het onderhoud van de binnentuinen?
2. Hoe vindt u het onderhoud van de buitentuinen?
3. In de groene strook tussen parkeerterrein en sloot
groeien de brandnetels welig.
Wat vindt u, wat er moet komen?
4. Er wordt gepleit voor een zitgelegenheid naast de
recreatieruimte, voor zonnige dagen.
Zou u dit ook willen?
5. Hoe vindt u de kwaliteit van het glazenwassen?
6. Heeft u nog opmerkingen over het schilderwerk?
7. Wilt u beugels in de douche?
8. Werkt uw verwarming naar behoren?
9. Zijn er nog andere dingen die u naar voren wilt
brengen?
Zodra het gesprek met MaasWonen is geweest,
zullen we de resultaten aan iedereen doorgeven.
Frans H.
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Drie maanden bewoner van nr. 51

Wat vliegt de tijd toch voorbij. “Dat is een goed teken
want dan heb je het naar je zin” zei mijn moeder
altijd. Dat is ook zo. Ik heb het reuze naar mijn zin,
ook al is nog niet alles compleet. De zonwering,
vouwgordijnen, zijn nog niet klaar en de stoelen van
de eettafel zijn ook in bestelling. Alles duurt lang en
door corona natuurlijk nog langer. Maar daar zal ik
het verder niet over hebben, daar moeten we
allemaal mee dealen en ik weet dat er mensen zijn
die het erger hebben.
Maar natuurlijk mis ik ook terrasjes en gezellige
lunches in de stad. Het is niet anders en van erover
zeuren word je alleen maar chagrijnig. Dat moeten
we niet hebben. Mijn huis is ook zo heerlijk warm,
daar geniet ik elke keer weer van als ik binnenkom.
Het komt mij wel goed uit dat je niet veel mensen
mag ontvangen van de regering, want ik vind het ook
veel gezelliger als het er een of twee zijn. Dan kun je
echt luisteren naar elkaar. Natuurlijk waren veel van
mijn vrienden en kennissen bloednieuwsgierig naar
mijn huis en die zijn ook allemaal komen kijken en
waren er net zo weg van als ik ben. Het gemak ook
wat ik hier heb. Ja, heerlijk. Nu is het weer uitkijken
naar de vakantieperiode, maar ja, in deze coronatijd
zal dat ook weer lastig zijn, hoewel plannen kun je
altijd maken. Ver weg ga ik niet meer. Ik heb in mijn
jongere jaren de hele wereld bekeken op IJsland en
Canada na. Dat zijn geweldige ervaringen geweest
die ik toch mooi in mijn rugzak heb zitten. De meest
aparte reis was Round the World.
Op mijn verjaardag, ik werd 66 jaar, gaf ik een borrel
bij Mendoza en daar hadden we het erover wat je

Wij hebben toen een “Round the World Ticket”
genomen. Een reisbureau in Amsterdam
organiseerde zulke reizen, incl. hotels van * ** *** of
**** sterren.
Dat hield in dat je slechts een kant op kon reizen, b.v.
in Amerika wel van noord naar zuid, maar niet terug.
Omdat we allemaal ook in andere landen onze eigen
vrienden hadden, hebben we veel samen gereisd,
maar ook hele stukken solo en dan troffen we elkaar
weer in Los Angeles, Sao Paulo of Santiago. De
grote oversteek naar China hebben we gezamenlijk
gedaan en ook de dingen daar in het oosten, maar
na Singapore fladderden we weer uiteen en troffen
elkaar weer in Sydney. Zelf heb ik toen met nog twee
anderen Nieuw-Zeeland gedaan en het volgende
trefpunt was dan weer Kaapstad. De verhalen waren
niet van de lucht natuurlijk. In Zuid-Afrika hebben we
ook gezamenlijk dingen gedaan, heel leuk. Niet te
geloven, op safari, midden in de bush, kwam ik een
oud-collega uit Rotterdam tegen. Na Kaapstad was
het volgende trefpunt Rome. Zelf had ik nog een
tussenstop in Dubai om een goede vriend te
bezoeken, anderen gingen op safari in Kenia en naar
de Ivoorkust. Ja, dat was allemaal heel leuk. Ook het
vrijwilligerswerk voor Unicef in Zambia 3 jaar later
was geweldig, maar daarover schrijf ik wel een
volgende keer.
De komende vakantie blijf ik denkelijk wat dichter bij
mijn nieuwe huis, waar ik nu dagelijks van geniet.
Elly
Waar een wil is, is een weg;

allemaal gedaan had tot dan in je leven en wat je nog
graag zou willen. Om de beurt konden we onze
wensen spuien. Mijn wens was om nog eens een reis
rond de wereld te maken. Toen ik dat had geuit
waren er nog vijf vrienden/vriendinnen zeer
enthousiast om zoiets te doen, dus hebben we de
koppen bijeen gestoken en zijn uit gaan vogelen hoe
dat het beste kan.

waar geen wil is, is wel een omweg
en waar onwil is, is altijd wel een uitweg
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Na alle misères van afgelopen jaar is de toestand
enigszins verbeterd en mogen wij weer onze
activiteiten gaan opstarten.
En dat gaan we weer doen ook? Allereerst:
Donderdag 3 februari 2022 krijgen wij een
vervolgcursus van Empowerment.
De vorige was de cursus “gezond leven” in
combinatie met een uurtje bewegen, nu is het de
cursus “gezonder ouder worden” en ook in
combinatie met een uurtje bewegen.
Het is fijn dat zowel Marlies, als Elles weer onze
trainer, respectievelijk coach zullen zijn:
donderdag 3 februari, van 14:00-16:00 uur:
14:00 - 15:00 uur: Trainer Empowerment:
Marlies
15:00 - 16:00 uur: Sportcoach Beweging:
Elles.
We hebben weer 12 bijeenkomsten en dan eindigen
we op 12 mei.
Tijdens de schoolvakanties hebben we geen
bijeenkomsten: 3 maart, 28 april en 5 mei
Deze cursus is net zoals de vorige weer gratis.
Nemen jullie wel je barkaart mee voor als we
tussendoor een kopje koffie of thee drinken.
Deze cursus is al volgeboekt.
Op dinsdag 8 februari 2022 gaan we weer van start met
onze Breintraining en wel van 15.45 uur – 16.30 uur en
ook hier hebben we weer onze vertrouwde coach Marion.
Voor deze cursus betalen we een kleine vergoeding,
namelijk € 3,-- per keer.
Voor de breintraining kunnen we best nog een aantal
deelnemers gebruiken.
Hebt u zin en wilt u hier meer over weten, neem dan
contact op met Linda nr. 11 of met Wil nr. 81.
Om met Wil te spreken: Hup, kom allemaal uit die
luie stoel en ga bewegen!
Linda
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Valys-ellende met een happy end

Vele lezers van dit blad hebben net als ik contact
(gehad) met Trevvel en/of Valys. Voor de gelukkigen
voor wie dit niet geldt, dit zijn de busjes, of soms
taxi’s, die mensen met een beperking van adres naar
adres brengen. U zult ze regelmatig hier bij de
buitendeur aantreffen, terwijl ze buren “in- of
uitladen”. Het is op zich een prachtige voorziening en
voor zover ik weet zijn wij ongeveer het enige land ter
wereld, waar je behalve voor medische
bestemmingen, ook naar andere adressen gebracht
en gehaald kunt worden tegen een geringere betaling
dan voor een taxi.
Iedere gebruiker is dan ook blij dat hij of zij, via
toestemming van de huisarts, mogelijkheid heeft
ontvangen van dit speciale openbaar gebruik te
mogen maken.
Maar toch wordt er behalve over het weer, nergens
zoveel over geklaagd als juist over deze vorm van
vervoer. En dat is volkomen te begrijpen want er
worden enorm veel fouten gemaakt bij Trevvel en/of
Valys en dat leidt tot ergernis.
Ikzelf heb meerdere malen veel langer dan de
beloofde 30 minuten moeten wachten (als het langer
dan een uur is, hoef je niet te betalen) en als je
ergens naar toe moet waar een bepaalde
toegangstijd geldt, kan dat heel vervelend zijn.
Meerdere malen had ik me opgegeven voor een
gezamenlijke maaltijd en soms kwam ik dan pas
binnen als de gasten al aan de tweede ronde bezig
waren. Soms ook waren te chauffeurs te vroeg met
ophalen en dan krijg je geen tijd je toetje op te eten.
De grootste problemen worden veroorzaakt door de
(meestal zeer jonge) mensen aan de centrale, die de
chauffeurs soms werkelijk onmogelijke dingen willen
laten doen, zoals drie verschillende ophaaladressen
op dezelfde tijd opgeven. Probeer dat maar eens. Of
wat ik eens meemaakte toen ik van de
Visvreugdstraat naar de Walenburgerweg wilde en ik
eerst naar twee verschillende adressen op Zuid werd
gestuurd. De chauffeur vond het ook belachelijk,
maar hij was nieuw bij deze baas en durfde niet van
zijn opdracht af te wijken. Ik kwam die dag 1½ uur te
laat op mijn toneelrepetitie.
In al die jaren dat ik problemen heb met deze vorm
van openbaar vervoer, heb ik me ertoe beperkt mijn
klachten te richten aan de maatschappij(en) zelf,
maar ik ga nu bij ernstige klachten ook de gemeente
benaderen, want dat doet bijna niemand “omdat het
toch niet helpt”. Maar op deze manier weet de
gemeente als subsidiegever ook niet wat er mis is.
Na deze droeve opsomming vind ik het extra leuk
ook eens iets positiefs over (in dit geval) Valys te
kunnen melden.

Het was op 16 december en ik had een bezoek
gebracht aan een vriendin in Oudewater, die pas
verhuisd was. Ik had op de heenweg meer dan een
half uur moeten wachten, maar daarna was de rit
zonder enig probleem verlopen.
Ik had een terugrit geboekt om 17.00 uur en om
17.05 uur werd ik gebeld door de chauffeur dat hij in
de buurt was en snel zou komen. Nu is sinds enige
tijd de regel dat de bestuurder minstens 5 minuten
vooraf meldt dat hij/zij er aan komt. Omdat de flat
waar ik verbleef erg groot is met veel gangen en liften
zei mij vriendin dat ze wel even met me mee ging. Ik
dacht dat het slim zou zijn om buiten te wachten want
dan konden we hem zien aankomen. Nadat we 15
minuten gewacht hadden (en ook geleidelijk kouder
waren geworden) belde ik op. Er werd beloofd dat de
chauffeur nu om 17.30 uur zou komen en nee, zij
wisten ook niet waarom hij me niet gewaarschuwd
had. Om 17.30 uur belde ik weer. Ja, de chauffeur
zou om 18.00 uur komen, want er waren problemen.
Welke wisten ze niet. Ik werd heel boos en zei dat ik
verwachtte dat ze binnen 15 minuten zouden komen,
ook al omdat ik inmiddels heel koud geworden was.
En ja, om 17.50 uur kwam de chauffeur. Ik zei hem
dat ik heel boos op hem was omdat hij me niet
gebeld had en hij vroeg verbaasd of Valys me dan
niet gewaarschuwd had. Hij had namelijk, toen hij
merkte dat hij het niet kon halen, Valys gebeld en
gevraagd of ze dat aan mij wilden doorgeven. Hij
vertelde toen ook dat hij een invaller was en niet
precies de regels kende. Ik zei dat ze er bij Valys een
puinhoop van maken en dat hij altijd direct contact
met de klant moest zoeken.
Het was een aardige man en hij zei dat het hem erg
speet dat het zo gelopen was. Enige tijd daarna
vroeg hij of ik het nog koud had en toen ik ja zei,
vroeg hij of ik trek had in warme chocolademelk.
“Ja heerlijk, maar hoe kom je daar aan” antwoordde
ik. Hij reed naar een tankstation (en hoefde niet te
tanken) en even later zat ik met een heerlijke,
dampende beker choco te genieten van het feit dat er
ook aardige Valys-chauffeurs bestaan.
Corrie v. H
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