
 

Vanuit mijn werkplek, zo heerlijk uitkijkend over de tuin besef ik dat we ondanks onze 
zorgen van deze Corona periode, heel erg boffen om hier in West Friesland en met name 
in Berkhout te wonen. 

Hè, ik wilde eigenlijk het woord Corona, lock-down en de rest niet op papier zetten. Dus 
doet u net of het niet gelezen hebt. 

Wat boffen we toch met al die vrije tijd. Ik heb er nuttig gebruik van kunnen maken. 
Kinderen van een plotseling overleden collega 
vriendin geholpen met uitzoeken van al haar 
miniaturen. Toen de tuin en moestuin, omdat we 
nog langer zoveel vrije tijd kregen, mijn jaarlijkse 
paar sokken gebreid. Onze buitenlandse afspraken 
gingen niet door. Dus aan het opruimen geslagen, 
wat heb ik toch veel dingen verzameld  in mijn 
leven. En als u nu denkt dat ik een opgeruimd huis hebt…… Vergeet het maar.  

Ik vond wat stapels Donald Ducken uit de verre oudheid. Van één 
jaargang stop ik nu ieder week een exemplaar in de brievenbus van ons 
kleinkind. Totdat ik kennelijk een keer een dubbele had en die de week 
erna in de bus gedaan had. Enfin ik kreeg een brief van Lena aan Donald 
Duck…. door haar andere oma geschreven, gedicteerd door de prinses en 
met een postzegel in de brievenbus gedaan. “Lieve Donald Duck…. Etc. 
aandoenlijk” Ze heeft voorlopig niet door dat de Duck van ons komt. 

Veel contact gezocht met familie leden die niet dichtbij wonen. Heel 
creatief mijn moeder bezocht. Uren op een krukje in een halletje met de 

mobiel in de hand, door het raam met mijn moeder gekletst. Wel de mobiel voor mijn 
mond gehouden. Want het geluid ging niet synchroon met de bewegingen van mijn mond.  

Toch nog naar de camping geweest. Omdat de douches dicht bleven 
op de camping hebben we het wassen met een teiltje 
heruitgevonden. Alleen onze kleindochter paste met haar voetjes in 
het afwas teiltje en vond het geen bezwaar dat zij in haar 
nakendeniksie onder de luifel afgesponst werd. Hans en ik besloten 
dat we het best die paar dagen met een kattenwasje af konden. 

Naar een huisje in Denemarken in de middle of nowhere.... Het 
mocht!! Daar hebben we heerlijk gefietst. Na thuiskomst vond ik het fijn dat ik geen 
afspraken of beurzen had, want ik hoefde niets af te zeggen om naast mijn moeders 
ziek- en sterfbed te zitten.  



Winter!!!! een weekje sneeuw. Heerlijk! Eerst een ski helling gebouwd, met een tuinbank 
en al de sneeuw uit onze tuin, van het terras naar het grasveld,. Lena heeft er heerlijk 
vanaf geskied, met Opa Hans als sleeplift om weer terug gesleept te worden richting 
het terras. En het ijs was best wel dik genoeg, dus Maarten onze jongste zoon, 29 jaar, 
haalde de schaatsen uit de schuur en we hebben getracht te schaatsen. 
Het ijs onder het bruggetje leek dik genoeg……… echter op de terugweg gestruikeld 
over de hobbels en via een achterwaartse salto viel ik op het ijs en er door. Maarten 
filmde de actie. Het zag er spectaculair uit. Hij stopte natuurlijk met filmen om mij te 
redden, dus je ziet niet dat ik weer boven water kwam. Maar dat lukte met een nat pak. 
Wak gemarkeerd, snel van het ijs af en onder de warme douche. 

 
Video avonden gehad met de leden van ons orkest Volharding. Een soort workshops van 
onze dirigenten om ons scherp te houden en onze brein te activeren. 

Wandelen met een vriendin over het Klompenmakerspad of in het parkje met een rugtas 
met een thermoskan thee en twee bekertjes en ruim gezeten in de buitenlucht toch 
thee kunnen drinken samen. 

En dan hadden we begin maart het plotseling overlijden van Hans zijn vader en zorgen 
om Hans zijn moeder. Wat is het dan toch fijn dat je overal tijd voor hebt.  

Oh ja……Hans ….. is met pensioen. U heeft misschien het overlevingspak aan onze 
voordeur zien hangen. Sylvia en haar man waren heel vroeg uit de veren om Hans zo te 
verrassen. We hebben het bescheiden gevierd, heel bescheiden. Wachtend op betere 
tijden en nog beter weer, om het dan op een andere manier te vieren. Want, wat in een 
goed vat zit............... 

Met onze jongens, hun partners en ons kleinkind gaat het goed. Ze komen voorzichtig, 
los van elkaar, op visite en dat geeft toch andere praat dan als ze er met z’n allen zijn.  

Wanneer we weer naar een beurs kunnen, weet ik niet. Ik heb mij tot nu niet verveeld 
en met de lente en zomer in aantocht dienen zich vast weer mogelijkheden aan. Oh ja, 
natuurlijk mis ik van alles…..Maar voel mij ook gezegend. 

Gr. Van Tine Krijnen.                     PS: Ik geef de pen door aan Jenny Veld.   

  




