
In 2013 hebben we veel 
meegemaakt; veel leuks 
en ook jammer genoeg 
veel verdrietigs. Ik ging 
op karate, Reza ging 
stage doen bij de 
Gamma en Jan’s 
verrassingsfeestje. 

Jammer genoeg ook veel 
overleden: Antonio en 
tante Jo overleden, maar 
op een dag wordt het 
tijd.

Nou genoeg over dit 
onderwerp we hebben 
veel leuke dingen mee 
gemaakt: het varen op 
het bootje Griekenland 
we zagen gelukkig nog 
Antonio. Gelukkig kwam 
Caroline daar om Rosa 
te troosten.       Beni
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Het jaar is omgevlogen. Het was een druk en bewogen jaar. 
Zo is mijn moeder in mei verhuisd en zit nu heerlijk in haar 

nieuwe appartement. Ze is al aardig gewend en geniet ook 
van haar nieuw gemaakte contacten.

 In mei zijn we 2 weken op vakantie geweest naar onze vrienden in Spanje. Ons niet 
realiserend dat het de laatste keer zou zijn dat we onze lieve vriend Antonio zouden zien. Twee 

dagen voor onze komst heeft hij de diagnose “Alvleesklierkanker” gekregen. In juli ging het zo 
slecht met hem dat ik meteen het vliegtuig heb gepakt en er naar toe ben gegaan. Zo dankbaar 

om nog wat dagen bij hem te hebben doorgebracht en dat ik er voor mijn 

vriendin heb kunnen zijn.
Ook kreeg ik in juli, na ruim een jaar, eindelijk duidelijkheid op mijn werk en 
werd ik officieel overgeplaatst naar de afdeling ICT.  Ja, Jan en ik zitten weer bij 

elkaar! 
In de zomervakantie zijn we na een lange tijd terug gegaan naar Griekenland, 

vakantie in een heerlijk huis met “eigen zwembad”. Maar wat was het heet! Jullie begrijpen dat 
wij van het zwembad optimaal gebruik hebben gemaakt. Beni stoeide wat met me af, in het 

water moest ik vaak naar lucht happen maar opeens was er dan de hand van Reza die mij te 
hulp schoot. Op dat moment realiseerde ik me dat kleine jongens groot worden. Was het eerst 
mijn hand die ik altijd aanreikte als hij moe was van het zwemmen of  bij het oversteken, nu lag 

mijn kleine hand in die van hem, onze puber van 16 jaar, 1.80 m lang met schoenmaat 44. Time 
flies!

Dit jaar hebben we veel berichten gekregen van familie, vrienden en kennissen die ziek zijn 

of  waarvan we afscheid van hebben moeten nemen. Kanker, depressiviteit of  dementie: het is 
allemaal verdrietig. Er moet meer geld komen voor onderzoek! Tel je zegeningen en ik heb er zo 
veel, alweer 17 jaar samen met Jan, met de jongens gaat het goed en we hebben er weer zoveel 
mooie en verdrietige herinneringen bij die we met elkaar hebben mogen delen. En nu staat 2014 

voor de deur, een jaar waarin wij ons houten huwelijk mogen vieren en wij met elkaar weer veel 
mooie momenten en herinneringen gaan maken!

Warmte en een dikke kus van mij, maak er iets moois van!   Caroline



2013 was weer een spannend jaar

Met de zomervakantie gingen we de eerste keer naar 
Griekenland op het kleine eiland Zakynthos, gewoon een keer 
iets anders het was er erg leuk alleen jammer dat er erg weinig 
strand was voor de rest was het een erg leuke vakantie we 
hebben veel gezien van het eiland Zakynthos, we hebben 
gevaren met een eigen bootje, het was gewoon erg leuk om eens 
iets anders uit te proberen. Ook ging ik dit jaar naar de derde! 
Waar ik weer in een andere klas kwam te zitten, wel met een 
paar leerlingen die ik nog ken van de twee jaar ervoor of die ik 
zelfs langer ken dan twee jaar, maar ook nieuwe leerlingen ging 
kennen. Maar ook nieuwe 
docenten natuurlijk. Ik 
ben ook met stage lopen 
begonnen, bij de Gamma, 
een stage van negen tot 
zes. Ook dit was weer 
nieuw voor mij omdat ik 
nog nooit zolang heb 
gewerkt. Op de basisschool was de woensdag altijd de kortste 
dag van de week, terwijl de woensdag nu mijn langste dag is. 
Ook ben ik eind dit jaar zestien geworden, een bijzondere 
leeftijd dat je brommer mag rijden, iets wat ik eigenlijk niet van 
plan ben. 

Ik vond dit jaar erg snel gaan.  Reza

Hoe vat je een jaar 
samen in een stukje 
tekst?

Dat is best wel lastig. Tijdens het 
samenstellen van deze Kerstbrief, zie ik de 
verhalen van de anderen en merk dan dat we 
toch wel dezelfde onderwerpen  het meest 

herinneren.
Dit jaar ben ik dan toch (eindelijk) van 

functie veranderd. Het teamleiderschap kostte 

zoveel energie, dat ik allerlei vage lichamelijke 
klachten kreeg. Nu ben ik als wijzigingscoördinator 
aan de slag gegaan en dat geeft best wel rust. Het 

is nog even wennen, maar heb er alle vertrouwen 
in dat het goed komt.

2013 is ook voor mij 
het jaar waarin ik weer een 

volgend decennium in stap. 
Op mijn verjaardag werd 
ik compleet verrast door 

Caroline. Zij had een echt 
strandfeest geregeld met 
vele vrienden en familie. Zo naïef  als dat ik ben, 

vond ik het eerst wel toevallig om bekenden in 
Hoek van Holland te treffen, maar al snel viel het 
kwartje. Ik vond het heel gezellig!

Ook dit jaar is het redelijk gelukt om wat 

kilometers op de motor te rijden. Misschien dat 
het in 2014 wat vaker gaat lukken, want ik mis 
het best wel een beetje.

Tenslotte is er op de valreep van het jaar dan 
toch een andere auto gekomen. De “oude” 307 
heeft 10 jaar zonder noemenswaardige storingen 

dienst gedaan; de 5008 komt er aan. Hopelijk 
weer een lekker karretje om een paar jaar in rond 
te tuffen.      Jan


