
Nieuws van het thuisfront 
Dek 7 Almere 

Vertrek naar Zuid Afrika 

Op donderdagavond laat heb ik ‘what’s app-contact’ 
met Barbara. Ik spreek met haar af dat Oma de 
kinderen vrijdagmiddag naar het station zal brengen, 
zodat ik hen daar kan oppikken. Op vrijdagochtend 
neem ik afscheid van Robert Jan, in de weet dat ik 
hem ’s middags alweer zal zien. Na een dagje werken 
stap ik om 15.25 uur in de trein. In Almere 
aangekomen, snel naar de hal, waar Agnes, Hebe en 
Wietze al zitten. We zien Robert Jan nog niet, hij zou 
de trein van 16.25 nemen, dus komt precies goed 
uit.... Laat hij nu net een trein eerder hebben 
genomen... We maken expres een verdrietige foto en 
sturen die in een berichtje naar hem toe. Dan 
valt het kwartje bij hem! Op Schiphol is het  
hartstikke leuk. We drinken wat samen en 
dan het uitzwaaien. Dat is wel even heel 
verdrietig voor Hebe en Wietze, maar 
gelukkig is dat snel weer vergeten. Terug 
met de trein naar Almere. Bij Barbara eten 
we Bloemkool en kipkluifjes. Zij brengt 
Hebe en mij thuis en in bed kijken we (iets te 
lang) naar de X-factor.  

Hebe, Wietze en Nicole 

De kinderen moisten zo verdrietig mogelijk 

kijken, goed gelukt!  

Papa leerde Hebe hoe je een getructe panoramafoto kan maken 
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Zwemmen 
Natuurlijk voor half zeven al de wekker. Dom genoeg mijn 
fiets op station laten staan, dus op een ‘oud brik’ naar het 
zwembad. Hebe is, ondanks het vroege uur, heel gezellig. 
Ze vertelt dat ze de kinderen van baan 6 wel een beetje 
mist. Vandaag waren er opdrachten om met tweetallen te 
zwemmen en dat zorgt weer voor nieuwe vriendschap!  

Tante Alie 
Eind van de ochtend vertrek ik naar Warnsveld om tante 
Alie te bezoeken. Het lijkt een beetje of half Nederland in 
de trein zit! Goed om haar te zien en we maken het 
gezellig met thee, een spelletje en een fotoboek. Bij 
thuiskomst lekker chips en een drankje en een uurtje 
zonnebank. Beetje tv en zzzz.  

Zondag!  
Hebe is de zondag begonnen met uitkiezen van 
spullen voor de kleedjesmarkt. Hier in huis ligt het 
kleedje al klaar! Wietze heeft in plaats van een cavia 
gekozen voor een prachtschip van Lego.  

Daarna  een nieuwe ..... samengesteld op internet... 
(abacadabra, wat zou dit zijn? ).  

Na een tosti even lekker tv kijken en met lego 
spelen.  
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Koek-cakejes 
Hebe heeft weer wat lekkers voor ons gemaakt! Koekjes of 
cakejes, wat zouden het zijn?  

De jongens speelden boven en buiten en kwamen even tv 
kijken met een lekker schaaltje chips!  

  

Pizza!  
Wietze mocht bij Sem eten en ik at samen met Lies Maria 
en Hebe. Lies blijft hier een nachtje slapen!  

Modder 
Na het eten nog even naar buiten. Wietze heft met Johan 
en zijn dochters gevoetbald; “wow, die kan goed 
voetballen!”. En de meisjes gingen nog even een vlot 
bouwen, met hun geode schoenen aan…. 

Daarna dus badderen en nog even skypen met papa.  

Lekker slapen 
Wietze mocht deze nacht op papa’s plekje. En 

de volgende ochtend lekker tv kijken daar!  
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Wakker worden 
Hebe en Lies- Maria hadden zich al bijtijds geïnstalleerd op 
de beide banken. Ze genoten van ‘Repelsteeltje’ op tv. Na 
het ontbijt werd Liesje opgehaald door haar moeder en 
gingen wij aankleden.  

Op reis 
Met bus en trein naar Den Bosch. Daar wachtten Olav, Danique en 
Robin os op. Ze brachten mij naar het ziekenhuis, waar ik met 
mijn moeder naar de chirurg zou gaan. Zij gingen met zijn vijven 
lekker zwemmen in Waalwijk. Wietzes mop: “ mama, heeft een 
citroen pootjes? Nee, jongen. O, dan heb ik een kuikentje 
opgegeten! “  

Gipsvoetje 
Dat was een lange zit in het ziekenhuis. Uitgelopen 
spreekuur, maken van een foto en na afloop nog het 
aanmeten van een nieuw gipsvoetje.  

Gezellige terugweg 
Drukke treinen, maar een gezellige terugweg!  
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Lekker tweetal 
Jammer genoeg misten we de bus en moesten een eind 
naar huis lopen. Dat werd toch ook weer leuk.  

Gitaar 

Bij thuiskomst nog even gitaar oefenen.   

Gehavende linkerwang 
Binnen een uur hadden ze allebei een gehavende 
linkerwang… Wel weer even speciaal voor de foto extra 
zielig gekeken... 

Klaar voor de kleedjesmarkt 
Hebe is al twee dagen helemaal in de ban van de 
kleedjesmarkt. Vanavond mama gebeld en zij neemt 
morgen onze spulletjes al heel vroeg mee naar de stad. Wij 
komen dan later. 

Hebe wilde wel graag dat mama om die redden ook in ons 
achterblijversverslag komt.  

Hierna nog even tv kijken en slapen. Ieder in het eigen 
bed. Even een geode nacht maken…. 
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Lekker thuis 

Vlag 

We hebben een koning!  

Kleedjesmarkt 
Om kwart voor tien richting stad. Hebe heeft zich zo 
verheugd op de kleedjesmarkt. Wietze verkocht in no 
time zijn speelgoed. Bij Hebe kwam het wat 
langzaam op gang, maar het uiteindelijk resultaat 
mag er zijn: € 26, 50. De spaarpotten zijn ermee 
gespekt!  

Hebe bleef met mama en Jorien nog een poosje op de 
kleedjesmarkt. Met Wietze ging ik naar huis, daar keken 
we naar de inhuldiging. Wietze vond sommige stukjes ook 
leuk!  

Zo , na alle drukte van de laatste dagen, een paar uurtjes 
lekker thuis. Een schaaltje chips ter ere van de nieuwe 
koning. ( oranjegebak niet gelukt...)  

We hebben ook een vlag op deze dag!  
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Waar is onze ‘vuilnisbak’ ?  

Koningslied 

We aten taco’s. Op verzoek van Wietze alle ingrediënten in 
aparte schaaltjes. Onze ogen waren wel groter dan onze  
buik. En we misten onze ‘vuilnisbak’, papa!  

We zaten er helemaal klaar voor. Gek genoeg werd tijdens 
het lied de tekst niet vertoond, waarom meezingen toch 
wat lastig werd.  

 

Maar de W van Willem konden we prima meedoen!  

Morgen komt papa weer thuis, heerlijk! Dus het einde aan 
het thuisblijfverslag!  


