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FIJNE FEESTDAGEN
(uitzicht over St Stephens Basiliek, Budapest )

Het leven blijft voor ons vooralsnog spannend:

In het voorjaar hebben we een hele leuke

Onze grote reis ging dit jaar over Oostenrijk,

nadat Teets dacht dat de tumoren voor goed waren
verdwenen, bleken er na pijn in de rug ineens
toch weer een paar onder in de ruggenwervels op
te duiken. Deze worden nu met radiotherapie
verwijderd en de hormoontherapie wordt
aangepast, waarmee we hopen de ziekte voorlopig
weer een eind voor ons uitgeschoven te hebben.
We hopen er maar het beste van.
Gelukkig is de aanpak in het ziekenhuis erg
professioneel en zeer voortvarend: nooit lange
wachttijden e.d. We brengen ineens weer vele
uren per week in het ziekenhuis door, maar
worden goed begeleid.

wintersportvakantie in Briaçon gehad, met
Marcel, Barbara en Mark. In de camper e
hadden wel een plek op een camping gereserveerd
en dat bleek heel nuttig, vooral voor de stroom-
voorziening. Mark kreeg veel snowboardles van
Barbara, en het resultaat was duidelijk te zien.
Marcel en wij skiën nog altijd. Maar wij gaan
toch een stukje rustiger dan die 3 kanonskogels en
waren dus altijd ‘s morgens als laatste weg en
waren eerder weer terug. Soms gezellig op de
piste samen geluncht. Het leven van 5
volwassenen gedurende een hele week in één
camper kan alleen als iedereen zijn taak kent,
maar daar hoefden we ons helemaal niet mee te
bemoeien: dat ging allemaal vanzelf!

Hongarije, Roemenië, Moldavië, Transnistrië,
Oekraïne, de Krim, terug dwars door de Oekraïne,
Polen, Tsjechië en terug naar huis.
Totaal: 8000km, dus heel wat minder dan vorig
jaar! Een prachtige reis met veel steden bezoek.
Als je per auto langzaam door zoveel landen reist,
zie je duidelijk de verschillen: Hongarije eigenlijk
al heel westers, maar Roemenië nog
middeleeuws, met héél veel vervoer per paard en
wagen en dorpjes met oude vrouwen in zwart
gekleed voor hun huizen op bankjes.
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Een aantal hoogtepunten:
-de toeristische treinreis door de bergen in
Roemenië, waar we één stop hadden vanwege een
kapot lager en één stop vanwege een uit de oever
gelopen modderrivier.
-de hand schudden van de zigeuner koning in
Moldavië

-Transnistrië, een strook tussen Moldavië en de
Oekraine, dat nog helemaal communistisch is.
-Odessa, dat een onverwacht mooie stad bleek te
zijn.
-De kastelen in Jalta, waar de wereld na WW II
door de grote 3 (Churchill, Rooseveld, Lenin) is
verdeeld.

Roemenië

Odessa, Z-Oekraine

boodschappen doen
in de berm

toeristische treinreis in Roemenië

In zijn we naar geweest om
Igor en Daniela te bezoeken in hun nieuwe huis.
Ze zijn in juni van Londen naar het appartementje
van Daniela , verhuisd
en hebben daar nu allebei een leuke job
gevonden. Ze wonen er erg leuk en zijn allebei

duidelijk happy, met hun banen, het wonen in
Finland en met elkaar! Ze werken allebei hard en
met veel enthousiastme.

werkt nu
al ruim een jaar
voor de
automatisering van
kassen. Daar blijkt
alles tegenwoordig
op lopende banden
te gaan en alles
wordt centraal
geregeld. Hij doet
het met heel veel
plezier en werkt
heel hard. Bovendien heeft hij veel vrienden
waarmee hij veel samen doet.

oktober Helsinki

Arnoud
dat vrij kwam in Helsinki

‘zwaluwnest’ in Jalta



Marcel Barbara en Markwerkt
momenteel weer even
als vrijwilliger bij de
National Trust in Wales,
omdat zijn contract
afliep. In de winter is er
niet veel werk en is het
ook moeilijk om een
baan in die sector te
vinden. Hij zit nu
gezellig met de
feestdagen een maandje
thuis.

hebben een heel leuk huisje
gekocht in Den Haag. Mark werkt hier vlakbij,
ook in de automatisering en Barbara zit in haar
één na laatste jaar van de Haagse Hogeschool en
doet het prima, ze geeft snowboardles hier
vlakbij en werkt voor Hodi. Ze heeft o.a. een
geweldige database voor mij gemaakt, dat ons
werk enorm vergemakkelijkt. Dus hen zien we
gelukkig regelematig!

het is voor Barbara wel erg sneu dat haar
‘bijna-tweeling-broertje’ nu zo ver weg woont.

Verder zijn er natuurlijk
onze hobby's:

steeds vaker
en enthousiaster en doet al
het computerwerk voor de
bridgeclub. Verder
organiseert hij veel drives.
Hij nog altijd veel, de
hele omgeving af.
Er zijn nog altijd veel
vrienden/bekenden waar hij
het
verzacht.
De grote gezamenlijke hobby: , zal
voorlopig wel stil liggen. Het is toch al wel heel
bijzonder dat we zo lang door hebben kunnen
gaan met wedstrijd zeilen in lasertjes. Zoals Igor
en Barbara zeggen: waar klagen jullie over, dit
zijn bootjes voor 30 jarige knullen van 80 kg. en
jullie zeilen er nog altijd wedstrijd in!!!
Maar op een gegeven moment moeten zelfs wij
toegeven dat we een beetje oud worden
daarvoor...
Toch nog wel een wedstrijdje her en der
gewonnen! :-)

kan nauwelijks meer een
hobby genoemd worden: het is dit
jaar een grandioos jaar geweest.
We hebben leuke projecten voor
volwassenen gedaan en ons pakket
voor volwassenen al 40 x verkocht
aan bedrijven en families. Pauline
is geweldig creatief in het
verzinnen van mooie verhalen en
plots. Verder een record aantal
pakketten verkocht en eindelijk
genereert het wat inkomen.

Teets heeft ook haar hobby
weer opgepikt en
heeft er nu heel
veel plezier in. Ze
leert bij haar
huidige lerares
heel veel.
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