
We bakken er 
het beste van!

Jonah is hun kerstkind. Op tweede kerstdag kwam hij ter wereld en zijn zusjes vonden het maar 
wat jammer dat ze na de vakantie weer naar school moesten. Zo misten ze veel leuks van hun klei-
ne broer. Voor hen was corona dus in het begin een feestje. Lekker thuis en alles samen vieren. Zijn 
eerste keer omrollen, het eerste tandje. Ze hingen bij elke gelegenheid de figuurlijke slingers op. 
Veel met elkaar doen was het motto. Van samen restaurantje spelen, timmeren aan de boomhut 
tot een logeerpartij met z’n allen in de woonkamer. 
Niet alles was even leuk, want online les krijgen terwijl een iPad niet eerder tot je standaard 
speelgoed behoorde, valt niet mee. En mama kan het rekenen echt niet goed uitleggen, gelukkig is 
papa daar stukken beter in.
Matthijs had het ondertussen erg druk. Zijn hoveniersbedrijf Garden Vision met acht man perso-
neel draaide overuren. Iedereen was thuis en wilde graag meer luxe in de tuin. Het leverde interes-
sante klanten en leuke contacten op. Zoals internationale sterren die hun wereldtournee noodge-
dwongen inruilden voor een lekker kopje thee op eigen terras. 
Zoals alles had corona voor- en nadelen. Opstaan zonder wekker en uitgebreid lunchen thuis was 
fijn. Opa’s en oma’s werden gemist, maar zij maakten zich in isolatie nuttig met breiwerk en naai-
machine. Online zochten de meisjes de leukste stoffen uit die de oma’s inmiddels hebben omgeto-
verd tot toffe nieuwe kleding. 
In het nieuwe normaal blijft de familie Van Noppen actief in de keuken. Heerlijk samen koken en 
bakken. Super leerzaam en gezellig. Zelfs de buurvrouw van 93 smult mee van de baksels van de 
meiden. Gezondheid en genieten met elkaar van die kleine dingen zijn zo belangrijk.
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Rick de Kruijf
Farah van Keeken 
baby Bodhi

Bodhi is geboren in een tijd dat bezoek en knuffelen uit den boze was. Als kersverse ouders stel 
je je de kraamtijd per definitie iets anders voor. 
Je wordt gelijk met je neus op de feiten gedrukt. Een kind is het liefste wat je hebt, maar ook 
kwetsbaar. Je realiseert je dat gezondheid en welzijn het meest belangrijk zijn, maar ook dat 
je niet alles zelf in de hand hebt. Dat besef maakte Rick onzeker. Toch gaan Rick en Farah ervan 
uit dat hun lieve dochter onbezorgd kan opgroeien in een mooie wereld. 
Het geplande grote kraamfeest maakte plaats voor raamvisite die je door het glas heen amper 
kon verstaan. De kersverse ouders vonden dat moeilijk. Het was een mix van emoties. Hun 
kind was gezond en dat geluk wilden ze graag delen. In die wens werden zij tijdelijk beperkt. 
De ouders van Rick lieten zich door de situatie niet tegenhouden en verwelkomden hun nieuwe 
kleinkind op de dag van haar geboorte vanachter het raam. 
De volgende dag stonden de andere oma en tante als verrassing op dezelfde plek in de achter-
tuin. Ze hadden er vier uur reizen voor over om een glimp van hun kleindochter op te vangen. 
Dat leverde flink wat kraamtranen op. Van blijdschap, maar ook van teleurstelling dat het niet 
anders kon. Het liefst wil je elkaar op zo’n bijzonder moment omhelzen. 
Kleine Bodhi groeit als kool. Het is een lekkere lachebek. Een vrolijk meisje. Rick en Farah wor-
den er blij van en genieten intens van hun kleine meid.



IN ONZE 
ACHTERTUIN 
GROEIT NIETS, 
ALLEEN WASGOED!
Dylan-Thomas

Anton is 83, Wil is 80. Als kinderen woonden ze in elkaars buurt. Ze zijn onderling ontzettend lief 
en kunnen veel van elkaar hebben. Tip van Wil: je moet de ander de ruimte geven en vrijlaten! Zo 
loopt Anton regelmatig een rondje om de plassen. En Wil maakt puzzels. Samen spelen ze vaak 
yahtzee. En ze hebben hun eigen uitjes in de buurt. Dan bezoeken ze markten en tuincentra. Ze 
weten overal de beste parkeerplekken en overdekte mogelijkheden. 
In dit huis op nummer vier wonen ze al vijftig jaar. Destijds waren ze bijna ergens anders gaan 
wonen, het huis was al gekocht. Maar toen Anton zag dat deze woning met prachtig uitzicht op de 
Singel vrijkwam, heeft hij snel een deal gemaakt. Ze zijn er nog altijd heel blij mee. 
Voor hun zestigjarig huwelijksjubileum hebben de (achter)kleinkinderen een bord aan de Singel 
geplaatst. Wel even wat anders dan het geplande feest. Het vele toeteren en alle buren die onver-
wacht aanbelden, maakten het alsnog tot een bijzondere dag. 
Ook de cruise die ze voor mei hadden geboekt, kon niet doorgaan door de coronacrisis. Toch blij-
ven ze positief. De coronamaatregelen vinden ze vooral lastig. Al die (achter)kleinkinderen die ze 
niet konden zien! En Anton kon het niet laten wekelijks zelf bloemen te halen in de stad. Gelukkig 
is het inmiddels in de supermarkt allemaal goed geregeld en kunnen ze weer zelf de boodschap-
pen doen.
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