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 Lieve kinderen 

 Leuk dat ik zo gauw al een kaart kreeg en hoe gaat het nu is er niemand zeeziek? Die week 
 dat ik je kaart kreeg stormde het hier zo erg dat ik er alsmaar aan moest denken of jullie ook 
 zo’n storm hadden en nu ik deze brief schrijf stormt het weer zo erg. Maar je bent inmiddels 
 al zo ver weg en je hebt misschien al mooi weer eer je deze brief krijgt. Nadat we de boot 
 niet meer zien konden (We konden jullie en het spandoek ook zien maar niet wat er 
 opstond) zijn we nog even met Janny meegegaan en toen naar huis. 

 We waren even voorbij het Marconiplein daar moest Cor remmen voor schoolkinderen die 
 oversteken er was nog een auto voor ons die remde ook maar achter ons kwam een 
 vrachtwagen en die had dat niet gezien en reed zo tegen ons aan het was een 
 verschrikkelijke klap ik werd eerst naar voren geduwd en sloeg toen weer naar achter met 
 mijn hoofd tegen de sluiting van het zijraam het duizelde me dat begrijp je zeker wel ik kreeg 
 gelijk een grote buil op mijn hoofd en de schrik was ook erg. Doordat Cor remde kwamen wij 
 niet tegen de auto die vor ons reed. Cor en Eva hadden geen letsel maar de auto zat achter 
 ingedeukt maar de motor is voorin dus toen we wat van de schrik bekomen waren konden 
 we toch naar huis rijden. De bestuurder van die vrachtwagen zui dat de wagen door gleed. 
 Thuis ben ik gelijk op de bank gaan liggen en een natte dek op mijn hoofd gedaan en nu doe 
 ik nog maar kalm aan want ik heb nog gauw hoofdpijn. 

 Maar ik zou het weekend naar Wim en we konden hem niet bereiken want hij heeft nog geen 
 telefoon en hij was die dag naar Duitsland dus Cor heeft Toon zijn auto gevraagd en zijn we 
 toch ‘s avonds nog naar Alfen gegaan. Toon zei durf u wel  maar ik dacht dan hoef ik 
 nergens voor te zorgen en ik had al zo dikwijls gedacht als we weer zonder ongelukken thuis 
 waren dat je het toch maar moet overgeven en ik ben altijd dankbaar als we weer goed thuis 
 kwamen. Ik had het rustig bij Wim hij woont mooi en ik ben dinsdags s morgens  naar huis 
 gegaan. Wim moest in Rotterdam zijn en kon ik meerijden. 

 Maar ik ben niet naar Jord zijn verjaardag geweest maar bij leven en gezondheid hopen wij 
 26 Februari naar Huizen te gaan dan wordt Jasper gedoopt dan ga ik met Barrie en Toon en 
 Kees. Wist je dat Wim en Sjaan begin Maart 25 jaar getrouwd zijn. Ze willen er niets aan 
 doen, maar we zijn vanplan er zaterdagavonds 4 Maart naar toe te gaan. 

 Ik heb niet gehoord of je rok goed paste en of Els haar jurk nog gepast heeft. Wat vliegt de 
 tijd toch he het is nu al bijna twee weken dat je wegging. Wat dacht je toen je die mijnheer 
 van 85 jaar zag, dan zou Moeder die reis ook nog wel kunnen doen zeker maar wie weet 
 wat er nog gebeurd maar ik zou het voor Els erg leuk vinden als die nog eens komen kon en 
 ze hier zien kon allemaal alleen ze zou  geen kinderen mee kunnen brengen. Maar zover is 
 het nog niet. Hoe vinden de jongens het en Els genieten je van de reis. 

 De brief raakt weer vol en eindig ik met de beste wensen voor jullie toekomst. En ik kan niet 
 anders zeggen dan: Geef uw lot in handen van den Vader laat uw toekomst over aan de 
 Heer. Verder de hartelijke  groeten van je liefhebbende Moeder en een kus voor 
 allemaal.. 
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