Lieve vrienden en familie,

Middelburg, 12 december 2018

Dit is aflevering 19 van de Rijkers-Lievendag nieuwsbrief waarin je kunt zien hoe het ons verging in 2018. We
gebruiken weer dezelfde vorm als vorig jaar: een fotonieuwsbrief met een overzicht van de hoogtepunten.
We vierden het begin van het jaar zoals gewoonlijk in Antwerpen en reisden ook in de daaropvolgende maanden veel,
nationaal zowel als internationaal. In de eerste maand van 2018 bewogen we ons van Weert naar Groningen en van
Wageningen naar Venray, zo combineerden we lezingen die Ger in het land gaf met privé-uitstapjes zoals een middag
over elpees (Vinylspot) en rikken bij vrienden.
Ger werkt nog steeds met veel plezier op UCR, ook al is hij vanaf oktober officieel
met pensioen. Hij is druk met zijn ‘kindje’ Engineering & Innovation, een nieuw
op te starten department van het University College. Daar is hij in ieder geval
heel 2019 nog druk mee. Riky is naast vrijwilligster in het Zeeuws Museum en
secretaris voor Wijkteam Binnenstad sinds het voorjaar ook af en toe stadsgids.
Speciaal voor de Spaanse toeristen was de bedoeling, maar ze heeft ook al
diverse groepen Amerikanen laten genieten van ons mooie Middelburg.
Om fit te blijven lopen we allebei hard, wandelen we veel, eten we gezond en
drinken we minder alcohol ;-)
We maakten korte reisjes die ons soms wel ver weg brachten, vierden
uitgebreid vakantie, wonen nog steeds naar volle tevredenheid in Middelburg - ons huis in Mill is nóg niet verkocht,
maar gelukkig nog steeds het hele jaar verhuurd. We genieten van het wonen in de stad, onze olijfbomen op beide
dakterrassen en het uitzicht....
Ook dit jaar waren we een blije opa en oma… en het allerleukste nieuws is dat we in 2019 opnieuw opa en oma
worden…. Lennart en Eva verwachten een TWEELING! Philip wordt grote broer van 2!
In februari vlogen we samen naar Barcelona, Riky later in de maand met haar
klasgenoten naar Tenerife voor een week Spaanse les. Ger was in februari in Brugge,
in april in Amsterdam, Melbourne, Soesterberg en Leuven, in mei in Geneve,
Amsterdam en Drachten, in juni in Boston en in oktober in Singapore. Alles altijd voor
de wetenschap natuurlijk!
We hielden ook nog regelmatig tijd over om
naar het strand te lopen, we wonen niet voor
niets in Zeeland!
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Tenerife

Dishoek

We waren regelmatig in musea te
vinden, in binnen- en buitenland.

Boijmans van Beuningen

Petit Palais Parijs

We bezochten verschillende concerten in Nederland, de UK en Belgie, achtereenvolgens Jan Rot in Nieuw- en Sint
Joosland, JW Roy in Tilburg, The Analogues in Breda, Joan Armatrading in Manchester en Ry Cooder in Antwerpen.

Joan Armatrading

Ry Cooder

In mei vlogen we met vrienden naar Madrid, een prachtige stad met veel cultuur. Natuurlijk
bezochten we het Prado, maar genoten ook van het heerlijke weer en het lekkere eten.

In juni vlogen we voor een paar dagen naar Boston om een
bezoek te brengen aan het MIT (Massachusetts Institute of
Technology) en te genieten van deze prachtige stad.
Madrid

Boston

Halverwege het jaar werden we opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws: een goede vriend nam afscheid van het leven
en wij bleven met heel veel vragen achter. Gelukkig is de vriendengroep zo hecht dat we er voor elkaar konden zijn en
we hebben op een mooie manier afscheid van hem kunnen nemen.

Piet van Zutphen 1952 - 2018

De hele maand juli waren we op vakantie, we begonnen in de Vendee in Les Sables d’Olonne en reden in Bretagne via
Cholet en Concarneau een heel eind met de Tour de France mee om uiteindelijk via Clermont-Ferrand naar het zuiden
af te reizen en nog 2 weken vakantie te vieren in de Provence.
In Sérignan-du-Comtat waren wij de tijdelijke bewoners van een prachtig huis met zwembad, maar naast onze
favoriete vakantiebezigheden luieren en lezen waren we ook behoorlijk actief. Ger fietste iedere dag een aantal
kilometers meer op zijn racefiets en samen zijn we de berg der bergen, de Mont Ventoux opgelopen.

In september vierden Anny en Riky dat ze al heel lang vriendinnen zijn en op dat moment allebei 65 jaar. Reden genoeg
om nog een keer naar Agatha Christie’s The Mousetrap in het St. Martins’ Theater in Londen te gaan. Ze deden dit al
eerder toen ze allebei 50 jaar waren en The Mousetrap al 50 jaar in hetzelfde theater gespeeld werd.

In oktober ‘deden’ we nog even 4 dagen Singapore. Fijn om daar ook eens geweest te zijn, maar niet onze favoriete
stad. Alles is er ontzettend aangeharkt en netjes, maar als je van shoppen houdt (wij dus niet) is het een paradijs!

Door het jaar heen probeerden we zo vaak mogelijk onze kinderen en kleinzoon te zien; Zeeland blijft ver weg, maar
we genieten volop als we elkaar zien...

We begonnen en eindigen ook weer het jaar in Antwerpen, we zullen op 31-12 om 12 uur het glas op jullie heffen
terwijl we kijken naar het vuurwerk op de Kaai.

Door foto’s en regelmatige updates kun je ons het hele jaar bijna van dag tot dag volgen op
www.facebook.com/rijkers en op www.facebook.com/lievendag.
En in onze zomervakantie vind je daar weer de jaarlijkse quizvragen van Ger’s Vrolijke Vakantiequiz (#GVVQ)!
Tot slot wensen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen en natuurlijk alle goeds voor 2019.
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) en Riky Lievendag (lievendag@gmail.com)

