Lieve vrienden en familie,

Middelburg, 12 december 2020

Dit is aflevering 21 van de Rijkers-Lievendag nieuwsbrief waarin je kunt lezen en zien hoe het ons verging in 2020. Het
was een raar jaar, maar desondanks hebben wij (coronaproof) genoeg beleefd om een fotonieuwsbrief met een
overzicht van de hoogtepunten te vullen.
We begonnen het jaar zoals gewoonlijk in Antwerpen, toen nog niet beseffend hoe
‘normaal’ dat was. In de eerste week van het jaar kwam Philip bij ons in Rotterdam
logeren. We maakten een rondvaart door de havens met verschrikkelijk grijs weer,
desondanks hadden we er alle drie veel plezier in.
De tweede week van januari waren we een paar
dagen in Parijs voor een bezoek aan de grote
Leonardo Da Vinci tentoonstelling in het Louvre.
Het is altijd wat in Parijs, dit jaar geen gele hesjes
maar wel ov-staking en hier en daar ook rellen (we zaten weer eerste rang). We
hebben heel veel kilometers gelopen, maar weer volop genoten.
In februari zijn we naar het verjaardagsfeestje (70) van Raymond van het
Groenewoud geweest in de Roma in Antwerpen. Achteraf bleek dat ook het laatste
én enige concert/voorstelling voor ons van heel 2020 te zijn. Maar dat wisten we toen gelukkig nog niet. Er stond weer
van alles op het theaterprogramma voor dit jaar, met als hoogtepunten Waardenberg en de Jong (nu gepland voor
april 2021) en The Analogues (helemaal gecanceld).
Ger werkte ook in 2020 nog het hele jaar op UCR en in het ETZ Elisabeth (in ziekenhuizen
in Tilburg en Goes), maar heeft heel veel vanuit huis gewerkt via Zoom. Voor Ger
betekent corona een heel interessante periode die hem een hoop extra werk bezorgt,
maar ook nieuwe uitdaging biedt in de nadagen van zijn wetenschappelijke carrière. De
oplettende kijker zal hem ongetwijfeld wel eens in de media hebben zien langskomen
dit jaar.

Riky was begin 2020 nog met veel plezier vrijwilligster in het Zeeuws Museum, maar door de coronamaatregelen is de
werkplaats daar al vanaf half maart gesloten en ook waren er geen rondleidingen voor haar als stadsgids. De tekenclub
is tijdelijk gestopt, maar gelukkig kon er wel Spaans gevolgd worden via Skype (lessen van Rocío uit Malaga).
Ger heeft inmiddels een elektrische gitaar waarop hij soms oefent en hij luistert nog steeds graag en veel naar muziek.
Hij schrijft artikelen over songtitels van Bob Dylan en de Beatles in wetenschappelijk onderzoek en is erg druk met het
schrijven van artikelen over immunologie aan de hand van schilderijen van Jheronimus Bosch.
Om fit te blijven lopen we allebei hard, wandelen we veel, eten we gezond en drinken we minder alcohol ;-) En na het
herhaaldelijk zien van en horen over de slechte omstandigheden in slachterijen hebben we besloten om na jaren weer
vegetarisch te gaan eten.
We waren dit jaar regelmatig in Rotterdam van waaruit
het gemakkelijker was om de (klein)kinderen in Huis
ter Heide (en vanaf juni in Zwolle) te bezoeken. Het
gaat heel goed met Philip en de tweeling Anna en Vera.
Philip heeft het naar zijn zin in Zwolle en op zijn nieuwe
school en de tweeling
is baby af en begint
een aardig woordje
mee te praten.

Joris en Ula gingen begin januari naar Marokko en dachten eind april weer terug te zijn, maar konden het land niet uit
met hun camper/vrachtwagen omdat er geen boten meer naar Europa voeren. Uiteindelijk is het hun gelukt om met
hulp van de Poolse ambassade toegang te krijgen tot een van de boten naar Spanje en konden ze begin juli vertrekken.
De puppy die ze voor Ula’s moeder mee zouden brengen, was inmiddels een
volwassen hond!
In september kochten Thomas en Stephanie een huis in Rotterdam Hillegersberg
dat flink verbouwd moest worden. Zij woonden tijdelijk in ons appartement tot
half december.

We gingen dit jaar niet op vakantie naar Frankrijk, niet op taalreis naar Cádiz,
niet naar Slenaken voor het Rijkers familieweekend, niet naar de Ardennen met
de Peellandvrienden en behalve naar Parijs in januari en Antwerpen in februari
zijn we helemaal niet in het buitenland geweest. Wel hebben wij, Ger en Riky,
samen vakantie gevierd in Nederland: in Leeuwarden en Zuid-Limburg
(Slenaken) in de maand juli en in september op Texel.
Op dat eiland hebben we heel veel kilometers gewandeld
en bezochten we vrienden die daar al jaren wonen.

Ook in juli gingen we met vrienden een weekend naar Maastricht i.p.v. naar het geplande Berlijn.
We hebben genoten van de Bourgondische Limburgse hoofdstad en hebben heerlijk gewandeld
in de omgeving.

In mei waren we 45 jaar getrouwd en dat zouden we eigenlijk met het hele gezin een lang weekend vieren. Dat hebben
we uitgesteld tot eind augustus. Het weekend van mijn verjaardag was er dit jaar geen ‘potluck’, maar huurden wij 4
huisjes in Hoenderloo en hadden een fijne tijd samen met het hele gezin.

Thomas en Ger hebben meegedaan aan de Max Pubquiz, de aflevering wordt op 1 januari
uitgezonden op NPO1. Stephanie en ik mochten mee als publiek. Het was een hele belevenis
daar in Hilversum.

En dan hebben wij nog heel bijzonder nieuws zo aan het einde van het jaar.
Vers van de pers: We hebben een huis gekocht in Nieuwegein en gaan ons appartement in
Rotterdam verkopen! Omdat onze verbinding met Middelburg ophoudt als Ger stopt bij
UCR (per 01-08-2021), gaan wij afscheid nemen van deze prachtige stad. Het is hier echt
heerlijk wonen, maar we krijgen steeds meer moeite met de afstand naar de kinderen en
kleinkinderen. We hebben ze niet over kunnen halen om deze kant op te komen, dus
hebben wij besloten om weer in het midden van het land te gaan wonen. Nieuwegein is
dan voor de hand liggend, voor ons gezin is het de thuisbasis waar we ruim 25 jaar gewoond
hebben.
We hebben er een ruim, licht huis gevonden in een fijne wijk met veel groen. Vanaf
februari/maart zal ons nieuwe adres Zonnebloemstraat 32, 3434VB Nieuwegein zijn. Op 3
december was de bezichtiging en op 7 december werd ons bod geaccepteerd. Zo snel
gaat/moet het tegenwoordig op een overspannen huizenmarkt. We hopen dat het in
Rotterdam ook zo snel gaat lukken.
Als laatste nog wat foto’s van ons allemaal:

We begonnen het jaar in Antwerpen, maar waar we dit jaar om 12 uur het glas op jullie zullen heffen, weten we nog
niet.
Door foto’s en regelmatige updates kun je ons het hele jaar 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 een gezond 2021.
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) en Riky Lievendag (lievendag@gmail.com)

