Pieter Verhage en Cora van Leeuwen

Door Trudie Galama

Pieter Verhage en Cora van Leeuwen
twee pensionado’s
van 40 km. We nemen boterhammen en water
mee voor onderweg. Soms hebben we geluk en
komen we warme chocolademelk of een ijsje tegen. We genieten samen ook erg van de tuin.
Dat is de trots van Cora.
Pieter gaat de vaatwasser leeghalen en ik krijg
Cora aan de lijn.
Is jouw agenda ook leeg?

Zij deden beiden veel vrijwilligerswerk. Ik vraag
aan Pieter wat er voor hem veranderd is sinds
de coronamaatregelen van kracht zijn.
Ik doe mee aan “Goudazoekers”, een historisch
avonturenproject voor de hoogste klassen van
het basisonderwijs. Ik speel een historisch figuur
en sta drie dinsdagen bij de Rotterdamse Poort
als poortwachter. Per dinsdag komen er drie
groepen kinderen langs en ik vertel over de
Spaanse bezetting in de 16e eeuw in Gouda. Dat
is gestopt.
Ik begeleid een jongen van 12 jaar met dyslexie. Ik ga naar hem toe of hij komt hier thuis.
We doen samen oefeningen. Dat is gestopt.
Ik ben voorlezer van de Voorleesexpres. Ik ga
wekelijks naar mijn voorleesgezin om voor te lezen. Dat is gestopt.
De afspraak was dat ik tijdens de jeugdavondvierdaagse langs de kant zou staan en een aantal basisschoolleerlingen een cadeautje zou geven. De avondvierdaagse is afgeblazen.
Ik heb nu dus een lege agenda, maar ik verveel
mij geen seconde. Ik ben een echte kranten- en
boekenlezer. Cora en ik fietsen ook veel en
graag. Vandaag hebben we een tocht gemaakt
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De Hoogvlietexpresse is stopgezet. Dus het begeleiden van ouderen bij het boodschappen
doen in de supermarkt is weggevallen. Ik doe
voor een van de vaste klanten van de Hoogvlietexpresse nu de boodschappen. Ik haal
woensdag het boodschappenlijstje bij haar op en
ga lopend met haar boodschappentas op wielen
naar Hoogvliet, op een stil moment van de dag.
Ik kook om de week voor een begeleid wonenproject van Gemiva-SVG Groep. Dat is ook stopgezet. Nu is mijn agenda een stuk leger.
Maar vervelen doe ik mij niet. Achter ons huis
ligt een groot rozenperk van de gemeente. In
het kader van “Groen moet je doen” heb ik een
aantal jaren geleden het onderhoud op me genomen. Door omstandigheden heb ik dat verleden jaar verwaarloosd. Ik heb dagen onkruid en
klimop lopen trekken. Vervolgens stond ik twee
uur in de wachtrij bij het afvalbrengstation van
Cyclus om het groenafval weer kwijt te raken. Er
waren dus meer mensen die de tuin hadden opgeruimd of een kast hadden leeggehaald.
Pieter en ik fietsen samen met plezier en ik
wandel veel met mijn vriendinnen.
Het huishouden is natuurlijk hetzelfde gebleven
en koken doe ik graag. Nu ik meer tijd heb,
staat er dikwijls wat bijzonders op tafel.
Ik hoop heel erg dat we deze zomer met onze
kleinkinderen kunnen kamperen en onze jarenlange traditie voort kunnen zetten.
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