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Van de

Pff, even uitblazen en op adem komen. Wat hebben we een enerverende tijd achter ons.
Ja, we hebben veel beleefd in de afgelopen tijd! Je kunt je toch niet voorstellen dat er
nog mensen zijn die zich vervelen. Met alle activiteiten die de gelijknamige commissie
voor ons organiseert, kunnen wij ons die “luxe” (misschien nog bekend van het leven dat
onze grootouders leefden) toch niet meer voorstellen. En naast alles wat er binnenshuis
gebeurde zijn er natuurlijk nog de feestdagen die we al dan niet blij en dankbaar in familieverband hebben gevierd. Van al de
vieringen (inclusief de vele etentjes die daaraan verbonden waren) kunt u hier de verslagen lezen. Zo is er een verslag van het
prachtige concert voor ouderen dat op 13 december jl. in de Laurenskerk gegeven werd. Tot mijn verbazing bleek dat er nog
Grindhorsters waren die deze icoon van onze stad nog nooit van binnen hadden gezien laat staan er zo’n prachtig concert
hadden beluisterd.
Maar het was niet alleen pret en plezier die we beleefden, nee, nee zeker niet. Weet u wel dat wij als Grindhorsters Sinterklaas
zo gechoqueerd hebben dat hij er misschien wel een trauma aan over gehouden heeft?
Dat laatste was zeker niet het geval na de als vanouds weer voortreffelijke kerstbrunch die de dames Ria H., Ria Th. en Ton Th.
voor ons bereid hadden. Het was heerlijk, een ander woord kan ik er niet voor verzinnen. Ook was het heel fijn dat de circa 20
Grindhorsters die op 31 december thuisgebleven waren vanaf circa 23.00 uur in de grote zaal welkom waren om met een oliebol
en een glaasje champagne 2019 in te luiden.
Het nieuwe jaar werd op 2 januari om 16.00 uur in de grote zaal feestelijk begroet met een nieuwjaarsbijeenkomst, compleet met,
jawel oliebollen, appelbeignets en natuurlijk een glaasje champagne. Het was heel druk want maar liefst 45 mensen hieven er het
glas, waaronder twee ex-voorzitters. Erg leuk dat ze acte de présence kwamen geven. Eveneens aanwezig was het bestuur van
de VVE.
Het nieuwe jaar werd op positieve wijze ingezet met de eerste les van een cursus “breintraining”, die vorige jaar ook al gehouden
werd. Nu werden de lessen hervat, maar ook nieuwe deelnemers waren welkom. Bij deze “breintraining” worden zowel lichaam
als geest aan het werk gezet, door middel van speciaal daarvoor ontwikkelde oefeningen. Het is de bedoeling dat er op
dinsdagmiddag om de 14 dagen een dergelijke les gegeven wordt. Nadere inlichtingen zijn te lezen op het mededelingenbord in
de hal.
In januari vond ook een creamiddag plaats en evenals in december, toen er ook zo’n bijeenkomst plaats vond, werd er weer
geaquarelleerd. Ditmaal werden er op plankjes prachtige kunstwerkjes gemaakt.
Op 25 januari vond een verdrietige herdenking plaats, namelijk de herdenking van Nel v D, waarvan in aanwezigheid van haar
dochters op mooie en soms emotionele wijze afscheid werd genomen. Maar in het afgelopen jaar hadden we ook Wim moeten
herdenken, beiden bijzondere mensen, die een heel positieve bijdrage aan onze woongroep hebben geleverd.
In plaats van een interview met een nieuw woongroepslid, treft u dit keer een verslag aan van een gesprek met Cor, begunstiger
van de woongroep, die hier regelmatig zingt en met de activiteiten meedoet, zodat hij toch een beetje Grindhorster is. Fijn, dat we
zulke buren hebben.
Corrie v. H.

Hoe de woongroep Sinterklaas bijna aan het huilen kreeg

Het mooie van het Sinterklaasfeest is dat je, ook al ben je 90 plus, altijd blijft geloven in zijn bestaan. Je moet wel, als
je al die vrolijke mensen ziet en vooral die enorme hoeveelheden geschenken die hij elk jaar opnieuw weet uit te
delen.
Vrijdag 7 december (hij had eigenlijk al moeten vertrekken, maar was nog heel even gebleven) had de Sint een paar
Pieten opdracht gegeven kleurig ingepakte cadeautjes te bezorgen bij het appartementencomplex de Grindhorst in
Hillegersberg. Hij had zich verstopt in een of andere hoek, omdat hij zelf wilde zien hoe de ontvangers op zijn goede
gaven zouden reageren.
Maar allereerst werd er door de 23 aanwezigen heerlijk Chinees-Indonesisch gegeten, met, zoals Bertus beloofde,
sateetjes en loempia’s, in plaats van suikergoed en marsepein. Maar er was ook een heerlijk ijsje toe, dus de
zoetekauwen kwamen toch nog aan hun trekken.
Om de goed gevulde magen even wat rust te gunnen, speelde Christel daarna op haar accordeon een grote medley
van sinterklaasliedjes, die door de aanwezigen volop werden meegezongen, zo merkte de Sint tot zijn genoegen op, al
zag hij ook een paar buren die hun kaken nauwelijks van elkaar kregen. Zouden die zóveel gegeten hebben, vroeg hij
zich vol verbazing af.
Sinterklaas begon trouwens inmiddels wel wat ongeduldig te worden, wanneer werden de pakjes nu eens uitgedeeld?
Hij verheugde zich trouwens wel het meest op de reacties op de gedichtjes die zijn nijvere rijmpieten op bijna elk pakje
geplakt hadden. Ja, de Sint was maar wat trots op al die creatieve Pieten, die zwart, wit of geveegd, hun talenten aan
de edele dichtkunst hadden gewijd.
Inmiddels had de grote “stamleidster” Wil, gewapend met een voor haar volkomen overbodige microfoon, een aantal
mededelingen de zaal in geslingerd.
Hier begreep Sinterklaas het niet meer, wat was er mis met zijn methode? Eeuwenlang waren, zakken, teilen,
wasmanden én schoenen natuurlijk, voldoende geweest en nu moest er opeens een beker, een bord en een
dobbelsteen aan te pas komen?
Nou, het zou de Sint benieuwen.
Het spel begon, iedereen mocht om beurt met de dobbelsteen gooien en wie een zes had, kon een pakje pakken,
maar mocht het (tot Sints grote verbazing) nog niet openmaken. Nee, dat mocht pas als iedereen een cadeautje had
en daarna opnieuw een zes had gegooid. Maar hiermee was het dobbelen nog niet gedaan, er werd vrolijk verder
gegooid en hier raakte de Sint pas goed het spoor bijster. Het bleek namelijk dat de gelukkige bezitster (er waren veel
meer vrouwen dan mannen aanwezig) het pas gekregen pakje eventueel moest afstaan aan iemand die zes gegooid
had en haar cadeautje wilde ruilen, voor wat ze zelf had. Toen de Sint nog een klein Sintje was, had hij al van zijn
moeder geleerd dat van ruilen meestal huilen komt, dus hij zag de komende ontwikkeling met stijgende verontrusting
tegemoet.
Maar wat er vervolgens gebeurde vervulde hem met een mengeling van boosheid en verdriet en hij had heel veel
moeite om zich verstopt te blijven houden.
Een van de aanwezigen, een zekere Bertus, had namelijk een pop gekregen die als kerstman was verkleed. En in
plaats dat deze Bertus deze concurrent vol afschuw terzijde had gelegd, bleek hij er enorm mee ingenomen. En terwijl
het spel verder ging en er nog meer cadeautjes geruild werden, zat Bertus met de pop in zijn armen en vertroetelde
hem als een geliefde baby.
De Sint kon zijn ogen niet geloven, dit was heel erg, maar het ergste moest nog komen. Het bleek dat de andere
Grindhorsters jaloers op Bertus waren en hem de kerstman weer probeerden af te pakken. Al die strijd om die nepSinterklaas, om die schertsfiguur die zijn werkgebied in Amerika en Engeland had moeten houden en die niets met
zijn Nederland te maken had!
Ja, het was droevig gesteld met de sinterklaastrouw van de Grindhorsters, zo concludeerde de heilige, die diep
geschokt het pand verliet, zodat hij gelukkig niet zag, dat op het einde van het spel, Bertus zijn kerstman vol vreugde
in zijn armen kon sluiten.
Corrie v. H.
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Spelen met waterverf

Het idee kwam van onze Christel. Zij had al langer geleden veel plezier beleefd van het, zoals zij zelf zei: “Geklieder
met verf en water”. Dat plezier wilde ze graag met ons delen. Donderdag 29 november gingen we dit uitproberen.
Onze verfkunstenaar Nelleke wilde ons hiermee natuurlijk weer helpen. Zij had verschillende voorbeelden
meegebracht, maar de meesten van ons vonden die veel te moeilijk voor ons. Dat is geen
kliederwerk, daar moet je voor hebben doorgestudeerd. Gelukkig had ook Christel wat
voorbeelden meegebracht en zij vertelde wat zij vroeger moest doen. Het aquarelleerpapier dat
we hadden moest met een sponsje nat gemaakt worden. Nee, zei Nelleke, want dit is daar niet
het juiste papier voor. Je moet gewoon gaan beginnen en dan de verf wat natter maken, maar
natuurlijk ook weer niet te nat.
We begonnen allemaal met het uitzoeken van een voorbeeld. De een deed dit sneller dan de
ander, maar na een uurtje aandachtig werken werd de vooruitgang met elkaar vergeleken en
het ene compliment na het andere werd uitgedeeld. Jij kon toch niet schilderen? Maar dat is
hartstikke mooi. En de ander weer, kijk eens wat zij gemaakt heeft. Dat is toch net echt? Nelleke gaf ondertussen
steeds wat aanwijzingen zoals: “Als je hier nog wat kleur aanbrengt en dan wat verder verdunnen zodat het vervaagt”
of “Daar kun je nog een huisje of een boompje aanbrengen en je kunt dat lijntje met een andere kleur wat
accentueren”.
Nadat de eerste klaar was met haar werk werd de pauze ingelast want die was door het intensieve werk vergeten. Wij
werden door Ria v.d. H. weer verrast met een soesje of een stukje gevulde speculaas.
Hierna werd er nog even stug doorgewerkt totdat iedereen klaar was en opnieuw werd ieders werk bewonderd. Het
blijkt toch echt dat je meer kunt dan dat je denkt, als je je er maar voor inzet. Wat dacht u ervan dat er zelfs
voorgesteld werd dat we maar eens een tentoonstelling zouden moeten gaan organiseren? Dan kun je merken dat we
het echt met veel plezier hebben gedaan en we behoorlijk tevreden op deze middag kunnen terugkijken. En de
schilderijtjes? Die namen we allemaal mee zodat we er bij het thuisfront ook mee konden opscheppen.
Linda

Van het bestuur

Omdat Marijke op vakantie was, nam Hans de honneurs waar op de bestuursvergadering
die op 10 december 2018 gehouden werd. Dit was de laatste vergadering in het oude jaar.
Dit verslag komt echter in de eerste editie van de Grindhorster in het nieuwe jaar. Er werd
weer over van alles gesproken. Dat het Sinterklaasfeest een enorm succes was geweest.
Mede door het goede eten. Dat Gerda last heeft van de bosjes die voor haar raam hangen.
Deze bosjes blijken van de buren te zijn en mogen dus niet zomaar weggehaald worden.
Ook hebben we het gehad over de stank van de kolenkachels van de villabewoners en wat daar eventueel aan te
doen is.
Er is besloten dat er een inschrijflijst beneden komt te hangen om een uitleg te organiseren hoe de nieuwe AED werkt.
Verder werd er gezegd dat er in maart op een zondagmiddag het operakoor Jaja komt optreden.
Dit was het wel zo’n beetje. Er kunnen niet altijd beslissingen genomen worden.
Dus zoals onze voorzitter Moniek altijd zei: “we waren weer even van de straat”.
Ingrid

Vacature (herhaalde oproep)
In De Grindhorster nr. 4 van 2018 hebben wij melding gemaakt dat wij ons wekelijkse gymuurtje gezellig hebben
afgesloten en dat het de bedoeling was dat wij in september weer met frisse moed zouden beginnen.
Dat hebben wij inderdaad gedaan. Helaas moest onze juf Betty ons toen vertellen dat het haar door diverse
omstandigheden toch allemaal te veel werd en dat zij heeft besloten om te stoppen. Dus helaas is ons gymuurtje
definitief opgehouden te bestaan. Mocht er iemand zich geroepen voelen om ons een uurtje in de week voorzichtig te
“drillen”, schroom niet ons hiervan in kennis te stellen. Misschien voelen wij er wel wat voor en kunnen we onze
energie toch weer kwijt.
Linda
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December: maand van feesten

December staat bekend als de maand van de feestelijkheden. Sint-Nicolaas
hebben wij op het moment dat dit artikel wordt geschreven al achter de rug.
Nu maken wij ons op voor het Kerstfeest. Als aanloop van dit feest werden wij
door Laurens Wonen uitgenodigd tot het bijwonen van een kerstconcert in de
Laurenskerk. Iedereen die in de Grindhorst woont werd uitgenodigd. Het
concert zou geheel gratis zijn en zoals algemeen bekend is: de Grindhorsters
zijn best in voor een feestje en helemaal als het gratis is. In totaal hebben
zich dan ook 33 personen aangemeld, inclusief invités.

Donderdag 13 december werden wij om 17.00 uur door een dubbeldeks bus
opgehaald. Deze was al gedeeltelijk gevuld met bewoners van Arcadia. Uiteindelijk bleken er in totaal 12 bussen bij de
kerk aan te komen. Van de organisator hoorden wij dat de kerk gevuld was met 1300 personen. Al de kaarten waren in
1 dag tijd uitgegeven.
Het werd een prachtig concert met o.a. een groot gemengd koor, dat bestond uit 3 verschillende koren, een sopraan
die geheel aan de verwachting voldeed, een blazersensemble, de stadsbeiaardier. En ook waren er orgel en vleugel,
fluit, hobo en pauken.
The Saint Andrews Pipeband en leerlingen van dansinstituut Lucia de Marthas traden voor ons op.
Een kerstconcert is natuurlijk niet volledig als er geen kerstevangelie wordt voorgelezen, dus hieraan werd ook
voldaan.
Bovendien kwamen alle leerlingen van de Willibrordschool langs om iedereen een kaart te geven met een zelf
ingekleurde ster waarin zij een wens hadden geschreven, vergezeld van het verzoek om die kaart weer te retourneren
met een wens voor de leerling.
Het concert werd heel erg gewaardeerd, ook omdat het afwisselend was. Zowel koor als samenzang en solo. Perfect
uitgevoerd. Het was heel leuk om de danseresjes te midden van het publiek bezig te zien.
De Pipeband werd enthousiast begroet en keerde aan het einde van het concert nog eens terug.
Het thema voor dit concert was: “Een ster zien en een ster zijn”. Daarom werden wij bij de uitgang verrast met een
chocolade ster.
Omdat het juist deze dag, 13 december, 50 jaar geleden was dat de Laurenskerk door Prinses Beatrix werd heropend,
kreeg iedereen een boek over de Laurenskerk.
Het enige wat de aanwezigen werd gevraagd was om de collectebus bij de uitgang niet te vergeten, ter bestrijding van
de extra kosten.
Het commentaar dat ik alom hoorde: “Het was prachtig, goed georganiseerd en voor herhaling vatbaar”. Nu op naar
het kerstfeest en 2e kerstdag de kerstlunch bij ons in de Huiskamer.
Linda
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Verwennerij van de Grindhorsters

Zoals natuurlijk al bekend is: feest betekent in De Grindhorst eten! Natuurlijk pakken we al de mogelijkheden tot
feesten (nou ja eten dus) aan. Zeker met Kerstmis.
De routiniers, (de Ria’s H. en Th.) hebben een prachtig menu samengesteld en ons voorgeschoteld. Laten we het ons
nog eens voor de geest halen en opnieuw beleven:
Bij binnenkomst werden we verwelkomd door Ton Th. en dat moest hij dus 24x doen. Dit keer kwam ook kandidaat-lid
Atie ons bezoeken. In totaal waren dus 25 personen in afwachting van wat we te eten zouden krijgen. Vooraf hadden
we al kunnen opgeven of de voorkeur uitging naar vis of vlees.
Ik geef hierbij een opgave van wat er zo ongeveer op ieders bord terecht kwam. Vergeef me als ik iets ben vergeten.
Ten eerste kwam als amuse een bootje gevuld met meloen en Ardenner ham.
Als voorgerecht werd een kop geurige champignonsoep geserveerd.
Daarna als hoofdgerecht een vlees- of visschotel, waarvan de vleesschotel bestond uit:
Vleessalade met bovenop een gevuld eitje en omringd door:
porties paté, stukje ossenworst, enkele asperges, diverse
plakjes vleeswaren, augurkjes met Gelderse worst, 2 stokjes
kip, abrikoos met kaasvulling.
De visschotel bestond uit een vis-salade vergezeld door paling, zalm met kaviaar,
garnalen, rivierkreeftjes en makreel.
Ook werden enkele borden met
stokbrood neergezet.
Ton vroeg eenieder of ze een rode of witte wijn
wilden hebben en Ria H. kwam langs met een kan
jus d’orange.
Even was het een tijd stil in de Grindhorst, maar er
werd toen een tweede ronde voor drankkeuze gedaan.
Nadat alle borden zo goed als leeg waren gegeten (een enkeling zag echt geen mogelijkheid om alles weg te werken)
werd de tafel in sneltreinvaart leeggeruimd want natuurlijk kwam er nog een toetje.
Iedereen kreeg weer een bord voorgeschoteld met hierop een ijzige sneeuw Kerstman, een bonbon en een rond
chocolade wafeltje met een dot slagroom. Dit alles gecompleteerd door een glaasje amaretto likeur.
Dit was allemaal om de allerlaatste gaatjes te vullen.
De timing was heel erg goed want om 15.00 uur waren we allemaal klaar. Toen kon de grote opruiming beginnen.
Bedankt Ria’s en Ton het heeft allemaal weer voortreffelijk gesmaakt.
Linda
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Oudjaar

“Wat gaat de tijd snel”, dat is de meest voorkomende opmerking aan het einde van een jaar.
Naar mate je ouder wordt, en dus wat of héél wat vaker een jaarwisseling hebt meegemaakt,
lijkt het of de jaren steeds korter worden. Toen je nog jong was en heel wat aankon leek het
wel of het niet op kon en zag je verlangend uit naar weer een jaarwisseling, want dat was een
synoniem voor “feest, eten en drank”. Naar mate dat men ouder wordt en dus wat gezapiger,
is dit verlangen wat afgezwakt en zegt men nu: “Is het alweer oud en nieuw?” Wat gaan we nu
doen, met onze ouders, onze kinderen en onze vrienden? Het plannen en iedereen tevreden
houden maakt het allemaal wel wat vermoeiender. Steeds meer willen veel oudjes lekker
thuisblijven. Maar een aantal van onze bewoners heeft nog steeds een drukke agenda met alle feestdagen aan het
einde van het jaar. Kijk maar eens naar onze barcommissie.
Dit jaar hebben zij zich ook weer beziggehouden om voor een kleine 20 man/vrouw,
die thuis zijn gebleven, een gezellig samen zijn te organiseren. Er was voor ieder
een glaasje champagne of jus d’orange.
Natuurlijk weer oliebollen en appelbeignets. Toen we elkaar
al het beste en gezondheid hadden gewenst kwamen er ook
wat schalen met lekkere stukjes worst en kaas.
De tv stond aan, maar eigenlijk had niemand interesse, want we waren gezellig aan het
“klessebessen”. Om even 01.00 uur vertrokken we weer en de dames van de barcommissie
konden aan de opruiming beginnen.
Oud en nieuw 2018/2019 - Nieuwjaar
De dames van de barcommissie hebben net de laatste glaasjes afgedroogd of zij kunnen ze weer
tevoorschijn halen. Wanneer hebben zij alle inkopen gedaan en alle voorbereidingen? Op 2 januari
2019 staan om 16.00 uur de glazen champagne ons al toe te lachen.
Ook de oliebollen en appelbeignets staan al uitgestald. De glazen champagne werden vergezeld door
een bon voor een extra consumptie. Omdat wij geen voorzitter hebben, de interim-voorzitter en onze
secretaris beiden in het buitenland zijn, heeft Hans P. de honneurs waargenomen en een toespraak
gehouden. Heel kort memoreerde hij aan de personen die ons dit jaar zijn ontvallen.
Gelukkig eindigde hij positief en hij bedankte alle commissies voor hun inzet van het afgelopen jaar. Het werd die
middag een drukte van belang want zeker 45 personen kwamen op de bijeenkomst langs. Ook onze “oud” voorzitsters
Moniek en Myranda. Het bestuur van de VvE, Otto en Martin, vergezeld van echtgenote Joke, waren er ook.
Ik vraag me af of de dames van de barcommissie, allebei de Ria’s, wel een rustige nieuwjaarsdag hebben gehad, want
ook deze dag kwamen er weer de mooist opgemaakte schotels voorbij. Deze keer stokbrood belegd met gerookte
zalm, paling, rauwe ham, filet americain, stukje rauwkost en brie. Het zag er niet alleen mooi uit maar het smaakte
allemaal voortreffelijk.
Bedankt Ria en Ria, door jullie tomeloze inzet is deze jaarwisseling naar mijn mening uitstekend geslaagd.
Linda
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Goede voornemens van Grindhorsters

Het begin van een nieuw jaar vinden veel mensen een mogelijkheid om zichzelf een herkansing te geven om hun
levensstijl een goede kant op te sturen. De één gaat een dieet volgen, de ander belooft dat ze meer gaat wandelen,
een derde wil wat goeds voor een ander gaan doen en 9 dames in de Grindhorst willen zowel haar lichaam als ook
haar brein trainen. Dinsdag 8 januari kwamen deze negen dames om 15.45 uur in de
huiskamer bijeen om volgzaam de aanwijzingen van Marion op te volgen.
Ook ons kandidaat-lid Berna heeft kenbaar gemaakt te willen meemaken hoe dit in zijn
werk gaat en of zij hier ook aan mee kan doen. Dus we waren met 10 dames.
Een heel mooi aantal.
We begonnen met 10 stoelen in een kring. Nadat we allemaal plaats hadden genomen
kregen wij een elastische band en hiermee moesten we diverse oefeningen uitvoeren. Het
leek zo gemakkelijk die eerste oefeningen, maar Marion had ons tuk. Nu moesten we zowel onze armen en die
elastische band als ook onze benen gaan gebruiken. Niet gelijk maar tegengesteld! Dat is andere koek. Dat is dus die
bewuste braintraining.
Toen plaatsten we steeds twee stoelen tegenover elkaar en kreeg men per stel een pluizenbal en ieder een
opvangpadje. Eerst de bal met de rechterhand gooien en links met het padje opvangen en toen dat eigenlijk wel goed
ging moesten we natuurlijk wisselen. Links gooien en rechts vangen. Dat is ook niet voor iedereen gemakkelijk. We
hebben daarna ook nog met een bal in een kring rond gespeeld. Hierbij moest iedereen de bal steeds naar dezelfde
persoon gooien en haar naam roepen. Dat is niet moeilijk, maar toen kwam er nog een bal in het spel en later nog
een.
Je moest dus erg goed opletten dat de ballen elkaar niet raakten. Om het nog wat moeilijker te maken werd het spel
achteruit gespeeld en dus moest de bal, en later de ballen, gegooid worden naar de persoon van wie we in het vorige
spel de bal ontvangen hadden. Dat was even onze herinnering testen.
Ook hebben we weer, zoals vorig jaar, oefeningen met de vingers gedaan. Dat is nog steeds een moeilijkheid! Maar
het geeft wel aanleiding tot lachpartijen.
In een mum van tijd was de drie kwartier, die voor elke sessie beschikbaar is, voorbij.
Iedereen vond het leuk en Berna vond dat we zo prettig met elkaar omgaan dat ze liever vandaag dan morgen bij ons
wil komen wonen. Ze komt in ieder geval over twee weken weer om met ons te “spelen”.
Linda

Crea middag

Wat stond ons te wachten op donderdag 10 januari jl.? Een middag aquarellen leren maken. Er was voorwerk gedaan
door Christel, die de plankjes meebracht en de middag stond onder de steeds weer bezielende leiding van Nelleke.
Jannette had een scala aan tubes verf meegenomen plus penselen. Niets stond ons meer in de weg. We konden
starten. We kregen een plankje en een vel papier, het papier diende nat bevestigd te worden op het plankje. Nelleke
liet een aantal voorbeelden zien die we konden schilderen, zoals watervallen, vlinders, bloemen en bomen. Er werd
een keuze gemaakt en de penselen werden ter hand genomen. Voor iedereen (8 dames) stond een bakje water,
waarin we onze penselen konden reinigen. Nadat we een voorbeeld gevonden hadden, of niet (sommigen schilderden
uit het blote hoofd) gingen we aan de slag. Het viel niet mee om met natte penselen te werken op een vochtig vel.
Maar dapper als wij waren namen wij de uitdaging aan. Weldra was iedereen bezig
aan het neerzetten van de ondergrond van het “werkstuk”. Daarna kwam de tekening
van de bomen, bloemen of watervallen aan de beurt. We schilderden in laagjes, wat
een apart effect gaf. Na de pauze kwam de voltooiing van het werkstuk in zicht. En
aan het eind waren we verbaasd over ons resultaat: Een berglandschap, herfstbossen
á la Van Gogh, een roze/rode kelkbloem, een surrealistisch Indianenlandschap, de
bloesem van de paardenkastanje, een idyllisch bosmeertje en andere schilderingen.
Het was een fraai resultaat.
Natuurlijk hielp Nelleke met haar meester-ogen af en toe een handje door met een paar penseelstreken een
schildering sterker te maken.
Het was een zeer inspirerende en leerzame middag.
Dank je Nelleke.
Hennya
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Cor, begunstiger met liefde voor zingen en zeilen

Hij was eerst wat verbaasd over het verzoek: “Hoe zo een interview met mij, ik woon hier toch niet”, was zijn eerste
reactie. Toen ik uitlegde dat wij het als woongroep heel leuk vinden dat er mensen zoals hij ons financieel willen
steunen, zonder het verlangen te koesteren hier zelf te komen wonen, vond hij het een prima idee. En nu praat ik dus
met Cor (77) in Maassluis geboren en na een jeugd op de - naar zijn zin veel te rustige Veluwe - en vele jaren
woonachtig geweest in het Rijnmondgebied, nu ”buurman”, want hij woont nu in Honderd-en-tien Morgen.
Cor is zanger, vanaf het moment dat hij met pensioen ging (en dat was al op zijn zestigste) is hij lid (geweest) van vele
koren. Bij oratoriumkoor Gloria Toonkunst in Vlaardingen, zangvereniging Orpheus ook in Vlaardingen, een
gregoriaans koor, een Slavisch koor, Shantykoor de Albatros en als laatste het koor van de Grindhorst. Hij zong altijd
op twee koren tegelijk en heeft ook zangles genomen omdat hij regelmatig solo zong en zingt. Cor is een echte
liefhebber omdat hij erg van zingen houdt, maar ook omdat hij graag gezellige mensen wil ontmoeten. En zo ontdekte
hij dat er hier niet alleen een zangkoor is, maar dat er nog vele andere activiteiten worden ontplooid waaraan hij ook
zou willen deelnemen. Dus werd hij begunstiger, want dan kon hij met alles meedoen. Hij vertelt: “Ik vind het leuk dat
hier zo veel gebeurt, maar ik wil niet aan alles meedoen hoor, ik heb nog zoveel andere hobby’s. Zo heb ik nog steeds
een klein zeilbootje, want ik heb mijn hele leven gezeild, maar ook gevaren als radarspecialist bij de Marine, waar ik
als matroos al begonnen was op mijn 16e! Ik had nooit geweten wat ik wilde worden, maar op vakantie bij mijn
grootouders in Maassluis zag ik al die grote schepen voorbijvaren en de Marine had veel mensen nodig in verband
met de Koude Oorlog die toen woedde. Dat leek me wel iets, ik werd radarspecialist en heb in die functie zes jaar over
de wereld gezworven.
In die tijd kwam ik ook in Nieuw-Guinea te varen. Ik wilde daarna bij de koopvaardij als stuurman gaan varen, maar
daarvoor moest ik aanvullende diploma’s halen en weer twee jaar naar school gaan. Inmiddels was ik al getrouwd, dus
het was allemaal niet zo makkelijk. Na twee jaar kustvaart op de Middellandse Zee heb ik toen gesolliciteerd bij
Rijkswaterstaat als scheepvaartverkeersleider.
Het was de mooiste tijd van mijn leven, wat werk betreft. Ik heb het 16 jaar gedaan. Het was geweldig werk,
zelfstandig en leuke collega’s.” Scheepvaart verkeersleiders begeleiden schepen die binnenkomen tot aan de kust. Bij
dichte mist worden ze individueel begeleid. Er zijn schepen bij van zeker 300 meter met een vracht van 300.000 ton.
Het was een hele drukke 24 uurs baan, soms moesten er dubbele diensten worden gedraaid en soms werkte hij zeven
nachten achter elkaar. Het probleem was dat hij al jaren niet goed slapen kon en hij kreeg een enorme burn-out en
kwam een jaar thuis te zitten.
Cor vertelt:” De dokter zei, je mag nooit meer in continudienst gaan werken. Tijdens het jaar dat ik thuis zat kreeg ik
last van mijn hart. Omdat ik toen niet meer in mijn oude werk terug kon ben ik gaan werken bij het
Havencoördinatiecentrum aan het Marconiplein als afdelingschef bij de loodsdienst. Ik werd daar vervroegd
gepensioneerd. Sindsdien heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb allerlei bestuurswerk gedaan, onder meer in het
schoolbestuur gezeten, ben voorzitter van een watersportvereniging geweest, klusjesman voor ouderen, gereden voor
bejaardenhuizen o.a. maaltijdenservice. Ik heb dus heel veel gewerkt na mijn pensioen, maar heb geen baas meer
gehad. Voetballen is altijd mijn sport geweest en toen ik in Rozenburg voetbalde, ontdekte de sportarts daar dat ik een
lekkende hartklep had. Sinds die tijd slik ik zware medicijnen die wel goed zijn voor mijn hart, maar die voor last van
mijn longen zorgen.
Ik heb behalve zingen en voetballen nog een hobby en dat is zeilen. Gelukkig was mijn vrouw daar ook dol op. We
hebben altijd een zeilboot gehad. Ik heb zelf in mijn tuin een kajuitzeiljacht gebouwd en daar hebben we tien jaar mee
gevaren. Na de dood van mijn vrouw had ik er geen zin meer in. Uiteindelijk heb ik dus dat kleine zeilbootje gekocht.
Ik kan nu heel slecht tegen de warmte en heb deze extreem hete zomer hele dagen op een bankje buiten gezeten met
een kussen en een thermosfles.
Inmiddels is vijf jaar geleden mijn vrouw overleden en ik mis haar nog elke dag. Maar ik heb gelukkig ook twee
schatten van dochters en vier kleinkinderen en die wonen vlakbij zodat ik ze heel vaak zie.
Nee, gelukkig verveel ik me nooit want ik houd ook nog van wandelen en de omgeving is heel mooi. Fotograferen vind
ik ook leuk, evenals fotoshoppen en verhaaltjes schrijven voor het blad van de watersportvereniging. Ik woon nu ruim
een jaar in Honderd-tien-Morgen en ik ontdek steeds meer. Ja, het is goed wonen hier.”
Corrie v. H.
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De 65e verjaardag van Corrie M.
Al weken van tevoren kreeg een deel van de Grindhorsters een uitnodiging om op 12 januari van 16.00 uur tot 20.00
uur in de zaal haar verjaardag te vieren. Die dag om 15.00 uur kwamen haar broers en schoonzussen om de zaal te
versieren met foto’s van kleine Corrie tot de Corrie van nu. Er werden 2 grote platen boterkoek aangedragen, kaas,
noten en chocolaatjes.
Om 15.30 uur kwam Corrie, die het boven niet meer kon uithouden, toch nog te vroeg naar beneden. Om 16.00 uur
kwamen de eerste gasten binnen en was ze het echte feestvarken. Er werd geknuffeld, gefeliciteerd en een traantje
weggepinkt. Voor de stille momenten had Corrie gezorgd voor muzikale begeleiding van Peter, Aad en Piet. Die stille
momenten zijn er niet geweest, de gasten bleven binnenstromen. Christel deed een spel met gelukwensen voor Corrie
en haar broers hadden een vragenspel met de foto’s.
Om 17.00 uur werd er een grote gamel met een heerlijke stamppot gebracht die een half uurtje later genuttigd werd en
met 56 personen die mee aten zo goed als op ging. Na het eten ging de muziek weer volop verder en kregen we de
gelegenheid om de kaas en noten nog op tafel te zetten. Het feest ging door met het zingen van de liedjes uit het
koorrepertoire en die werden door iedereen uit volle borst mee gezongen. Het was een ouderwets gezellige verjaardag
met een heel blije Corrie.
Ria Th.

Waar was mijn lucifer?

Hierbij gun ik jullie, als mijn buren, een klein inkijkje in mijn leven. En geloof het of niet, het
onderstaande is écht gebeurd!
Je hebt van die mensen die alles heel rustig en weloverwogen doen. Hun leven verloopt kalm
en rimpelloos en zelden gaat er iets verkeerd in hun planning.
Helaas, zo iemand ben ik niet. Ik ben wat te chaotisch en wat te onhandig voor dit bestaan en
dus gebeuren mij dingen die andere mensen meestal nooit overkomen.
Behalve dat ik regelmatig spullen uit mijn handen laat vallen, verkeerde telefoonnummers bel of zelfs in de verkeerde
trams of metro’s stap, heb ik dus ook nog eens van die vreemde dingen, die je nooit van een ander hoort.
Zoals op die avond, toen ik wilde gaan koken. Ik stak een lucifer aan om het gas aan te doen, maar deed dat kennelijk
iets te wild, want de lucifer brak af. En weet je waar het brandende deel terecht kwam?
In mijn linkeroor!
Zoiets kán helemaal niet. Als je het zou willen proberen, zou het je niet lukken, al probeer je het een paar duizend
keer, want zo’n lucifer moet een hele rare boog maken om in een oor te kunnen belanden. Maar mij lukte het en ik
deed er niet eens mijn best voor!
Ik heb, toen ik met mijn oor in een kopje water lag, toch wel even moeten lachen en ik dacht: nou ja, ik heb gelukkig
mijn laatste oortje nog niet versnoept.
Corrie v. H.

9

Feestdagen vieren in Duitsland

Daar stonden wij dan rillend van de kou, ‘s ochtends om 5.30 uur op 23 december 2018 op de Capelsebrug, te
wachten op onze bus van Kras om op onze jaarlijkse kerst- en oud en nieuwjaarsvakantie te gaan. Drie of vier
vriendinnen en ik doen dit al jaren op vakantie gaan, om deze tijd van het jaar te ontlopen. Wij zien het niet zitten om
met je tong op je hielen boodschappen te doen in overvolle winkels en je suf staan bakken en braden om een lekker
kerstmaal op de tafel te zetten voor je nakomelingen met aanhang. De kinderen hoeven zich dan ook niet af te vragen:
“Wat doen we met moeder met de feestdagen?” Dan denken wij als vriendinnen: deze moeders laten zich lekker
verwennen in een hotel, allemaal een eenpersoonskamer die lekker wordt schoongemaakt, maaltijden die klaar staan
op mooi gedekte tafels, wijntje erbij, gezellig gezelschap en leuke uitstapjes.
Dit jaar zijn wij naar de voormalige DDR geweest en hebben de steden
Leipzig, Dresden, Erfurt, Weimar, Zwickau en Chemnitz bezocht in de
deelstaat Saksen.
Dresden is in de 2e wereldoorlog net zo erg gebombardeerd als
Rotterdam, uit wraak door de Engelsen en de Amerikanen. Deze stad is
prachtig in oude stijl weer opgebouwd.
Natuurlijk hebben wij de “Frauenkirche” bezocht een barokke kerk waar veel
concerten worden gegeven. Tevens zijn wij op de binnenplaats geweest van
de Zwinger, een voormalig paleis in barokstijl met een Nederlandse gids, Bart
geheten. Bart wist zo geweldig te vertellen over o.a. de Zwinger dat wij en
onze medereizigers aan zijn lippen hingen.
Natuurlijk zijn wij ook nog op een kerstmarkt geweest en hebben glühwein
gedronken en reibekuchen (een soort gefrituurde, fijngemalen aardappel met
appelmoes) gegeten.
Tijdens de kerstdagen hebben wij een overheerlijk diner gehad.
Het concentratiekamp Buchenwald hebben wij overgeslagen (hadden wij trouwens al eens gezien). In plaats daarvan
zijn wij met een boemeltreintje naar een skigebied geweest waar volop sneeuw lag. Wij moesten wel een enorme
heuvel beklimmen om bij een hotel te komen om iets te drinken. Mochten wij er niet in, er was een besloten feest!!!
Op oudejaarsavond (Silvester in Duitsland geheten) werd een zeven!!! gangendiner geserveerd, gratis wijn en om
twaalf uur gratis champagne, een fantastische band en een grandioos vuurwerk voor het hotel.
Uiteindelijk op 2 januari 2019 de lange busreis terug naar Nederland. Het is weer een oergezellige, mooie en lekkere
kerstreis geweest. De volgende kerst en oud en nieuw gaan we weer. Waarnaartoe weten wij nog niet, misschien
Kroatië!
Wil
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Andere opzet Rond-de-Tafelgesprekken
Op dinsdag 8 januari was op de Rond-de-Tafelbijeenkomst dit het belangrijkste gespreksonderwerp.
Er bestaat duidelijk weinig interesse van de woongroepleden voor deze gesprekken.
De opkomst is steeds zeer beperkt en is ontaard in een gezellig samenzijn zonder direct doel/resultaat.
Om toch tot een levendig debat te komen werd de laatste jaren een gespreksonderwerp aan de orde gesteld.
Langzamerhand werd het steeds moeilijker om een geschikt onderwerp te vinden.
Bovendien werd op deze manier de opzet van de gesprekken niet nageleefd. Immers,
het bestuur doet er alles aan om de afstand tussen bestuur en leden te verkleinen.
Tijdens de Rond-de-tafel kunnen tussen leden en bestuur gedachten uitgewisseld
worden over het te voeren (gevoerde) beleid. Gezien de beperkte opkomst zijn beide
partijen klaarblijkelijk tevreden over de huidige gang van zaken.
Op de bijeenkomst van 8 januari was het aantal aanwezigen 10! (Inclusief 3
bestuursleden)
Er bestaat dus wel belangstelling als er een belangrijk onderwerp op de agenda staat!
Er werd toen unaniem geconstateerd, dat het jammer zou zijn als de Rond-de-Tafelgesprekken zouden stoppen.
Doorgaan op de oude manier is geen optie. Het bestuur neemt de aanbeveling over om een paar dagen voor een
geplande bijeenkomst te peilen of er op die avond voldoende belangstellenden aanwezig zullen zijn. Hiertoe zal er op
het mededelingenbord een inschrijflijst opgehangen worden. Naast de naam van hem/haar die van plan is te komen,
kan ook een te bespreken onderwerp opgeschreven worden. Het bestuur heeft gesteld, dat er minstens 10
inschrijvingen moeten zijn. Zo niet, dan wordt de avond gecanceld en wordt bekend gemaakt dat de bijeenkomst niet
doorgaat.
Toegankelijkheid bestuursstukken.
Openheid vanuit het bestuur naar de leden is erg belangrijk. Daarom zullen voortaan de bestuursstukken (agenda,
notulen en afspraken) in de recreatiezaal op de piano ter inzage liggen.
Namens het bestuur: Hans
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Wist u dat?

ü ik u voor dit nieuwe jaar veel gezondheid,
geluk en wijsheid wens.
ü het Sinterklaasfeest met de voorafgaande Chinese
maaltijd een groot succes was en er volgend jaar
meer kerstmannen cadeau moeten worden
gegeven? Een geliefd present.
ü er hele leuke gedichten waren.
ü bij de kerstlunch 25 mensen aanwezig waren.
ü deze weer met volle teugen hebben genoten.
ü Nelleke voor de kerst nog een mooie kerstroos heeft gemaakt voor boven de kerststal.
ü tijdens oudejaarsavond in de zaal iets minder mensen waren dan anders.
ü de nieuwjaarsbijeenkomst door 48 personen werd bezocht, zo druk was het nog nooit.
ü de twee oud-voorzitters aanwezig waren.
ü er weer Prosecco, oliebollen, appelflappen en heerlijke hapjes waren.
ü als je door een stoel zakt en deze niet goed repareert je er een volgende maal weer door zakt en onder de tafel
ü terecht kan komen?
ü op 19 december Nel v D, medebewoonster en oud-voorzitter van de huurderscie, is overleden.
ü op 8 januari de breintraining werd herstart.
ü er met ingang van dit jaar voor de rond-de-tafel aangemeld moet worden. Bij te weinig deelnemers gaat deze dan
niet door.
ü 9 januari het koor weer is gestart met een nieuwe dirigent.
ü 10 januari er weer een gezellige creamiddag was met aquarelleren.
ü 12 januari de verjaardag van Corrie M werd gevierd in de zaal met muzikale begeleiding van Peter
(accordeon), Aad en Piet (zang).
ü hierbij de familie en een groot deel Grindhorsters aanwezig waren en er ook stamppot voor iedereen was.
ü op 17 januari de aangrijpende film “Simon” werd gedraaid.
ü op 25 januari Nel v D is herdacht in de recreatiezaal.
ü 1 februari stamppotdag was op de Grindhorst.

Ria Th

Valse e-mails

Er is al veel over geschreven en gesproken. Over het internet, met al zijn voordelen,
maar ook nadelen.
Wij behoren nu eenmaal tot de oudere generatie die niet is opgegroeid met dit
fenomeen. Maar toch kom je niet altijd onderuit, hoewel een aantal van onze
leeftijdgenoten het principieel weigeren om deel te nemen aan internet. Ik heb de
ontwikkeling goed kunnen volgen totdat Windows 10 geïnstalleerd werd. Toen stopte
het bij mij. Wat mij heel ongerust maakt is het zogenaamde “Phishing mail”. Dit is een
vorm van internetfraude. Een variante vorm van Phishing is spear Phishing.
Dit is een mail waarin de persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) van het slachtoffer worden
gebruikt om hem een gevoel van vertrouwen te geven. Het is mij van de week weer gebeurd. Men beweerde dat ze in
het bezit zijn van al mijn gegevens, zoals wachtwoorden etc. Is er iets aan doen? Ja, ga naar Google en type in: “Wat
is een Phishing mail” en lees dan verder. En ook graag de valse e-mail doormailen naar:
“valse-email@fraudehelpdesk.nl”. Dit is een Nationale Helpdesk voor Fraudebestrijding.
Doe er uw voordeel mee!!
Piet
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