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Voor u ligt De Grindhorster nr. 5, weer
een prachtig exemplaar uit de
succesvolle reeks periodieken die de
woongroep in de Grindhorst zelfs al
voor het tot stand komen van ons
gebouw is begonnen te schrijven.
Je hebt woongroepen die ook met veel
succes een blad uitgeven, maar je hebt
er ook die hun mededelingen
uitsluitend via een prikbord
communiceren en zulke groepen
missen toch echt wel wat, vind ik.
Want via zo’n “clubblad” krijg je niet
alleen informatie over alle
gebeurtenissen met betrekking tot de
woongroep, maar ook leer je je buren
al lezende beter kennen. Je kunt
tenslotte niet altijd en met iedereen een
praatje in de wandelgangen maken,
maar iets wat op papier staat kun je
lezen wanneer jij daar tijd en/of zin in
hebt. Wel zo handig dus.
Deze Grindhorster is weer gevuld met
artikelen met een zeer verschillende
inhoud.
Altijd weer indrukwekkend is de
herdenking van de Grindhorsters die in
het afgelopen jaar zijn overleden.
Gelukkigerwijze is in 2019 - tot nu toe geen enkele buurman- of vrouw dood
gegaan. Vandaar dat tijdens de
herdenking van 2 november dit jaar
alle aandacht is uitgegaan naar Tinie,
oud-bestuurslid en al voor de opening
van ons gebouw sterk betrokken bij
alles wat met de Grindhorst te maken
had. Tinie, die de moeder was van ons
groepslid Peter, heeft niet zo lang hier
gewoond, maar verhuisde al snel naar

een verzorgingshuis waar ze dus onlangs is overleden.
Van heel andere aard was het uitstapje per museumbus naar de
Hermitage in Amsterdam dat op een prachtige dag eind oktober
gehouden werd. Het rijke leven aan de Russische hoven werd getoond
door middel van sieraden, schilderijen en japonnen. In één woord
schitterend en de ons toegestane tijd was veel te kort om het allemaal
goed te kunnen bekijken.
Christel de Boer had het goede idee om de boekenkast in de huiskamer
op te ruimen. Ze heeft er bovendien een ingezonden stuk over
geschreven. Ook vertelde ze over de aanschaf van nieuwe
keukenapparatuur die nodig is omdat de keuken straks intensiever
gebruikt gaat worden.
Milieubewust ombouwen is het thema van het gedicht dat Frans H.
schreef onder de titel “Dakdagen”. Ook dat kunt u hier lezen.
Met fietsbanden kun je meer doen dan erop rijden, dat bewezen de
deelneemsters van de creamiddag van 14 november waar de 10 dames
onder leiding van Nel P. uit het rubber van oude banden, ringen
probeerden te maken. Geen makkelijke opgave, gezien het feit dat niet
iedereen erin slaagde dit kunststukje voor elkaar te brengen.
Dat de gehouden mosselmiddag erg in de smaak was gevallen bleek
wel uit het feit dat er maar liefst twee stukjes over zijn geschreven.
Een erg geslaagd eetfestijn was ook de onlangs gehouden Opzoomer
lunch waar maar liefst 27 mensen aan deelnamen en waarbij behalve
veel en lekker eten, ook gedichten ter tafel kwamen.
Heel fijn is ook de bijdrage van Suzanne en Hans over hun verblijf op
het Griekse Lesbos en het verslag van een vakantie op het prachtige en
zeer interessante Italiaanse eiland Sicilië dat Wil voor ons schreef.
Nog even op de valreep een belangrijke mededeling, wilt u de
Grindhorster zo interessant en lezenswaardig houden als hij nu is? De
redactie is dringend op zoek naar een nieuwe redacteur/redactrice. Meld
u aan. U hoeft niet gelijk lange artikelen te schrijven, kleine stukjes zijn
meer dan welkom en u zult vakkundig begeleid kunnen worden als u dat
wilt.
Corrie v. H.

Onze boekenkast

Dit berichtje heeft de vorige Grindhorster
niet gehaald. Het was net niet op tijd
gereed.
Onze boekenkast in de recreatieruimte
heeft namelijk een update gehad. Lettie en
Christel hebben het bestand doorgespit.
Lettie heeft keuzes gemaakt voor wat blijft
en wat voor de Woongroep niet interessant
is. Christel heeft de rest in de
containerruimte uitgestald en een week
later de overgebleven boeken naar de
kringloop gebracht.

Er zullen wel nog wat kleine veranderingen aan de orde zijn, maar wat een
verlichting voor de initiatiefnemer van de Activiteitencommissie, Ria v.d. H. en
haar crew en niet te vergeten alle vrijblijvende hulpen.
Wat voor verrassingen zullen zij nog in petto hebben?
Dit wilde ik graag kwijt en jullie zijn weer op de hoogte.
Christel

Wist u dat?

Als je de boekenkast bekijkt staan:
Links Alle overgebleven boeken op
alfabet van de schrijver. (Anke is
al ca. 2 jaar geleden met het
sorteren begonnen)
Midden Ruilboeken van de bestsellers en
2 planken met spellen.
Rechts Weer 1 plank met spellen en 15
fotoplakboeken over 10 jaar
Woongroep, Interviews over “een
Grindhorster” aan het woord.
Bestuursverslagen vanaf januari
2019.
Onze boekenkast heeft nu een fraai
uiterlijk gekregen en Lettie en ik zijn heel
tevreden.
Nog een nieuwtje in de recreatiezaal:
In de recreatieruimte worden onze keuken
en bar steeds functioneler, o.a.:
A) Een nieuwe vaatwasser die makkelijk
is.
B) Een moderne filterkoffiemachine voor
veel koffie en voor kleine
hoeveelheden een Senseo.
C) De laatste aanwinst is het
inductiefornuis met oven en
bijpassende pannen.
Jammer, maar dit mooie fornuis zit
nu nog achter een deur verstopt.
De oven is intussen ook al
aangesloten.

• er dinsdagmiddag eens in de 14 dagen
(de even weken) breintraining is
• dit een goede oefening is voor de coördinatie
• 19 september een middagje haken was o.l.v.
Nel P.
• er op 7 oktober een museumtocht was naar de
Hermitage
• daar een heel mooie tentoonstelling was en
sommigen van ons jaloers waren op de strakke figuurtjes
• er op 17 oktober katoenen tasjes, gemaakt door Jannette,
beschilderd werden en dit op 31 oktober is voortgezet
• er op 18 september weer een lekkere mosselavond was met muziek
• er op 2 november een herdenking is gehouden voor Tinie,
een oud bestuurslid en moeder van Peter
• 14 november Nel P. ons gek heeft gekregen met ringetjes maken
met heel kleine kraaltjes en fietsbanden
• er voor de keuken van de Grindhorst grote plannen zijn en die al
worden gerealiseerd
• de Ria’s geen barcommissie meer zijn
• er weer plannen zijn voor een sinterklaasviering
• er op 15 november een diner dansant was in Arcadia waar ook velen
van ons op bezoek zijn gegaan
• er in Arcadia eens in de maand rock and roll middagen zijn
• Ria en Bertus een heerlijke vakantie in Curaçao hadden en er weer
tegen kunnen
• op 22 november een Opzoomerlunch georganiseerd is door Ria vd H
• het Grindhorstkoor jammer genoeg geen dirigent en keyboardspeler
meer heeft vanwege de grote afstand en leeftijd. We zullen ze missen.
Ria Th
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Grindhorsters genieten van
Cultureel Erfgoed

Er is heel veel moois te beleven in
onze hoofdstad (al zou ik de Maas
nooit willen ruilen voor de Amstel)
maar dat hoeft ook helemaal niet, we
mogen houden wat we hebben en zo
hebben de Amsterdammers sinds 2004
een prachtig nieuw museum genaamd
de Hermitage.
Na vele aanvragen te hebben gedaan,
kregen Ria en Bertus van onze
Activiteitencommissie, de toestemming
om een gratis bezoek aan de
Hermitage in Amsterdam te gaan
brengen. Op maandag 7 oktober stond

er een speciale autobus voor onze
deur om ons daarheen te vervoeren en
zowel de bus als het daarna
aangeboden kopje koffie/thee en
rondleiding waren gratis.
Het werd een prachtige dag, ook al
omdat het constant droog bleef en dat
geheel in tegenstelling met de dag
ervoor.
We werden enorm verrast met onze
buschauffeur, die naast een
vakbekwame rijder ook een
uitstekende verteller bleek, met een
veelzijdige kennis op alle mogelijke
gebieden.
Een speciale hobby van hem was de
luchtvaart en dat kwam natuurlijk goed
uit aangezien we praktisch over
Schiphol heen Amsterdam moesten
bereiken. Volgens mij kende onze
chauffeur van alle luchtvaartmaatschappijen alle toestellen en hij
kende ook de jaren waarin ze gebouwd
waren. In mijn ogen was hij een ware
hobbyist, terwijl hij zich beroepsmatig
toch met het vervoer op de weg moest
bezighouden.
Toen we in Amsterdam waren kon hij
zich ook niet inhouden en hij vertelde
alle mogelijke details over het leven in
de hoofdstad door de eeuwen heen.

In de Hermitage aangekomen kregen we eerst een kopje koffie en
vervolgens werden we in drie groepen ingedeeld. (Natuurlijk bleek na
afloop van de rondleiding dat elke groep de allerleukste gids
had meegekregen.)
Dependance
De collectie waarvan we uiteindelijk maar een heel klein gedeelte te zien
kregen, is eigenlijk begonnen als een dependance van de Hermitage in
Sint Petersburg. De relatie tussen de Nieuwe Kerk en de Hermitage
bracht de directeur van de Nieuwe Kerk, Ernst Veen, op het idee van
een vestiging van het Russische museum in Amsterdam, mede
ingegeven door de driehonderdjarige band tussen beide steden.
Tsaar Peter de Grote, de stichter van SintPetersburg had eind zeventiende eeuw stage
gelopen op een Zaanse scheepswerf en in de 19e
eeuw was de Nederlandse koning Willem II
getrouwd met Anna Paulowna, de Russische
tsarendochter.
In 2000 werd een onderdeel van het verpleeghuis
Neerlandia aan de Nieuwe Herengracht
ongeschikt verklaard voor verpleging en
aangeboden aan de Stichting Hermitage aan de
Amstel. Die besloot eind februari 2004 het gebouw te gaan gebruiken
als museumruimte. De eerste fase begon toen met kleine
tentoonstellingen.
De verbouwing zelf begon in 2007, heeft bijna 100 weken geduurd en
het gebouw werd op 20 juni 2009 officieel geopend.
Van het grote complex zagen we helaas maar een klein deel, maar
doordat we uitstekende rondleidsters hadden, kregen we toch een goed
overzicht van de recente tentoonstelling, die bestond uit galakleding en
sieraden. Waarschijnlijk hebben vooral de ”Grindhorster dames” zeer
van al die schitterende jurken en kostuums genoten.
De bijhorende verhalen gaven een dieper inzicht in het hofleven van de
immens rijke tsarenfamilie
Romanov. Pikant detail was dat
Tsarina Catharina de Grote had
bepaald dat jurken van de
andere dames slechts met de
helft aan diamanten en
edelstenen versierd mochten
zijn, van wat zij op haar japon
droeg en ook de hoofdversiering mocht niet hoger zijn dan die van haar.
Enige bescheidenheid was haar dus volledig vreemd, zij was de rijkste
en dat wilde ze weten ook.
De tentoongestelde kostuums en japonnen waren een lust voor het oog
en de tijd die we kregen om alles te bekijken was helaas zoals gezegd,
veel te kort, maar gelukkig kregen we na de lunch nog enige tijd om nog
even op eigen houtje rond te kijken.
Stipt op tijd vertrokken we weer, maar vele Grindhorsters, waaronder ik
zelf, hadden graag nog wat langer gebleven, want er was nog zoveel te
zien.
De terugreis verliep voorspoedig zodat we bijna een uur eerder dan
gepland weer thuis waren. Het was een hele mooie dag geweest.
Corrie v. H.
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Hoe wij uit Rotterdam
vertrokken…..

Circa 25 jaar geleden gingen wij op
advies van een kennis voor het eerst
naar Griekenland, naar Lesbos wat
volgens de employee van het
reisbureau een prachtig groot eiland
was, nog niet verpest door het
massatoerisme.
Zij was zelf net terug en heel
enthousiast. Je kan het eiland nog niet
in 3 weken zien zei ze. Dat hebben we
geprobeerd maar het ging niet.
Eind mei reisden we richting Lesbos.
We wisten niet wat te verwachten dus
we rekenden nergens op, gewend als
we waren aan luxe hotels etc. Toen we
aankwamen in Hotel Aphrodite werden
we heel vriendelijk verwelkomd en we
hadden een keurige kamer. Niets op
aan te merken. We hebben 3 weken
een geweldig verblijf gehad met een
uitgebreid en heerlijk ontbijt en diner.

In september van dat jaar besloten we
een ander Grieks eiland aan te doen
ditmaal Kreta. We hadden al snel in de
gaten dat dit eiland totaal verschillend
was van Lesbos en veel toeristischer
was en de mensen van de restaurants
en de winkels heel opdringerig waren,
wat wij niet leuk vonden, dus: in mei
van het volgend jaar toch maar een
ander eiland geprobeerd. Ditmaal was
het Samos. Samos was ook prachtig;
de mensen aardig, het eten heerlijk.
Maarr.. stukken kleiner dan Lesbos.
Het zal jullie niet verbazen dat we in
september van dat jaar weer richting
Lesbos gingen en dat de volgende
vakanties ook bleven doen. We
hadden inmiddels het plan opgevat om
er te gaan wonen als we allebei
gepensioneerd waren.
Dat was nog even een dingetje toen
het eenmaal zover was. We wilden ons

huis verkopen maar de crisis was daar en het heeft 6 jaar geduurd
voordat we konden verhuizen naar de Grindhorst. Ons plan was
inmiddels de ijskast ingegaan maar iedere keer als we vertrokken uit
Lesbos zat ik te huilen in het vliegtuig. We hadden inmiddels ook veel
vrienden gemaakt.
Tijdens een zondagse wandeling kreeg ik weer zo’n pijn van de artrose
dat ik geen stap meer kon verzetten. We gingen op een bankje zitten
langs de Rotte bij Bleiswijk en Hans zei: “waarom gaan we er eigenlijk
nu niet wonen?”. Toen zijn we de boel weer in gang gaan zetten.
Informatie opgevraagd hoe en wat te doen bij emigratie. Vrienden in
Lesbos zochten woningen voor ons. Onze meubels etc. hebben we
verkocht of weggegeven en het servies en de glazen opgestuurd met
PostNL. Bij aankomst in Lesbos bleek daarvan heel veel stuk te zijn
gegaan. Toen we in september gingen kijken hebben we 3 weken in het
huis van een vriend gewoond en we mochten zijn auto lenen. Uiteindelijk
vonden we een 2 kamer appartement dat net een half jaar klaar was.
Helemaal geïsoleerd en met hoogrendementsglas, volledig ingericht tot
en met keukenapparatuur toe, ook een afwasmachine, magnetron etc.,
overal horren en een eigen parkeerplaats voor een huurprijs waarvoor je
in Nederland nog geen studentenkamer hebt. We kijken aan de voorkant
op de bergen en aan de achterkant op de zee. We dachten daar zit een
addertje onder het gras. Maar gelukkig was het allemaal okay. De
verhuurster is een heel aardige dame die heel behulpzaam is. Haar
vader heeft een olijfboomgaard naast ons huis met ook allerlei
fruitbomen, waar we van mogen plukken, zoals: vijgen, sinaasappels,
granaatappels, kweeperen, perziken, abrikozen, walnoten en ga zo
maar door. Ik heb al heel wat potten jam ervan gemaakt. Ook niet te
vergeten de prachtige uitzichten en zonsondergangen die nooit
vervelen!
We waren in
januari 2016
in de
Grindhorst
gaan wonen
en in april
2017
vertrokken
wij met ons
hele hebben
en houden. Inmiddels was de vluchtelingencrisis een feit en iedereen
zei: ga je naar dat vluchtelingeneiland? Maar wij wisten natuurlijk allang
dat de vluchtelingen niet in het noorden van het eiland zaten, maar in
het kamp in Mytelini, Moria. Als je daar niet heen gaat is er geen
vluchteling te zien. Dat is 1½ uur rijden. Het eiland is n.l. net zo groot als
de provincie Utrecht.
We zijn tijdelijk in Nederland voor bezoek aan familie en vrienden en de
dokter en we hebben het heel koud. Hier zijn ook ontzettend lieve
mensen. Inmiddels wonen we al bijna drie jaar op Lesbos met nog 500
Nederlanders en heel veel Engelsen en we hebben nog geen minuut
spijt gehad. Het leven is heel relaxed en je kan drie keer zoveel met je
pensioen en AOW doen. Ik zou het iedereen aanraden. We leven als
god in Griekenland.
Suzanne
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Dakdagen,

Bertus kwam met lood in zijn schoenen de pannen terugbrengen. “Ria,
ik durf het bijna niet te zeggen, maar het drukventiel is kwijt”. “Ach
Bertus, dat zat er niet bij”. Grote opluchting bij Bertus en ik een grote
pakkerd.

“Parijs” gaan we halen,
zonnepanelen betalen,
toekomstige winst in je portemonnee.
Rotterdammers we doen mee.

Ria Th.

Rotterdammers iets vragen.
Beter milieu en minder co2,
daar helpen we de wereld mee.

Eilanden onder water,
kortzichtig vooruitschuiven naar later
of hogere dijken
die niet kunnen bezwijken.
Nu gaan we actie nemen,
met de Gemeente voorop.
Haast alle gemeentelijke gebouwen
laten we milieubewust ombouwen.
Sedum en zonnepanelen
zullen daken delen,
en ook interessant;
mijn gedicht komt in de krant.
Frans H.

Een mosselavond met een
staartje
“Ria ,heb jij grote
soeppannen?” werd
mij woensdag 16
oktober gevraagd.
Uiteraard had ik die.
Donderdag met de
creamiddag heb ik ze mee naar
beneden genomen, zie dat het
drukventiel er niet bij zit en zeg dat
tegen Ria en Linda. Geen enkel
probleem hoor……... Jammer genoeg
kon ik daarna wegens verdrietige
omstandigheden niet aanwezig zijn op
de mosselavond. Maar dan hadden
jullie het volgende gemist:
Zondagmiddag een telefoontje van
Bertus, ”Ria, mag ik je de pannen even
aanreiken?”, en ja hoor, daar was het
staartje! Bij het afwassen bleek het
drukventiel van de drukpan weg te zijn.
Alle vuilniszakken werden weer uit de
containers gehaald en uitgeplozen. Er
was van alles te vinden, onder meer
doppen die er op leken, maar geen
drukventiel.

Creatief voor het milieu

Iedereen heeft het erover. De wereld gaat ten onder aan vervuiling. Met
zijn allen moeten we er wat aan doen. Enkele bewoners van De
Grindhorst voegen de daad bij het woord en begonnen er donderdag 17
oktober mee.
Voor onze creatieve middag had Jannette een aantal
tasjes gemaakt. Zij had wat lappen thuis liggen en Ria
v.d. H. had wat gescoord op de markt. Een tasje op
zich is zo gemaakt maar om een hengsel goed stevig
en toch ook netjes te maken is niet zo één twee drie
gedaan. Maar toch zagen ze er perfect uit. Het waren
tasjes in diverse kleuren en iedereen mocht er een
uitzoeken. Nu moesten de deelnemers dus allemaal
aan de slag om die op zich al best leuke tasjes toch
nog wat leuker en persoonlijker te maken.
Er waren diverse kleuren textiel- en acrylverf aanwezig. Het moeilijkste
is om een motief te vinden. Nu daar zijn we allemaal in geslaagd. Er
werden motieven gemaakt met een liniaal, fantasie motieven en
natuurlijk dieren- en bloemenfiguren.
Als je met verf aan de slag gaat wordt er vaak wat gekliederd. Ook hier
was dat aan de hand. Maar Nelleke was ook aanwezig en gaf aan dat je
hier “gewoon” een klein beestje of een bloemetje van kon maken.
Allemaal waren we een uurtje intensief bezig en we werden gestoord
met de vraag of we een kopje koffie of thee wilden met het bijbehorende
lekkers.
Nadat we deze hartversterking op hadden, en onze vooruitgang hadden
bewonderd, gingen we nog eens een uurtje verder totdat we allemaal
vonden dat ons tasje er nu echt leuk uitzag.
We vonden het een leuke bezigheid en twee weken later, dus 31
oktober, hebben we het nog eens gedaan.
Er waren deelnemers die hun ”oude” tasje hadden meegenomen en nu
de andere kant gingen versieren. Nu konden ze goed zien dat ze de
vaardigheid beter beheersen. Al doende leert men. Anderen wilden wel
een tweede tasje “want tasjes heb je nooit genoeg en ze waren er toch?”
Natuurlijk werd deze middag weer net zo gezellig als de vorige.
Linda
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Eind vorig jaar
hebben de crea
bea’s fietsbanden
verzameld om er
een bloemstukje/tafel arrangement van
te maken. Natuurlijk hebben we nog
genoeg banden over en we dachten
hier moeten we toch nog wat anders
van kunnen maken. Gelukkig kwam
Nel P. met een oplossing.
Zij had op een club ringen gemaakt
met jawel: fietsbanden.
Helaas had zij niet de juiste kralen
meer in voorraad, maar zij dacht, die
koop ik wel eventjes. Helaas zo
gemakkelijk ging dat niet want de ene
kraal is niet de andere. Er moesten
kleine kralen komen met een bepaalde
maat van het gaatje. Niet te groot,
maar ook zeker niet te klein.
Donderdag 14 november waren we
met 10 dames aanwezig. Niet alleen
Jannette had diverse toebehoren voor
het ring maken bij zich, ook Ria Th.
had een hoeveelheid kralen
meegebracht.. Nel had helaas niet die
speciale kralen gevonden maar we
hadden keuze uit voldoende soorten.
Nel had het voorwerk al gedaan en van
de fietsbanden voor iedereen een ring
geknipt. Ook had ze voor iedereen een
groter stuk open geknipt.
Eerst werd natuurlijk uitgelegd wat er
van ons werd verwacht. Wel dat was
priegelwerk. De meesten werden er al
zenuwachtig van want alleen al het
knippen van een heel smal reepje was
moeilijk. Het mocht ook niet te smal
zijn want dan zou het gemakkelijk stuk
getrokken kunnen worden. Dan moest
er aan de

bovenkant een smalle punt geknipt
worden, maar zo lang mogelijk want dit
moest door de kraal worden geregen.
Om een lang verhaal wat korter te
maken, niet iedereen heeft een ring
gemaakt, maar diegenen die er wel in
zijn geslaagd waren trots op hun
creatie.

De overigen waren druk bezig met de kralen om wat anders te maken.
Intussen was het erg gezellig en kwetterden we gezellig met elkaar.
Natuurlijk werd er nog een kopje koffie of thee geserveerd en de
bijbehorende versnapering werd natuurlijk niet vergeten.
Op naar de volgende creatieve middag.
Linda

Opzoomeren in de herfst 2019

Ria van der H. houdt van
koken en van het
organiseren van gezellige
evenementen voor haar
mede- Grindhorsters.
Omdat ze weet dat de
bewoners graag
gezamenlijk eten, had zij
samen met de andere leden van de
activiteitencommissie een aanvraag ingediend
bij de inmiddels 25 jaar oude Stichting
Opzoomeren. Deze stichting is opgericht om
een “Goed contact met buren in een prettige
straat” te bevorderen met als thema: ”Groeien,
leren en leven mét elkaar en dankzij elkaar”.
Aan dit criterium voldoet de Grindhorst
uitstekend, vandaar dat Ria weer een aanvraag indiende en die werd
gelukkig gehonoreerd.
Omdat het hier een gratis etentje betrof, had Ria het goede idee gehad
om er een collecte ten bate van een goed doel aan te verbinden. De
activiteitencommissie had gekozen voor het Koningin Wilhelminafonds
Fonds ter bestrijding van kanker.
Dat Grindhorsters niet alleen goede eters, maar ook goede gevers zijn
bleek na telling, voor het KWF had men maar liefst € 117,50 opgehaald!
En zo zaten op vrijdag 22
november 27 buren aan de
ruime tafel in de recreatiezaal
om van een welvoorziene
“Opzoomerlunch” te genieten.
Een Grindhorstmaaltijd zou
natuurlijk niet helemaal
compleet zijn zonder soep vooraf en ook dit keer kwam er een heerlijke
groentesoep op tafel, compleet met vele lekkere balletjes
(gedraaid door de vaardige handen van enkele leden van de
activiteitencommissie).
Verder waren er veel croissants en gekookte eieren, vele soorten
salades, kaas en 75 warme balletjes in pindasaus (ook deze waren
gedraaid door dezelfde vaardige handen waardoor ze waarschijnlijk
extra lekker waren). Als of dit alles nog niet genoeg was waren er ook
nog 30 witte en 30 bruine kadetjes besmeerd en belegd. En natuurlijk
was er voldoende te drinken zodat iedereen haar of zijn buikje kon
vullen en nog een broodje mee naar huis kon nemen.
Tijdens de maaltijd werd er ook nog een aantal gedichten voorgelezen.
Op verzoek van Ria had Corrie v. H. een speciaal Opzoomer gedichtje
geschreven, zie volgende pagina.
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Het luidde als volgt: Opzoomeren 2019
Opzoomeren, opzoomeren,
dat is een goed idee.
Opzoomeren, opzoomeren,
daar doen wij graag aan mee.
Het is een kille maatschappij
waarin wij moeten leven.
Maar burenhulp verlicht die zorg,
al is het dan voor even.
Hier in de Grindhorst leven wij
gezellig met elkaar.
En is iets nodig, staan voor jou
de buren voor je klaar!
Corrie van H.
Behalve Corries gedichtje had Hennya
een gedichtenbundeltje meegenomen
dat enige jaren geleden als gevolg van
een hier gehouden poëziecursus werd
gedrukt. Aan deze cursus deden
natuurlijk verschillende Grindhorsters
mee en Hennya las een aantal van die
gedichten nu voor. Van zichzelf had ze
onder meer gekozen:
Ganzen
Voor ganzen loop ik oevers om
Het zijn mijn vrienden niet, pardon
Het gakken geeft mij ongemakken
Liefst zou ik ze de pan inhakken.
Ze lopen voor mijn auto uit
En bijten al fietsend in mijn kuit
Ze pretenderen parkwachters te zijn
En eigenen zich toe het mijn en dijn.
Hennya
Zo kreeg deze Opzoomerlunch ook
nog een poëtisch tintje en dat viel best
in de smaak, gezien de aandacht
waarmee naar de gedichtjes geluisterd
werd.
Corrie v. H.
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Vakantie Sicilië

Het was weer zover. In oktober gingen
wij als vier vriendinnen op vakantie
naar Sicilië in Italië. Om vier uur s
‘nachts zou de taxi voorrijden om ons
naar Schiphol te brengen. Tot onze
verbazing kwam de taxi al om drie uur
aan, terwijl mijn vriendin uit België en ik
net uit bed waren. Komen wij na veel
gehaast bij de taxi aan en vragen
waarom bent u zo vroeg? Ik heb nog
een andere rit zegt de chauffeur. Dat
kan best, maar daar hebben wij niets
mee te maken. De afspraak is 4 uur en
geen 3 uur. Vervolgens passen de 4
koffers niet in de taxi, terwijl er een
extra grote taxi was besteld! Na veel
passen en meten konden de koffers er
dan toch in. De taxi ging bijna
laagvliegen zo hard reed de chauffeur
(dat weer i.v.m. zijn volgende rit). Wij
slaakten alle vier een zucht van
verlichting toen wij heelhuids bij
Schiphol aankwamen. Op naar de
incheckbalie, daar vertelde de
grondstewardess dat het zeker een
half uur lopen was naar de gate
waarvan wij vertrokken. Dat vonden wij
wel erg lang. Ik heb er altijd van
gedroomd om in zo'n karretje te zitten
waarmee je door de gangen van
Schiphol zoeft. Na onze aanmelding
bij een desk voor zo'n wagentje
gebeurde dat ook en reden wij met zes
mensen naar onze gate. Er zijn zelfs
foto's van genomen.
Na een voorspoedige vlucht naar
Catania in Sicilië en een transfer,
kwamen wij aan in ons hotel in het
plaatsje

Lido di Noto, Een prachthotel met een
zwembad en een groot terras waarvan
je zo naar het strand en de zee liep.
Wij hadden ook nog eens kamers met
uitzicht op strand en zee.

De volgende dag gingen wij naar het oude plaatsje Noto met 39 kerken
en een kathedraal. Dit stadje is gesticht in de 9e eeuw voor Christus en
in 1693 verwoest door een aardbeving, maar weer opgebouwd in
barokstijl met rijkelijk versierde gebouwen.
Dit stadje staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Nu was het niet
zulk mooi weer en begon het te stortregenen. Wij hebben toen een soort
versierde tuk tuk genomen waarbij een van ons met een hele grote
parasol tussen de benen tegen de regen, het stadje hebben bekeken,
wat natuurlijk weer lachen was. Wij kregen onderweg met de tuk tuk,
nog glazen wijn aangeboden, en in een stortvloed van Italiaans, soms
met de telefoon vertaald naar het Engels, een uitleg over de prachtige
gebouwen en gevels, waarna de tuk tuk bestuurder ons keurig heeft
afgezet bij een eetkraam.
De dag daarop gingen wij naar een boerderij “Agriturismo Stallaini” die
alles op biologische wijze verbouwde en kregen wij eigen gemaakte wijn
met heerlijke hapjes.
Tevens was er een winkeltje bij waar van alles te koop was. Ik zag een
prachtig antiek theepotje en vroeg hoeveel dat potje kostte. Dat was dus
niet te koop want dat was van oma geweest. Jammer, jammer.
De volgende dag gingen
wij naar de vulkaan de
Etna. Toen wij met de
bus aan kwamen rijden,
zagen wij dat de Etna
zwarte rookwolken
uitbraakte, deze vulkaan
is nog behoorlijk aan het
werken. Wij moesten
naar de kraters lopen of
met een kabelbaan, dan nog in een wagentje, want je komt dan op 2100
meter hoogte. Dat hebben wij dus niet gedaan want met de kabelbaan
en het karretje was het € 50,-- p.p. en lopen was te hoog en te ver.
Wij zijn lekker op het terras gaan zitten met een prachtig uitzicht op de
Etna. Toen ging het ineens heel hard waaien en kregen wij asgruis in
onze koffie, kleding en onze huid. Pikzwart gruis dus. s' Avonds maar
goed gedoucht, het gruis zat overal!!!
Weer een dag later gingen wij naar het plaatsje Taormina. Dat genesteld
is tussen de kust en de heuvels, met smalle straatjes en mooie
uitzichten over de kust en de zee. Tevens is er een Grieks- Romeins
theater. De volgende dag gingen wij naar de markt met veel lokale
producten in Catania, om het dagelijks leven van de Sicilianen te leren
kennen.
Als laatste excursie gingen wij naar de plaatsjes: Ragusa Ibla en
Modica. De huizen zijn daar op unieke wijze tegen de heuvels gebouwd.
Wij bezochten ook de oudste tuin van het stadje de “Giardino Iblio” met
enorme palmbomen.
De resterende dagen hebben wij nog lekker geluierd bij het zwemband
en heerlijk gegeten bij het strand-restaurantje en zelfs twee van ons
(waaronder ik dus) hebben nog in zee gezwommen en uiteraard ook in
het zwembad.
Het was weer een pracht vakantie!!
Wil
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