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De Grindhorst in wintertijd
Beste lezers dit is het tweede nummer
dat helemaal in het teken van het
ellendige virus staat. We hebben er
allemaal een grote afschuw van maar
sinds het eenmaal zijn klauwen naar
ons heeft uitgeslagen, kunnen we er
niet aan ontkomen, hoe hard we ook
ons best doen.
In september leek het even de goeie
kant op te gaan, leek het zelfs weer
een beetje op die goeie ouwe tijd vóór
corona, maar dat was veel te
optimistisch gedacht, want toen nam
het aantal besmettingen weer
onrustbarend toe en steeg het aantal
bezette IC-bedden in heel hoog tempo.
Premier Rutte vond het begin oktober
weer tijd om alle Nederlanders toe te
spreken op strenge, doch vaderlijke
toon. Nieuwe maatregelen en een
nieuwe gedeeltelijke lock-down.
Menige Grindhorster, die net zo blij
was dat we eindelijk weer een
gezamenlijk borreltje mochten drinken,
dacht met angst en vrezen dat het
weer afgelopen zou zijn, maar nee, het
mocht tóch, mits de (al bestaande)
regels maar extra goed zouden worden
nageleefd.
Hoera, hoera, hoera zeggen nu alle
bewoners die contact willen, wat fijn
want behalve de ontmoetingen met de
Grindhorsters hebben veel mensen nu
weer minder contact met anderen. Ja,
hoe gaan we nu onze overdaad aan
vrije tijd invullen?
Om te beginnen met het uitgebreid
lezen van deze Grindhorster natuurlijk

en dan niet even tussendoor, maar met een lekker drankje erbij, een
lekker snackje en zittend in een lekkere stoel. Helemaal lekker dus.
Al lezend zul je je verbazen dat er toch nog het een ander in dit huis
gebeurt en gebeurd is. Belangrijkste bijeenkomsten waren de
borreluurtjes op de zondagmiddag waarbij we al twee keer ook een
maaltijd geserveerd kregen. Twee keer al, lekker eten met elkaar ons
voorgezet door het kookteam bestaande uit Ria v.d. H. en Linda. De
dames kregen hulp van Atie en Bertus die zijn formidabele stemgeluid
steeds inzette wanneer er even aandacht voor het een of ander nodig
was. Ook Corry W. hielp bij de tweede maaltijd.
Verder werd er, nadat een groepje vakantiegangers weer teruggekomen
was, ook op bescheiden schaal gekaart en stapelwoord gespeeld.
In dit nummer zijn ook weer twee interviews opgenomen van buren die
vertellen hoe zij deze corona-tijd doorkomen. (Ik ben trouwens nog
steeds op zoek naar mensen die zich willen laten interviewen; het doet
geen pijn en kost maar ongeveer een uurtje).
Helaas was er ook een ongeluksvogel te weten Irma, die zo ongelukkig
gevallen was in de Bergse Dorpstraat dat ze een linker enkelfractuur
opliep en ook nog een gekneusde rechter schouder. We hopen dat ze
snel zal herstellen.
En natuurlijk hopen we ook dat bij de volgende Grindhorster alle
beperkende corona-maatregelen opgeheven zijn.
Corrie v. H.

Met frisse moed

Van alle ellende over Corona die we
horen en alle waarschuwingen en
regels waar we ons aan moeten
houden zijn we al lang toe aan een
oppepper.
Ria v.d. H. had er in juli al schoon
genoeg van en organiseerde de eerste
“aangeklede” borrel door een gratis
tomatensoep te serveren. Hierover
hebben we al een verslag geschreven
in onze vorige Grindhorster.
We hebben al geprobeerd om een
creatieve middag te organiseren, maar
helaas was de toeloop niet hoog. Om
niet te zeggen slecht, want er kwam
maar één persoon.
Ook hierover hebben we al eerder
verslag gedaan. Ik denk dat een
creatieve middag te tam is voor de
meeste bewoners, want gelukkig was
de toeloop
op 8
september
voor de
Braintraining
heel wat
beter.
Er waren acht bewoners afgekomen
om zich in te spannen. Dat hebben ze
allemaal drie kwartier volgehouden en
het was best pittig wat ze moesten
doen. Zowel lichamelijke inspanning
als hersengymnastiek werd geoefend.
Dit laatste was voor enkele deelnemers
toch wel heel erg inspannend.
Maar iedereen vond het erg leuk en
allemaal beloofden ze dat ze over twee
weken absoluut weer aanwezig zullen
zijn.

Spicy chicken wings

Gekruide kippenvleugels, maar ook gekruide kippendrumsticks kregen
we voorgeschoteld na de borrel op zondagmiddag 13 september.
De intekenlijst was de week
ervoor opgehangen op het
mededelingenbord in de hal.
De bewoners die regelmatig
tijdens het borreluurtje
verschijnen hadden een kleine
voorsprong want die konden
als eerste hun naam
vermelden. Omdat de
kookgroep zich zo veel als
mogelijk aan de regels wil houden was er slechts plaats voor 15
mensen, inclusief de kookgroep. Meer plaatsen kunnen we niet
realiseren. De lijst was heel snel vol en we moesten enkele mensen
teleurstellen. Ook waren er twee personen teleurgesteld omdat zij geen
gekruide kip mogen eten. Maar daar wist Ria v.d. H. wel raad mee. We
halen dan gewoon wat ongekruide kip erbij. Dus weer twee personen
blij.
In de loop van de week bleken we nog een persoon blij te kunnen
maken omdat iemand was vergeten dat zij die zondag al een andere
afspraak had.
Vlak voordat we wilden gaan beginnen kregen we een afzegging. Toen
konden we ook Marijke gelukkig maken, maar die zat in Delft op de
camping. Volgens ons heeft zij het snelheidsrecord gebroken om van
Delft naar Rotterdam te rijden, want we zaten net aan de gevulde
groentesoep en daar kwam Marijke al aan.
Daarna werden de kiphapjes opgediend,
vergezeld van wat stokbrood en een schaaltje
schoongemaakt, gemengd vers fruit,
bestaande uit: appel, banaan, meloen,
druiven, mandarijnen, aardbeien. Als toetje
was er een vanille-ijshoorn.
De sfeer was erg geanimeerd en iedereen
vond het gezellig en het eten werd heel erg
gewaardeerd.
Linda

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom
dan elke Oneven week om 15.45 uur
naar de recreatiezaal want dan worden
wij aangevoerd door Marion. Zij rekent
hiervoor slechts € 3,-- per keer. Als u
niet direct wil meedoen maar liever
eerst even wil kijken wat wij doen dan
bent u ook van harte welkom.
Linda
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De Stilte van september

Hoera, eindelijk was er weer eens wat
te doen op toneelgebied al was het dan
niet in een gewoon theater, maar – en
dat is natuurlijk nog veel mooier – in
het prachtige Arboretum Trompenburg.
Op 19 en 20 september gaf
theatergroep TOR daar een
veelkleurige en
poëtische
voorstelling,
getiteld “De stilte
van september”.
Zoals inmiddels al
gebruikelijk, wordt daar tijdens het
midzomerweekend een zogenaamde
theatrale wandeling gehouden, waarbij
het publiek onder leiding van een gids
door het park gevoerd wordt en daarbij
onderweg vele toneelspelers, dansers,
voordrachtskunstenaars, musici en
zangers tegenkomt.
In verband met corona kon een
uitgebreide voorstelling dit keer niet
plaatsvinden, maar de organisatoren
(en niet te vergeten het zeer
enthousiaste publiek) waren erg blij dat
het evenement toch nog in afgeslankte
vorm doorgang kon vinden.
Heimwee en verstilling was dit keer het
thema en daarvoor diende het
toneelstuk “De kersentuin” van de
grote Russische schrijver Tsjechov als

Direct bij de ingang waren 4 lange touwen te vinden waaraan op 1½
meter afstand papieren bloempjes bevestigd waren. Onder leiding van
twee poortwachters groepeerden de toeschouwers zich in vier groepen
en zo liepen zij met accordeonbegeleiding hun route in het park langs
een zangeres, een dichteres, een dansgroep, een klein koor en
uiteindelijk mochten ze zitten om naar een toneelvoorstelling te kijken,
waarin drie generaties vrouwen strijden
voor het behoud van de plek waar ze zijn
opgegroeid.
Het publiek was na afloop erg
enthousiast.
Corrie v. H.

inspiratiebron.
Ten einde een wandeling te kunnen
maken en daarbij toch de coronamaatregel van de 1½ meter afstand na
te komen, hadden de makers van de
voorstelling een heel vindingrijke en
tevens speelse oplossing bedacht.
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Nattigheid

Iets wat in geen 10 jaar had
plaatsgevonden kwam ons ineens eind
september verrassen.
Vanuit de vrijdagse koffieochtend
hadden wij twee mannen in de
perkentuin zien lopen die meer dan
geïnteresseerd keken. Wat kwamen zij
hier doen?
Onze nieuwsgierigheid werd al gauw
beantwoord. In onze brievenbussen lag
namelijk een brief, gericht aan alle
bewoners van de grindhorst. Er stond
met koeienletters boven

Belangrijke mededeling
En toen werd het ons duidelijk. Er
kwamen mannen met spuiten. Zij
zouden de galerijvloeren en de begane
grond komen afspuiten. Zodat onze
buitenvloer weer een maagdelijke
uitstraling zou krijgen. Nou, dat was
zeker hard nodig.
Op maandag 28 september zou het
waterballet beginnen. Maar er waren
voorwaarden aan verbonden: De
galerijvloeren en de begane grond
moesten vrij gemaakt worden van
obstakels, zoals matjes,
plantenbakken, bankjes, enz.
Dat
was

Eerst ging de stofzuiger er overheen. Geen gewone, nee een apparaat
met een flinke bek, een paar keer zo groot als de stofzuigermond. De
motor werd aangezet en het apparaat begon luid te brommen en kuiste
alle vloeren op de derde verdieping. Goed dat wij op de derde een
helderziende blik hadden gehad en onze planten e.d. bijtijds in een
ander onderkomen hadden gestald. Er werd flink gezogen. En
zienderogen werd het al schoner. Alle gaten, geultjes en gootjes werden
aangepakt.
Toen alle verdiepingen een beurt hadden gehad begonnen de mannen
met afspuiten. En natuurlijk hadden wij op de derde weer de primeur.
Grote krachtige stralen zetten de boel onder water. Het was een mega
hogedrukspuit die de galerijvloeren en begane grond met vakmanschap
reinigde. Ik waagde het niet om naar buiten te gaan. Ik had mij ’s
morgens al gedoucht. Wel kon ik vanuit mijn keukenraam naar het
afspuiten kijken. Het was net alsof ik mij in een aquarium bevond en
naar het Oceanium keek. Wolken
met druppels water joegen over
de galerij. En ook de ramen
kregen een stortbui te verduren.
Maar.. in de brief van de
Dienstengroep stond dat de
ramen die vies geworden waren
door de werkzaamheden, aan het
eind van de week schoongemaakt
zouden worden. En dat is ook
gebeurd. De grauwe vloeren zijn
er 10 keer schoner op geworden.
Wij lopen nu op zandkleurige eieren en zijn blij met het resultaat.
Hennya

makkelijker gezegd dan gedaan. In al
die jaren hadden wij onze
buitenverblijven vriendelijk opgetuigd
met Hollandse en exotische planten,
weelderige plantenbakken en houten
bankjes. Maar je woont niet voor niets
in een woongroep. We hielpen elkaar
met sjouwen (ook niet bewoners) en op
maandag 28 september waren alle
vloeren en bruggetjes leeg gemaakt in
afwachting van de koude douche die
ze zouden krijgen. Of was het een
warme douche?
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Een Grindhorster in Coronatijd
(3)

“Half maart stond ik met mijn koffers
klaar om naar Portugal te vertrekken
en toen werd het opeens afgeblazen.
Het mocht niet vanwege de coronauitbraak. Ik kreeg wel een voucher dat
een jaar geldig is, maar je weet
natuurlijk niet hoe de toekomst
eruitziet.” Aldus Marijke, die wel heel
plotseling met de intelligente lock-down
geconfronteerd werd. Ze vervolgt: ”In
het begin wist ik niet wat me
overkwam. Ik zat de hele dag voor de
televisie want ik wilde zoveel mogelijk
informatie over het virus. Op een
gegeven moment werd ik niet goed van
mezelf en vanaf toen vond ik dat ik nog
maar één informatief programma per
dag mocht bekijken. En geleidelijk aan
kregen de artsen meer kennis en die
informatie kregen we dan via de
regering in de huiskamer.
Ik merkte dat er toen een gevoel van
saamhorigheid was, van
verbondenheid met andere mensen.
Maar toch was het erg fijn dat ik niet
thuis hoefde te blijven zitten. Ik mocht
vanaf het begin naar de camping waar
mijn caravan staat, alleen waren de
toiletten daar dicht, maar ik heb een
eigen w.c. en douche.
In het begin had ik een heel raar
gevoel over die corona, maar nu is dat
anders en ik merk aan mezelf dat ik het
soms een beetje vergeet maar ik heb
er wel van alles over gelezen, tot en
met de complottheorieën aan toe. Ook
las ik een mail van een groep
Belgische artsen aan de Nederlandse
overheid, die schreven dat ze eigenlijk
alle regels onzin vonden en dat alle
zorg moet uitgaan naar de ouderen,
want die lopen echt risico. Bovendien
zo schreven ze, is het virus aan het
muteren, met als mogelijk gevolg dat er
straks wel een medicijn is, maar dat
dat dan niet werkt. Ze vonden ook dat
de overheid oogkleppen heeft opgezet,
vervolgens een pad is ingeslagen en
dat kostte wat kost aan het volgen is. Ik
denk, ja, wat is de waarheid?”
Marijke heeft dus veel twijfels over
alles rond deze epidemie, maar ze is er

wel zeker van dat de overheid iets zou moeten doen om de jongeren
aan te spreken, omdat die steeds meer lak hebben aan alle regels.
Ook is ze – een beetje laat geeft ze toe – bezig haar huis grondig op te
ruimen en ook met schilderen, wat ze een tijd lang niet meer gedaan
had. Verder mijdt ze groepen, gaat nooit naar de stad en ook niet naar
familiebijeenkomsten.
Marijke heeft geen moeite met het volgen van de maatregelen van de
overheid. Ze zegt: ”Ik hoef het niet te beoordelen, dat kan ik ook niet
want ik ben geen expert. Ik ben wel blij dat ik niet vaak een mondkapje
hoef te dragen want het is erg benauwd en ook nog ongezond als je het
lange tijd achter elkaar draagt omdat je dan, zeggen sommige artsen, te
weinig zuurstof binnen krijgt. Dat heb ik weer ergens gelezen. Het is
ingewikkeld allemaal.
Wat ik moeilijk vind in deze tijd, dat je niemand aan mag raken. Dat is
voor alleenstaanden zoals ik, dubbel naar en als je dan ook nog eens
geen kleinkinderen hebt, is het helemaal moeilijk.
En ik heb ook – zeker in het begin – de woongroep echt gemist. Nu
mogen we gelukkig langzamerhand weer dingen samendoen.
Erg fijn vond ik het samen zingen, dat hadden we best nog wat vaker
mogen doen wat mij betreft. Het was heel leuk en heel sfeervol, ja het
voelde écht als een woongroep”.
Corrie v. H.

5

Italiaanse sferen

We durfden het bijna niet te hopen
maar het lijkt warempel wel of er iets
van de ouderwetse gezelligheid in de
Grindhorst is teruggekeerd. Zondag 4
oktober hebben we nog eens een
gezamenlijke maaltijd gehouden.
Weliswaar konden er slechts 15
personen aan meedoen en we
moesten natuurlijk aan alle eisen
voldoen, zoals bij binnenkomst handen
desinfecteren, op afstand plaatsnemen
en niet heen en weer lopen, maar toch
was het een prettig verlopen maaltijd,
die echt naar meer doet verlangen.

Ria v.d. H. en haar “crew” toverden
een Italiaanse maaltijd voor, die begon
met een overheerlijke courgettesoep.
Meerdere aanwezigen hadden een
dergelijke soep nog nooit gegeten en
waren erg behoedzaam met het
proeven, maar alle kommen waren
uiteindelijk leeg en het leuke ervan was
dat iedereen weer een idee had
gekregen om zelf dit soepje te gaan
maken want men vond het toch wel erg
lekker.
Als hoofdmaaltijd werd er macaroni
met bolognaisesaus opgediend. Ook
dit kon van iedereen de goedkeuring
wegdragen. Het enige commentaar
was dat er wel veel macaroni was.

Ria bedacht om als toetje een bekertje
vruchtenyoghurt te verstrekken omdat dit licht
verteerbaar en gezond is en als men al te vol
zat kon het natuurlijk gemakkelijk mee naar
huis genomen worden om later opgegeten te
worden.
En als klap op de vuurpijl werden er ook nog
mandarijnen uitgedeeld.
Omdat na de voorgaande maaltijden iedereen direct naar huis ging had
Bertus toen al gezegd dat Ria en haar mensen al heel veel werk hadden
verricht en dat hij het niet echt leuk vond dat zij nu ook nog voor het
afruimen, schoonmaken en wegbergen moesten opdraaien. Dat had
menigeen in de oren geknoopt want er waren nu behoorlijk wat extra
vrijwilligers en dat hebben ze geweten, want de afwasmachine had de
geest gegeven en de keuken liep vol water.
Er werd gezocht naar
schoonmaakmiddelen en dweilen
maar die waren niet één, twee, drie te
vinden, dus er werden maar
handdoeken gebruikt. Het eind van het
liedje was dat alles met de hand
afgewassen diende te worden. In het
begin liepen ze elkaar behoorlijk in de
weg maar na enige coördinatie liep het
soepel en was alles toch in korte tijd opgeruimd en schoon.
Zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk.
Linda

Natuurlijk is een maaltijd niet compleet
zonder toetje. Omdat het een
behoorlijk copieuze maaltijd was had
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Een Grindhorster in Coronatijd
(4)

“Ik vond het eerst lekker rustig en ik
had ineens heel veel tijd. Ik heb toen
ook heel goed aan mijn lijf gedacht en
nam elke dag een uur de tijd om te
fietsen of soms ook te wandelen. En
daarnaast kan ik mezelf gelukkig ook
heel goed op andere manieren
vermaken” antwoordt Atie op mijn
vraag hoe ze vooral het begin van de
coronatijd is doorgekomen. Ze
vervolgt: “Ook gaf ik via zoom, dus via
de computer, supervisie op de Hoge
School. Dat ging goed met 4 mensen
per groep en er waren 12 mensen in
totaliteit. De studenten krijgen 12
supervisielessen in totaal en daarvoor
is intimiteit nodig. In de10 lessen die ik
had gegeven, had ik die al opgebouwd.
Er was al diepgang ontstaan.
Ook doe ik aan yoga en dat ging
eveneens via zoom.
Iets waar ik al geruime tijd mee bezig
ben is de “Brede Raad 010”, een groep
van ruim 30 kritische Rotterdammers,
die meedenkt over het
participatiebeleid van de gemeente. De
vragen waarover we ons dan buigen
zijn b.v. of gehandicapten wel
voldoende betrokken worden bij het
inrichten van straten of het
functioneren van het vervoer via
Trevvel. Ook dit gaat via zoom en dat
werkt prima.”
Natuurlijk moesten er tijdens de
coronatijd boodschappen gedaan
worden en dochter Anna nam dat elke
zaterdagmorgen op zich, tot juni, toen
deed Atie het weer zelf. Ook ging ze
toen weer op de kleinkinderen passen.
(Ze heeft er één in Leiden en twee in
Rotterdam). En dat vond ze heel fijn en
naar mate de dreiging afnam, ging ze
steeds meer buitenhuis doen. Zo
begeleidde ze vijf buitenlandse
vrouwen in Delfshaven. Ze werd
gevraagd om ze te coachen en is er
best trots op dat ze voor dat coachen
op haar 72ste, nog gevraagd werd. Dit
werk is nu afgelopen, behalve voor één
vrouw, die ze blijft begeleiden naar een
Mbo-opleiding toe. En ook daarna wil
ze haar steun blijven geven.

“Nou het kost me niet zoveel moeite om me aan de corona-richtlijnen te
houden, vooral niet in het begin.” Ze voegt eraan toe dat we nu in een
medisch model leven omdat artsen en het RIVM bepalen
wat de regels zijn. ”Er is constant gedacht vanuit de
ziekenhuisnorm en niet, wat ik denk dat zou moeten,
vanuit de mogelijkheden in verpleegtehuizen. De
zorgverleners dáár moesten onbeschermd gaan werken,
dat vond ik heel erg.
Ik probeer zelf wel op te letten maar ik ga soms de fout in, als ik b.v. in
de supermarkt iets vergeet en dan tegen de richting in terugloop. Maar ik
ga bijna niet met openbaar vervoer, ik kijk wel uit.
Je hoort nu dat de hele ernstige vorm van corona minder vaak voorkomt
en er worden ook eerder bloedverdunners gegeven, dat schijnt te
werken. En misschien moeten we maar met deze ziekte leren leven.
Een hele kleine minderheid van de mensen overlijdt eraan, maar het
moet je maar treffen.
Wat ik trouwens nu erg mis is naar het theater gaan als ik daar zin in
heb of naar een concert.
Maar ik lees nu wel veel meer en ik kijk ook meer naar de televisie.
En de woongroep heb ik ook gemist. Hebben we beneden zo’n mooie
ruimte en dan kun je er niet in. Maar gelukkig is dat allemaal inmiddels
verleden tijd. Waar ik echt van genoten heb is het samen zingen, dat
was heel erg leuk. Ik had toen echt het gevoel dat ik ergens woonde
waar iets bijzonders gebeurde.
Alles in inmiddels weer een beetje op het oude niveau, maar je moet je
wel overal voor aanmelden en dat vergeet ik nog wel eens.
Ik had trouwens al snel in de gaten dat het moeilijk zou worden in
Nederland bij het boeken van vakanties en toen heb ik (en het was toen
nog betaalbaar) een vakantiehuisje in Hoek van Holland geboekt en dat
was heerlijk en nog prachtig weer ook.
Ik ben trouwens de afgelopen tijd ook huiswacht (een soort conciërge)
geweest in een prachtig huis van het NIVON, midden op de Veluwe. Een
mooi huis omringt door bossen en hei, maar het was heel druk, dus het
was wel stevig aanpoten. Nee, van vervelen tijdens deze corona-tijd heb
ik geen last gehad”.
Corrie v. H.
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Boerenkool met Worst

Als de herfst zijn
intrede doet ga je
weer verlangen
naar stamppotten.

Echt Hollands.
De activiteitencommissie heeft een
neus voor deze specialiteiten. Een lijst
met de wintermaaltijd werd op het
mededelingenbord opgehangen. In no
time was de lijst vol. Na
nummer/persoon 15 stond een dikke
streep en VOL.
Dus zou de maaltijd op zondag 18
oktober doorgaan. We weten dat Ria
v.d. H, Linda en Bertus in staan voor
een sterren maaltijd *****.
De maaltijd bestond uit
- Een romige paprikasoep. Echt
heerlijk en… er was geen paprika te
zien. Dat is een kunst.
- Boerenkoolstamppot met spekjes
en een flinke worst.
De boerenkool gleed naar binnen
en smaakte voortreffelijk.
- Daarna volgde nog een toetje:
koffie of thee met cake.
De serveersters, want dat deden ze
ook nog, versterkt met Corrie W.
droegen hun mondkapje. Zoals het ook
hoort in deze tijd.
Al met al een heerlijke maaltijd en dat
voor 4 euro!
Hennya
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