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Wat gaat de tijd toch snel hè? Ja, ik 
weet, het is hier een bijzonder vaak 
gebruikte opmerking, maar het is ook 
gewoon een feit. En het lijkt wel of hij 
steeds sneller gaat naar mate je ouder 
wordt. (Al hoewel mijn 36-jarige 
dochter mij vertelt er ook last van te 
hebben) blijkt er wel een verklaring 
voor te zijn. Slimme psychologen 
denken dat het komt omdat naar mate 
je ouder wordt, je vele dingen al vaker, 
soms veel vaker hebt mee gemaakt. 
Dit in tegenstelling tot jonge kinderen, 
die dingen voor het eerst ervaren 
waardoor ze een grotere indruk op hen 
maken dan op ons. Ze nemen 
daardoor ook meer details waar, 
waardoor een dag voor hen veel langer 
duurt omdat er zoveel in lijkt te 
gebeuren. Ik ben dus kennelijk stok- en 
stokoud, want bij mij vliegt de tijd 
voorbij en ik loop er hijgend op mijn 
slippertjes achteraan. 
Maar wonen in de Grindhorst helpt wel 
een beetje, want hier gebeuren veel 
dingen, ook veel níéuwe dingen en dat 
heeft dan weer invloed op onze 
tijdsbeleving. 
Zo is er weer veel geknutseld en zijn er 
mooie dingen gemaakt (wist u 
trouwens dat creativiteit veroudering 
afremt). Er was een creamiddag 
waarvoor Coby (een zus van Ria Th) 
was uitgenodigd, zij had het nodige 
teken-, knip-, verf- en plakwerk in petto 
en de deelneemsters beleefden 

daaraan veel plezier, zo veel dat ze besloten het snel weer te doen.  
Ook de doos met creatieve materialen die Jannette in haar beheer heeft, 
bleek tijdens een volgende creatieve middag een inspiratiebron te zijn. 
Toen Jannette hem namelijk van zijn plek bij haar aan de wand naar 
beneden nam om een plaats te geven in de containerruimte en de 
inhoud daarbij tijdelijk op de plek uitstalde waar de creatieve dames al 
zaten te wachten, jeukten bij menigeen de vingers. Zij konden niet 
wachten voor zij met al die leuke materialen aan de slag konden. 
Christel had materialen bij zich om mooie kaarten te maken met behulp 
van was en verf. 
Natuurlijk werd er ook weer naar hartenlust gegeten, gedronken, 
gemusiceerd, kortom gefeest in de afgelopen tijd. 
Zo was er de inmiddels traditionele Paasbrunch die dit keer geheel 
verzorgd werd door slechts twee dames, te weten het duo Ria H. en Ria 
Th. Ze deden (met natuurlijk hier en daar de nodige hulp) de 
boodschappen, ze dekten de tafels extra lenteachtig, zetten het beleg, 
het brood en de dranken op de tafels en hadden een zeer smakelijke 
bospaddenstoelensoep bereid. Het was heerlijk en bovendien heel 
gezellig. 
Gegeten werd er ook als besluit van de zeer geslaagde jazzmiddag op 
vrijdag 26 april. Toen trad het jazzcombo “Tessa and friends” op en de 
32 bezoekers die kwamen luisteren, hebben daar beslist geen spijt van 
gehad. Tessa zong met veel gevoel en de leden van het combo waren 
geweldige begeleiders. En er werd, zoals gezegd, weer gegeten. Dit 
keer broodjes knakworst en die bleken de maag heel goed te vullen na 
al die verwennerij van de oren. 
Bingo werd er ook gespeeld en wel volgens de zeer strenge Europese 
normen en wie zich daar niet aan wenst te houden wacht een vreselijk 
lot, maar gelukkig zijn er tot nu toe nog geen ernstige slachtoffers 
gevallen. 
Heel leuk in deze Grindhorster is het relatief grote aantal bijdragen van 
niet-redactie leden. Waarvoor onze grote dank. De Grindhorster wordt er 
naar mijn mening levendiger door. 
Als u ons blad inkijkt zult u zien dat redactielid Linda een enorm grote 
bijdrage geleverd heeft en al hoewel ik dat misschien niet zou moeten 
doen omdat het tenslotte onze eigen redactie is, zeg ik, “Linda, ik vind ‘t 
geweldig wat je gedaan hebt”. Dank je wel.  
 
Corrie v. H. 
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Jubileum Grindhorstkoor 
In 2008 hadden wij in de Grindhorst 
een gelegenheidskoor dat voor een 
vrolijke noot zorgde. Het was wel 
eenmalig, maar een aantal bewoners 
vertelden dat zij ook wel graag wilden 
zingen.  
Naar aanleiding van deze gegevens is 
Piet W. op zoek gegaan naar de 
mogelijkheid om een gezelligheids-
koortje op te richten.  
 
De eerste afspraken t.a.v. het op te 
richten Grindhorstkoor was een overleg 
tussen Piet en Lidie op 6 mei 2009 en 
later werd er een bestuur gevormd dat 
bestond uit: 
 
Piet W. (Voorzitter), Frans H. 
(Secretaris), Ton Th.(Penningmeester) 
Aantal koorleden 30, waarvan drie 
musici, t.w. twee accordeonisten en 
een slagwerker. Henk E., Peter B. en 
Ted S. 
 
Op 29 mei 2019 bestaat dit koor nog 
steeds en kwamen de koorleden en 
enkele “oud”- leden bij elkaar om het 
10-jarig bestaan met elkaar te vieren. 
In totaal 31 personen gaven “acte de 
présence” en hadden een heel 
plezierige avond met elkaar. Bij 
binnenkomst kreeg iedereen twee 
consumptiebonnen en mocht een kopje 
koffie, thee of chocolade halen en een 
lekkere petitfour uitzoeken dat op de 
bar stond. 
Als eerste nam voorzitter Piet W. het 
woord en bedankte enkele mensen 
voor zijn/haar inzet van de afgelopen 
jaren. Inmiddels stond dirigent John al 
te trappelen van ongeduld om zijn 
zegje te doen, want Piet hield zich niet 
geheel aan zijn afspraak dat hij maar 
“een paar” minuutjes nodig zou hebben 
want “hij had eigenlijk niets te 
vertellen”. Toen kwam ook Len A. 
ertussen want die, op haar beurt, 
bedankte Piet voor al zijn inzet. 
Eindelijk kon John zijn gang gaan en 
na echt een korte toespraak vond hij 
het tijd om nu eindelijk eens te 
beginnen met het feestvieren en hij 
vond dat dan het aloude “Lang zal ze 
leven…” absoluut niet mocht 

ontbreken. Ook alle koorleden beaamden dit en uit volle borst werd dit 
lied gezongen. Toen was het hek van de dam en volgden natuurlijk alle 
andere bekende klassiekers zoals o.a. 
“Que sera”, “Hoe je heette”, Voor het jubileum was een speciaal lied 
gemaakt door Ria Th. Deze versie was niet aan iedereen duidelijk want 
het refrein dat in totaal driemaal gezongen zou moeten worden werd 
door de muziek slechts twee en een halve keer gespeeld. De laatste 
twee regels werden over het hoofd gezien. Nadat er nog een paar 
nummers gezongen waren werd er gepauzeerd. 
Gedurende deze pauze kon iedereen de consumptiebonnen inleveren 
bij de bardames Ria H. en Linda. Tussendoor werden er ook diverse 
keren schalen met heerlijke hapjes rondgebracht en men kon kiezen uit 
plakjes stokbrood die belegd waren met o.a. paling, gerookte zalm, filet 
americain, Schwarzwalder Schinken en brie. Ook werden tijdens deze 
pauze enkele foto’s gemaakt. 
Hierna gaf John een demonstratie met zijn “trekzak” en liet hij horen dat 
dit toch een iets ander geluid heeft dan een accordeon. Natuurlijk moest 
iedereen weer meezingen, want er was natuurlijk een koor in de zaal. Er 
werd zelfs een verzoeknummer ingediend en ”Bora Bora” klonk door de 

ruimte.  
Ook “somewhere between” kwam langs. Nadat 
er nog eens een pauze was ingelast, want de 
kelen moesten natuurlijk gesmeerd worden, 
was er een solo optreden door Aad van e 

nkele songs ten gehore bracht.  
Men had het zo naar de zin dat er aangeven werd dat het einde nu 
ingezet moest worden want dat het anders toch wel erg laat zou worden. 
Len bedankte de ceremoniemeester alsmede de dames die deze avond 
achter de bar stonden elk met een mooi bloemetje.  
 
Na een afscheidslied hielp iedereen mee om alles weer netjes op orde 
te brengen en in zeer korte tijd stonden de tafels en stoelen weer keurig 
op de plaats en kwam deze gezellige avond tot een eind. 
 
Linda 
  
Cruise Dubai – Pisacruise 
Zoals ieder jaar gaan wij met een aantal dames een deel van de wereld 
bezoeken en dit keer was het cruisen. 
Wij, Ellen, Letty, Imke en Wil, hebben op 7 maart een 21 daagse 
cruisereis gemaakt met het Cruiseschip “De Costa Mediterranea”. 
Op dag één vroeg je bed uit en met een taxi naar Schiphol waar ons 
vliegtuig om 03.00 uur vertrok voor de plusminus zes uur durende 
vlucht naar het prachtige Dubai, gelegen in de Verenigde Arabische 
Emiraten, “het sultanaat Oman: Woestijn, kastelen en groene wadi’s” 
(Een ’WADI’) (Water Afvoer Door Infiltratie) is een ’groene’ 
infiltratievoorziening voor regenwater. Daar aangekomen werden we per 
taxi naar ons hotel gebracht. 
Op de eerste dag hebben wij met lieve vrienden van Imke een 
fantastische rondrit door Dubai gemaakt. Een dag met een gouden 
randje, zoveel mooie dingen hebben wij gezien.  
‘s Avonds gewoon weer naar ons hotel, waar een heerlijk diner op ons 
wachtte. De volgende dag weer inpakken en om 12.00 uur werden we 
naar de terminal gebracht om in te schepen op de Costa Mediterranea 
waar de cruise begon. 
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Spannend was het zeker, want je weet 
maar nooit wat je te wachten staat. 
De avond lekker in de haven blijven 
liggen en wat hoort er bij zo’n warme, 

zwoele zomeravond vol romantiek en 
lol, een drankje en natuurlijk hebben we 
weer uitbundig gelachen. Na lekker 
geslapen te hebben zijn we de 
volgende dag afgevaren richting 
Musqat (Oman). In Musqat zijn we in 
een taxi gestapt en deze chauffeur 
heeft ons alle hoogtepunten van 
Musqat (de hoofdstad van Oman) laten 
zien. 
Je bleef overal maar kijken en staren 
naar de gebouwen, de haven waar het 
azuurblauwe water in je ogen 
schitterde. De volgende dag vertrokken 
we tijdig en was het een rustdag op 
zee, dus dat houdt in veel lezen, 
lachen, zwemmen en natuurlijk niet te 
vergeten een drankje en een hapje en 
de daarbij behorende lachbuien. 

Zo hebben we Salalah (Oman), een 
gezellig klein havenplaatsje 
aangedaan. Ook Aqaba (Jordanië) 
waar we onze droomexcursie hebben 
gemaakt naar Petra.  
Wat een wereldwonder is daar nog te 
zien. `s Avonds zijn we door gevaren 
naar Eilat (Israël). Dag 15 wederom 
een zeedag. Vandaag weinig 
ondernomen want we waren nog moe 
van al die inspanningen die we in Petra 
hadden gedaan, maar niet erg want we 
wisten niet wat ons de komende dagen 
nog te wachten stond. 

Want vijf lugubere avonden en nachten op zee op een volledig donker 
schip omdat we in piratengebied voeren. Toen zijn we aan de doorvaart 
van het Suezkanaal begonnen. Een tour van ruim 160 km. Maar wat een 
hels karwei moet dat geweest zijn om dat te graven. 
Eenmaal aangekomen in (Griekenland) Katakolon konden liefhebbers 
hier Olympia bezoeken, anderen konden van het zonnetje genieten. Wij 
hebben voor het laatste gekozen. 
Daarna Civitavecchia (Italië). De excursie Rome stond vandaag op het 
programma. Veel gezien en 
je verwacht het niet, maar 
we hebben ook veel regen 
gehad. 
De 27e maart was onze 
laatste havenplaats Savona. 
Om 10.00 uur was het 
ontschepen en zouden we 
naar het vliegveld in Pisa 
gebracht worden. Maar tot 
onze verrassing mochten we eerst nog een paar uurtjes Pisa verkennen. 
Om 17.30 uur werden we naar het vliegveld gebracht en vlogen om 20.45 
uur weer terug naar Amsterdam. Zo kwam er een einde aan een 
onvergetelijk cruise.  
 
Jammer maar helaas!!! 
 
Wil, Letty, Imke en Ellen  



 4 

Kunstatelier aan huis 
Dat was even vreemd. Gewoonlijk is er 
eens in de twee weken op donderdag-
middag een creatieve middag in ons 
huis. 3 april was het zomaar ineens op 
een woensdag. 
Het stond ook gewoon aangegeven op 
de flyer op het bord maar niet iedereen 
leest het helemaal. Wel had men in de 
gaten dat ze nu woensdag moesten 
komen maar dat er ook een afwijkende 
tijd bij stond dát had niet iedereen 
gelezen. 
In ieder geval om 13.00 uur was de 
zaal open en Coby (een zus van Ria 
Th.) was aanwezig. De tafels werden in 
orde gemaakt voor het teken-, verf-, 
knip- en plakwerk dat ons te wachten 
stond. 
Langzamerhand druppelden de 
deelnemers binnen en kon Coby nog 
eens herhalen wat de bedoeling was. 
Zij had een voorbeeld voor ons 
meegenomen. Hierdoor konden wij wat 
inspiratie opdoen.  
Wij moesten allemaal een 
voorgesneden vierkant, wit stevig 
papier pakken en hierop met een 
zwarte viltstift een tekening maken. 
Deze tekening moest aan een eis 
voldoen, namelijk: als het vierkant 
gedraaid werd moest de tekening 
hetzelfde blijven.  
Dus eigenlijk kun je dit het beste doen 
door eerst het midden te bepalen en 
van daaruit naar alle zijden in totaal 4 
dezelfde tekeningen te maken, maar 
zo dat het wel één geheel is. 
We konden kiezen uit een serie van  
3, 4, 5 of 6 blaadjes. 
De meesten hielden het op 4 blaadjes. 
Het moet niet te moeilijk worden want 
er moet nog met ecoline geverfd 
worden. Aanvankelijk vonden we het 
best moeilijk om een patroon te maken, 
maar gaandeweg lukte het ons steeds 
beter. Nadat het vereiste aantal 
gemaakt waren konden we met de 
ecoline aan de gang. Er werden 
voornamelijk knalkleuren gebruikt en 
het werd een kleurig feest om te zien.  
Zodra de ecoline gedroogd was 
werden de vierkantjes, die echt geen 
wit stukje meer vertoonden, op een  
zwart karton geplakt, per 3, 4,  

 
5 of 6 stuks. 
 
Toen was het nog niet klaar want enkele kleuren werden nog eens 
benadrukt door er een gedeelte van te beplakken met een zelfde 
gekleurde folie. 
 
Omdat er nog een behoorlijke pan soep over was van de afgelopen 
zondag toen het operakoor Ja Ja bij ons optrad, hebben wij deze 
vanmiddag maar opgemaakt. Ook waren er nog enkele chocolaatjes 
over die wij mochten verorberen. 
 
We waren een uur eerder dan normaal begonnen, maar we waren 
ongeveer op de gewone tijd klaar en dat terwijl we toch constant bezig 
waren. Maar allemaal waren we best tevreden over onze creaties en 
besloten “Dit moeten we snel weer doen”. 
 
Linda 
 
 
Van Frans kregen wij het onderstaande gedicht. Hij werd tijdens het 
werken in de tuin geïnspireerd. 
 
Voorjaars prikkels 
 
Vier en twintig vlijtige liesjes met een rode koon 
Zestien begonia’s verlangend naar de zomerzon 
Twee spirea en twee margrieten 
Die het tuincentrum verlieten. 
 
Ze staan nu keurig in de Grindhorsttuin 
Kostte weinig moeite en geen fortuin 
Pa roodborst trippelde wat rond 
Hopelijk dat hij het ook aardig vond. 
 
En Ria kon het maar niet laten 
Om lege plekken in de tuin te laten 
Dus kocht ze op de markt nog wat bij 
Vier witte en twee paarse akelei. 
 
De Tuinkabouters (Ria, Margreet, Frans)   

Hierbij een uitnodiging van de Tuinkabouters: 
 
Klim in de pen, of potlood en schrijf een gedicht over je 
lievelingsbloem (en). 
Met plezier zien we jullie bijdrage tegemoet! 
 
Zomaar een gedachte die bij me opkwam. 
 
Margreet 
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Lente…zon…Pasen 

Eindelijk is het echt lente. Geel is de 
kleur van de lente. Alle bloesembomen 
laten hun pracht zien. De bermen 
staan vol met gele narcissen en de 
krokussen zijn net uitgebloeid. Er zijn 
grote velden met geel koolzaad. De 
zon schijnt de hele dag en de mensen 
hebben bijna allemaal een vrij 
weekend want het is Pasen. 
Overal is het druk. De natuurgebieden 
zijn overvol, de steden idem dito. En ik 
vermoed dat alle winkels aan het einde 
van dit weekend bijna leeg zijn want 
iedereen, zowel diegenen die naar 
buiten gaat als diegenen die lekker 
thuis of in de tuin of op het balkon het 
paasweekend gaat vieren, heeft zijn 
inkopen gedaan en zal hiervan gaan 
genieten. 
Ook de mensen in de Grindhorst 
hebben tweede paasdag genoten.  
Ria H. en Ria Th. hebben al het werk 

gedaan. Weken van te voren hebben 
zij de planning gedaan. Aansluitend 
zijn ze de boodschappen gaan doen.  
 
 
 

Eerst natuurlijk alle houdbare onderdelen ingeslagen en naarmate het 
paasweekend naderde konden alle verse etenswaren verzameld 
worden. De zaterdag werden de tafels al klaargezet en opgedekt. Daar 
hadden de twee dames dus geen zorgen meer voor en konden zij 2e 
paasdag in alle vroegte alle laatste voorbereidingen treffen. 
 
Maandag tweede paasdag was het zo ver. Om 12.15 uur arriveerde de 
eerste bewoner al en daarna druppelde de één na de ander naar 
binnen. 
Het zag er allemaal feestelijk uit. De tafels waren mooi gedekt met een 
gezellige placemat en op de borden lag een rood servet met daarop een 
servetje met een koolmeesje op een rode bloesemtak. Dus een ultieme 
voorjaar voorstelling. 
 
We werden verwelkomd met een glaasje prosecco en voor de mensen 
die geen alcohol wilden was er alcoholvrije prik. 
Als eerste gang kregen we een kopje heerlijke bospaddenstoelensoep. 

Daarna konden we thee of koffie krijgen en 
werd ons de lunchtafel getoond, waar we 
onze bordjes mochten gaan vullen. 
 
Onder het raam was 
een lange tafel 
gezet die volgeladen 

was met onze lunch. 
Ik zal niet alles opnoemen maar alleen maar 
dat wat ik me zo één, twee, drie kan 
herinneren. Ongetwijfeld zal ik wel wat 
vergeten, maar dat zult u me wel niet kwalijk 
nemen. 
We beginnen met diverse soorten luxe brood, 
matzes, paasbrood met spijs, roggebrood. Verder heb ik gezien, 
garnalen, gerookte zalm, vier soorten salades, salade caprese, drie 
soorten brie, plakken kaas van jong tot zeer oud, baby bel kaasjes, 
runder rookvlees, gelderse worst, kleine pakjes hagelslag, verschillende 
jam en honing in eenpersoons verpakking en natuurlijk bij Pasen horen 
gekookte eieren!. 
Er stond melk, karnemelk, jus d’orange, koffie en thee. Ook was er 
gezorgd voor aanpassingen van het bovenstaande voor onze bewoners 
die een dieet moeten volgen, zodat ook zij aan deze lunch konden 
deelnemen. 
 
Als besluit kregen we een 
limo cello toetje dat 
vergezeld werd door een 
chocolade eitje en een 
suiker kipje. 
 
Het was een geanimeerde middag en iedereen was vol lof voor het team 
dat deze middag had georganiseerd. Bedankt Ria Th. en Ria H. we 
nemen onze pet voor jullie af. 
 
Linda 
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Koningsdag 2019 
Zaterdagmorgen 10.30 uur. Buiten valt 
het weer best mee. Het is koud en het 
waait wel stevig, maar het regent nog 
niet.  
De recreatiezaal is er klaar voor.  
De TV staat aan, de oranjebitter is al 

ingeschonken, de thee- 
en/of koffiekopjes staan 
al klaar, vergezeld van 
de besmeerde sneetjes 
krentenbrood met spijs. 
Maar waar blijven de 
bewoners? Buiten de 
twee organisatoren Ria 
H. en Ria Th. zijn er 
twee bewoners 

aanwezig. Gelukkig is “Het Feest” nog 
niet begonnen dus men zal 
ongetwijfeld nog wel binnendruppelen. 
Om 11.00 uur gaat het toch beginnen, 
maar het is nog niet erg druk 
geworden. 
Er komen inderdaad nog wat bewoners 
naar binnen. Bertus en Ria waren zelfs 
helemaal oranje uitgedost. 
Jammer voor diegene die niet langs 
gekomen zijn. De aanwezigen hebben 
lekker gesmuld van het krentenbrood 
en de oranjebittertjes die al 
ingeschonken waren moesten 
natuurlijk wel opgedronken worden en 
ja het krentenbrood moest nu toch wel 
op want dat was een overblijvertje van 
onze paaslunch. Ook kaas was er nog 

voldoende. Dat hebben we met het 
resterende roggebrood kunnen 
opmaken. 
Voor de paar aanwezigen was het 
lekker restjes eten en wel zoveel dat 
wij dus een royale lunch hadden. 
 
Ook met maar een paar mensen bij 
elkaar was het gezellig. Alleen voor de 
organisatoren is het niet zo leuk dat zij 
toch weer zo veel werk hadden verricht 
en dat er slechts een handje vol 
mensen komen. Zouden de mensen 

een beetje feest moe worden? Er wordt inderdaad behoorlijk wat 
georganiseerd hier en meestal wordt erbij gegeten of gesnoept. Deze 
week was het wel uitzonderlijk. 
Maandag was de paaslunch, donderdag een huurdersbijeenkomst met 
appeltaart, donderdag een Jazz middag met soep en broodje knakworst 
en zaterdag natuurlijk weer Koningsdag. Het kan niet op. 
 
Volgend jaar wel weer een volle bak? 
 
Linda 
 
 
Koningsdag 
Op koningsdag 27 april waren er, ondanks het slechte weer, maar 
weinig belangstellenden die wel of niet in oranje kleding uitgedost in de 
recreatiezaal aanwezig waren. 
Of het was door de vele activiteiten van de afgelopen week, óf dat er 
geen oranje tompoezen waren. De mensen die er wel waren werden 
getrakteerd op koffie of thee met paasstol, kaasjes met of zonder 
roggebrood en niet te vergeten het glaasje oranjebitter. (Sommigen zelfs 
meer dan een). Al met al was het toch een gezellig samenzijn met 
negen personen. We hebben genoten van de Koninklijke familie met 
commentaar geleverd door Bertus v.d. H. 
Mensen bedankt dat jullie er waren en dit met ons hebben willen 
uitzitten. 
 
Ria Th. 
 
 
Ontspannende creativiteit 
Zoals u bekend is komen een aantal bewoners eens in de veertien 
dagen op donderdagmiddag bij elkaar om creatief bezig te zijn. Tot op 
heden hebben wij elke keer vooraf besproken wat we deze keer met 
elkaar (proberen) gaan maken. 
Deze keer wisten we het echt niet meer. Bovendien verklaarde Jannette 
dat ze het steeds meer een bezwaar vond dat al de benodigde spullen 
bij haar op een plank stonden. Want de doos die van oorsprong een 
doosje was, is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijke krat en nog een 
doos erbij. Elke keer was ze blij dat de plank waar deze attributen op 
staan nog aan de muur bleef zitten. Ook was het erop zetten en daarna 
weer het afhalen een steeds groter probleem. En wat te denken van het 
meesjouwen elke keer naar beneden. Daar moesten we wat op 
verzinnen. 
 
Ria Th. en Ria v.d. H. moesten de kast in de 
containerruimte gaan opruimen. Dan konden de 
activiteiten benodigdheden daar worden opgeruimd 
en waren we van het probleem af en Jannette had 
een kopzorg minder. 
 
Omdat Jannette deze donderdag dus alles bij de hand had hadden we 
bijna alles op de tafels uitgesteld en ieder ging doen wat zij zelf het 
leukst vond. Christel had haar wax met toebehoren bij zich. 
Er waren diverse kaarten en benodigdheden om kaarten te maken. We 
konden knippen, tekenen, verven. 
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We waren heel actief bezig met van 
alles en nog wat. Ria v.d. H. had voor 
roze koeken gezorgd die genuttigd 
werden onder het genot van een kop 

thee of koffie. 
Na afloop besloten we 
dat dit een goede, 
vrijblijvende manier is 

en dat we dat in de toekomst vaker 
zullen doen. 
 
Linda 
 
 
Jazzzzz in the house 
Door de activiteitencommissie werd op 
vrijdag 26 april een optreden 
georganiseerd van het jazzcombo 
“Tessa and friends” dat gegroepeerd is 
rond zangeres Tessa.  
Het internationaal bekende jazzcombo 
bestaat uit: Yuri piano, Mels  rums, 
Pjotr saxofoon en Vincent  bas.  
 
Zij waren op uitnodiging van de 
activiteitencommissie en die had de 
wens kenbaar gemaakt of er een 
zangeres mee kon komen.  
Dat was mogelijk en tot ieders volle 
tevredenheid bleek al snel. Niet dat de 
band het slecht deed, nee in tegendeel 
zelfs, maar het voegt toch iets meer 
aan het geheel toe als er een zangeres 
bij is. 
De zaal ging open om 15.30 uur en 
stroomde direct vol. Bij binnenkomst 
kreeg eenieder koffie of thee. Absoluut 
niet alleen bewoners van de 
Grindhorst, maar ook bezoekers van 
daarbuiten.  
Er waren 32 personen die naar deze 
uitvoering kwamen kijken, waarvan zes 
heren. Wel frappant dat er zo weinig 
mannen zijn, want het is toch een 
evenement waar niet alleen de muziek 
centraal staat maar ook het sociaal 
contact. 
Bertus stelde op zijn eigen, aparte 
manier de bandleden voor en om exact 
16.00 uur startten de vier mannelijke 
leden van de band met een aantal 
liederen waar ieder warm van werd.  
Bij het tweede nummer gaf iedere 
muzikant een solo weg. Er stonden wel 
een aantal microfoons opgesteld, maar 

deze waren eigenlijk niet nodig, omdat het geluid geweldig klonk. 
Er werd ook maar één microfoon gebruikt om de liedjes aan te kondigen. 
Tessa gebruikte de microfoon wel. 
Toen kwam het optreden van Tessa, wat een persoonlijkheid stond daar 
en wat een stem. Het is lang geleden dat het publiek meestal stil was bij 
een optreden. Heupwiegend zong zij vol energie de song “Fever”. Je 
hoeft geen fan te zijn van jazzmuziek, maar dit was toch wel heel apart. 
Zo veel geluid in zo een kleine zaal. De stem van Tessa en de muziek 
waren niet overdonderend hard, maar je werd als in een warm bad 
ondergedompeld. 
Sommige liedjes werden ingezet met knipperende vingers die het ritme 
aangaven.  
Na plusminus een half uur was er pauze en eenieder kon zijn drankje 
nuttigen en ook de nootjes ontbraken niet op tafel, die vonden gretig 
aftrek. 
De band speelde na de pauze weer een aantal bekende songs zoals: 
Bernie’s Tune, Golden Earring en nog een aantal. Ook Tessa bracht 
weer een aantal songs ten gehore. 
Om 18.10 uur was het de bedoeling om deze muzikale jazzmiddag af te 
sluiten, ware het niet dat Ria v.d. H. nog lang niet genoeg had van het 
optreden van dit vijftal en nog een extra nummer 
vroeg. Dit werd tot ieders vreugde gehonoreerd. Het 
boeket bloemen werd onder luid applaus overhandigd 
aan Tessa en daar mee was een einde gekomen aan 
deze muzikale middag.  
Maar daarmee was deze dag nog niet ten einde.  

De tafels werden weer op zijn plaats gezet, de soep, die 
door Ria v.d. H. zelf gemaakt was, werd op de tafels 
gezet. De meeste aanwezigen lieten zich de broodjes 
met knakworst bijzonder goed smaken.  

Omstreeks 19.30 uur ging eenieder tevreden naar huis, want zoals uit 
de reacties bleek, was deze dag voor herhaling vatbaar. 
Ergernis 

Toch moet mij nog iets van het 
hart, en dit is: je komt naar zo’n 
middag of avond om naar een 
optreden te kijken en te luisteren. 
Dat kan het optreden van een 
groep zijn zoals deze middag, 
maar ook andere optredens die 
door de activiteitencommissie 

worden verzorgd. Daar gaat heel veel vrije tijd inzitten en dan is het op 
zijn zachtst gezegd vervelend als mensen tijdens een dergelijk optreden 
met elkaar gaan zitten praten. Dit is ondankbaar en storend, zowel voor 
degene die optreedt als voor het aanwezige publiek. Natuurlijk snap ik 
dat als je elkaar niet zo veel ziet het prettig is om even met elkaar van 
gedachten te wisselen, maar lieve mensen doe dit voor of na het 
optreden. Het is absoluut niet bedoeld om ook maar iemand te krenken 
of te beledigen en je hoeft je ook niet aangesproken te voelen, want het 

gebeurt overal en altijd, maar laten we voortaan 
daaraan denken, zodat we allemaal met volle teugen 
kunnen genieten van datgene wat ons 
voorgeschoteld wordt!! 
 
Piet Wolf 
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Bingo 
Terwijl het buiten 22 graden was en de 
zon volop scheen werd er in de kantine 
van de Grindhorst op vrijdagmiddag de 
traditionele bingo gehouden. Daar het 
buiten zo warm was werd er een kleine 
opkomst verwacht. Dit was echter niet 
waar. De opkomst was enorm.  
De bingo stond onder leiding van 
Bertus v.d. H. en Piet W.  
Deze twee mannen vertelden dat bij 
deze bingo de zeer strenge regels van 
de Europese normen in acht genomen 
zouden worden.  
Voor de nieuwkomers werd de bingo 
zeer uitgebreid uitgelegd. Wanneer je 
bingo zou hebben mocht je beslist 
geen ja bingo en geen nee bingo 
gillen. Nee, dit mocht alleen maar 
gewoon bingo zijn. De hoofdprijs was 
een AH bon ter waarde van 20 euro  
en werd uiteindelijk door Christel 
gewonnen. Maar voor die tijd werd er 
nog een valse bingo ten gehore 
gebracht. En zoals vaak in het leven 
vielen de meeste prijzen op één 
persoon. Te weten Letty. Zij was de 
gelukkige met de meeste prijzen. Deze 
prijzen varieerden van zeepjes, lekkere 
geurtjes, chocolaatjes tot bodylotion. 
Toen de bingo voorbij 
was kwam de 
kruimelvlaai met 
slagroom op tafel. 
Ook deze vlaaien 
werden door AH 
gesponsord en waren 
erg lekker. Tot slot 
liep Ria v.d. H. met leuke plantjes te 
sjouwen die we allemaal mee naar huis 
mochten nemen. De plantjes waren 
van het Opzoomeren afkomstig. Dus 
iedereen liep toch met een volle buik 
en een plantje in de armen tevreden 
naar huis. Het was een zeer geslaagde 
(geen ja, geen nee) bingo!! 
Ingrid  
 
Het antwoordapparaat!! 
Het automatisch antwoordapparaat van 
opa’s en oma’s van heden: 
Goedendag, wij zijn momenteel niet 
bereikbaar maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van 
de volgende codes: 

• Ben je een van onze kinderen: toets 1 
• Als we op een kleinkind moeten passen: toets 2 
• Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3 
• Als we de was en strijk moeten doen: toets 4 
• Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5 
• Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6 
• Als er voor a.s. zondag een taart gebakken moet worden: toets 7 
• Als jullie allemaal naar huis komen en 

mee-eten: toets 8 
• Als vader een klusje moet doen: toets 9 
• Als u een van onze vrienden bent: toets 10 

en spreek uw boodschap in na de 
pieptoon. 
We bellen u terug zodra we tijd hebben. 
 

Ria Th. 
 
Wist u dat 
ü wij de afgelopen maanden een drukke tijd hadden. 
ü het al begon op 31 maart met het fantastische optreden van het 

operagezelschap Jaja met de opera Il Lombardi. Hierna pizza’s 
werden geserveerd die iedereen zich goed liet smaken. 
De opera zo goed was dat een aantal van ons op 11 mei in de 
Oranje kerk deze nogmaals zijn gaan zien.  

ü de creamiddagen steeds minder worden bezocht, evenals de 
filmmiddagen.  
Dat is jammer want de dames doen hun uiterste best om ieder keer 
iets anders te doen. 

ü op 19 maart er een bingo was die wel druk werd bezocht. 
ü op 22 maart er de traditionele Paasbrunch was, waarbij liefst 30 

mensen zich hadden opgegeven. Het smaakte iedereen weer 
bijzonder goed en de prosecco met en zonder alcohol ging erin als 
een godendrank. 

ü op 25 april de huurderscommissie een vergadering had 
uitgeschreven die druk werd bezocht, zeer zeker door het onderwerp 
verwarmingsketels. Er besloten werd dat er een brief naar Laurens 
Wonen uit zou gaan. 
26 april er ook nog een heel leuke jazzavond was. 

ü 27 april het slecht weer was waardoor we besloten deze dag ook in 
de zaal mee te vieren.  
Jammer genoeg zijn er in totaal maar 11 mensen geweest. Met de 
paasstol, kaas en oranjebitter werd het toch een gezellige ochtend. 

ü op 30 april jammer genoeg de laatste breintraining van het seizoen 
was. 

ü er weer een zwanenpaar met jongen in de sloot aan de Grindweg 
zwemt. 

ü 19 mei iedereen die van muziek houdt weer heeft kunnen genieten 
van het songfestival. Wat leuk dat we dit keer na 44 jaar eerste 
werden. 

ü het koffieapparaat op sterven na dood is. Tijd voor een nieuw. 
Misschien staat het er al als u deze “Wist u dat” leest. 

ü op 29 mei dit jaar het Grindhorstkoor 10 jaar bestaat en dat dit 
uitbundig door ons gevierd wordt. 

Ria Th. 
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Toeslagen 
Belastingdienst, leuker kunnen ze het wel maken. Je doet mooi je aangifte inkomstenbelasting, maar nu komt het: 
je moet zelf achter je zorgtoeslag aan. Vergeet je het jammer dan. Tot september kan over 2018 de zorgtoeslag 
aangevraagd worden. Je kan dan gelijk de zorgkosten over 2019 berekenen. In 2019 mag uw inkomen niet hoger 
zijn dan € 29.562 per jaar.  Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 37.885 per 
jaar. Op 1 januari 2019 mag u niet meer vermogen hebben dan € 114.776. Hebt u een toeslagpartner? Samen 
mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 145.136. Voor sommigen wellicht nodig om ook naar de huurtoeslag te 
kijken.  Huurtoeslag: Woont u alleen? Dan mag u in 2019 niet meer dan € 22.700 per jaar verdienen. Woont u niet alleen, 
dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn.  
Uw huur mag in 2019 niet hoger zijn dan € 720,42. 
 
Dus even checken.  
 
F.H. 


