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Vaak als ik dit voorwoord schrijven wil,
heb ik moeite een onderwerp te
verzinnen. Steeds opnieuw met het
weer te beginnen is ook zo saai, al valt
er meestal wel veel over te schrijven,
maar toch……… het is een beetje
afgezaagd.
Dit keer echter is het heel simpel voor
mij want waar zou ik het anders over
hebben dan over het corona-virus, dat
niet alleen ieder van ons individueel
treft, maar ons ook beroofd van onze
gemeenschappelijke activiteiten.
Want waar is ons gezamenlijk koffie- of
borreltjes drinken gebleven en onze
spelletjes, onze creatieve
inspanningen, onze filmmiddagen, ons
zangkoor en niet te vergeten onze
gezamenlijke maaltijden.
Nee dus, die zijn er niet meer en wie
nu door het gebouw loopt, wordt
getroffen door een naar gevoel van
leegte, het ziet er uitgestorven uit.
Pogingen om toch iets
gemeenschappelijks te doen zoals
wandelen zijn helaas niet doorgegaan
wegens gebrek aan deelnemers, want
niet erg veel Grindhorsters blijken
bereid om hun veilige huizen te
verlaten.
Het idee van Corrie v. H. om
gezamenlijk een vervolgverhaal te
schrijven, staat op dit moment nog in
de kinderschoenen, omdat nog niet
veel mensen hebben aangegeven
hieraan mee te willen doen.
We leven dus in een woongroep en
daarvoor hebben we ook duidelijk
gekozen, maar in hoeverre wordt er nu
omgekeken naar de buren die
helemaal alleen zijn, geen partner,

kinderen of kleinkinderen hebben en die b.v. geen boodschappen meer
kunnen of durven doen? Als zij niet meer naar buiten durven wordt het
wel heel moeilijk voor ze. “Een eigen leven en omzien naar de ander” is
toch onze leus?
Helaas durven veel mensen niet te vragen, dus als u vermoedt dat uw
buurman/vrouw hulp gebruiken kan, vraag het dan gewoon en als het
iets is wat u zelf ook niet kunt, denk dan eens na wie het wel zou kunnen
en willen doen.
Hulp aanbieden
Misschien een idee om op het mededelingenbord een lijstje op te
hangen met namen van mensen die hulp willen geven (boodschappen,
hond uitlaten, p.c.-hulp, of een praatje, al dan niet telefonisch of met de
p.c.).
U zult er verslagen aantreffen van de bingo met soep en (bitter)balletjes,
van het Restaurant de Grindhorst, over een zeer geslaagde maaltijd.
Gekookt door “chef-kok” Ria v.d. H. en haar staf en een weergave van
de niet-gezongen Matthäus Passion die in de Ahoy’ plaats zou vinden.
Ik hoop dat u ondanks alles toch veel plezier aan het lezen zult
ondervinden, tijd om het blad te lezen heeft u waarschijnlijk genoeg.
Corrie v. H.
Helaas is er bij onze eerste
uitgave van het jaar nr. 1 iets
niet goed gegaan. Dat had
twee oorzaken:
1. De PC van onze lay-outverzorger Piet is gecrasht
2. Diezelfde Piet moest toen
zo nodig met vakantie en
hij moest zich behelpen
met een laptop van zijn
vrouw, die niet zo goed
werkte.
Wij vertrouwen erop dat alles nu weer in orde is.
Veel leesplezier!

Thea zit in een roddelblad de horoscopen te bekijken.
Zegt ze tegen haar man:
“Ik lees hier net dat als jij één dag eerder was geboren,
Dat je dan sportief, handig en hulpvaardig was geweest…”

Restaurant de Grindhorst

Het gaat warempel steeds meer op
een restaurant lijken de huiskamer c.q.
recreatiezaal van de Grindhorst. Twee
weken geleden op 7 februari stond er
op het menu vermeld:
“Groentesoep met balletjes, rösti,
broccoli, verse peentjes met erwten
vergezeld van een karbonade en als
toetje werd er koffie of thee met cake
en voor de liefhebber een dot slagroom
erop geserveerd”.
De intekenlijst was in korte tijd
helemaal ingevuld.
Nu zijn we dus weer twee weken
verder en ook nu was de intekenlijst in
een mum van tijd vol.
21 februari was het een “aangeklede”
maaltijd. Dat betekent dus dat er deze
keer weer muziek op het menu
voorkomt.
Ons publiek moet eigenlijk leren om de
flyers die door de activiteitencommissie
worden opgehangen goed te lezen.
Er stond namelijk dat de zaal al om
15.30 uur open zou gaan en dat de
muziek om 16.00 uur zou beginnen.
Inderdaad stipt om 16.00 uur begon
het Little River Trio te zingen. Helaas
was toen nog niet iedereen binnen.
Dat is jammer, want het trio is voor een
bepaalde tijd besproken en ook het
kookteam wil graag even rustig van de
muziek gaan genieten want zij zijn al
de hele middag bezig met de
voorbereidingen van de maaltijd en het
indelen van de zaal.
Gelukkig duurde het niet erg lang
voordat iedereen binnen was en kon
men genieten van het Trio.

gevraagd wordt dan doen ze hun best om ook dat ten gehore te
brengen.
Tot 17.30 uur met een kleine pauze, zodat iedereen een bestelling kon
doen bij de bar, bleven zij ons vermaken. Op het einde vroegen ze of het
publiek wilde staan of naar voren wilde komen en toen kwam hun
afscheidslied “We’ll meet again” dat bekend is geworden door Vera
Lynn. Wie weet zien we ze nog eens terug.
Na afloop werden de tafels en stoelen geordend en de kookgroep was
alweer druk in de weer om alles op tijd klaar te krijgen. Dat is allemaal
gelukt en de Groentesoep, jawel met balletjes, werd uitgeserveerd.
Hierna kon iedereen
langskomen om zijn bord te
laten vullen met: naar
keuze Nasi of Bami,
gehaktballetjes met
pindasaus, een gebakken
eitje, vergezeld van Atjar
en kroepoek.
Op de tafels stonden de
kopjes al klaar en er werd gemberthee geserveerd. De mensen die dit
niet durfden te drinken of het niet lekker vonden konden bij de bar zelf
iets bestellen. Deze keer stond er vruchten-roomyoghurt als toetje op
het menu.
Heel erg leuk dat de mensen het heerlijk vonden. De kookgroep wordt
gestimuleerd door lovende reacties.
Linda

Het Little River Trio stelde zichzelf
voor, als vader, zoon en neef van een
bekende echte Rotterdamse, muzikale
familie Rijsdijk, met als oorsprong
Overschie.
In het dagelijkse leven hebben zij een
goede baan en het zingen doen ze
sinds 10 jaar als hobby. Hun
programma is gevarieerd met
Hollandse en Engelse popmuziek. Ze
proberen ook het publiek actief mee te
laten zingen want zij hebben gemerkt
dat dit altijd de stemming ten goede
komt. Zeker als er een verzoeknummer
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Ongeluksdatum blijkt super

datum
Wat leuk, ik ontving in mijn mailbox
een uitnodiging voor de bingo op
vrijdag de 13e! maart 2020.
Je mocht vrienden en/of (schoon)
familie meenemen. Ik nam Teun
(bridge-) vriend mee.
Daar wij beiden niet goed ter been zijn
was er een parkeerplaats voor ons
geregeld.
Toen wij de toegang van de Grindhorst
“beklommen” hadden stond Linda ons
al op te wachten.
Door het coronavirus ging de
begroeting wat onhandig. Handen
schudden werd afgeraden dus ik knikte
maar vriendelijk.
Wij werden naar de recreatiezaal
geleid. De financiële administratie vond
plaats en daarna kozen wij een tafeltje
met goed zicht op de uitgestalde
prijzen, want daar kwamen wij voor!

Tjonge, wat had Ria v.d. H. haar best
gedaan. Chocolade, een boek over
vogels, sieraden, spaarpot, opbergdoos voor boutjes en moertjes en als
hoofdprijs een cheque van € 25,00 te
besteden bij de kruidenier waar je
legaal mag hamsteren.
De deelnemers druppelden binnen.
Drankjes werden bij de bar gehaald,
grapjes gemaakt en plagerijtjes
uitgedeeld. Er werden pennen
uitgedeeld en toen was het ineens
doodstil.
Bertus sprak een welkomstwoord en
benadrukte dat er gespeeld werd
volgens de
Europese
richtlijnen.
Het eerste bingo
balletje rolde door
het met de hand
aangedreven apparaat en Piet had de
schone taak om te controleren.
Ondertussen riep Bertus dat het om de
onderste rij cijfers ging.

Dit gaf verwarring want welke onderste rij?
Die van de gehele kaart, of toch alleen maar van het eerste kaartje? Na
een verklaring was het eenieder duidelijk en verliep de Bingo vlot. Totdat
iemand enthousiast riep: “Ja, Bingo”.
Toen ontstond er een discussie tussen de bingomasters. “Ja, Bingo” is
géén “Bingo”. “Bingo” is “Bingo”. Dus geen “Ja Bingo” meer roepen!
De aangekruiste kaart werd gelukkig goed bevonden en de keus viel op
een schattig armbandje.
Het draaien van de bingomachine ging verder en de prijzentafel werd
leger en leger.
Toen het om de hoofdprijs
ging waren er drie
kanshebbers. Zij moesten
loten. De uiteindelijke winnaar
was Ton die er dus met de
cadeaubon van € 25,-- te
besteden bij AH vandoor ging.
Het is hem van harte gegund.
De gebruikte bingokaarten mochten nu, met de naam vermeld op de
achterzijde, ingeleverd worden voor de tombola. Het prijsje werd met
zorg door Ria uitgezocht en bij de gelukkige aan tafel bezorgd.
Inmiddels was het hoogtijd voor de goedgevulde, verse groentesoep met
ballen. De soep was echt met liefde gemaakt want hij smaakte goed.
Sommigen lustten nog wel een kom met vitamines.
Daarna kregen wij allemaal een bordje met een bittergarnituur dat
bestond uit een mix van frikadelstukjes, bitterballen, bamihapjes,
kipnuggets.
Ria en haar team en de bingomasters hadden allemaal goed hun best
gedaan, waarvoor onze dank.
Wij namen afscheid en keerden huiswaarts.
Namens Teun en mij bedankt voor de gezellige middag en de gewonnen
chocolade is inmiddels op.
Berna
Een ICT ‘er die zijn griepvirus verspreid, is nooit grappig
De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de
slagerij-afdeling
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Vakantie Benidorm

Benidorm staat bekend als een
vakantiebestemming waar zon, zee,
strand en ook soms feesten in de
schijnwerpers staan. Met wie je ook op
vakantie gaat en wat je ook van plan
bent om te doen, hier zal het een
onvergetelijke vakantie worden. Je
kunt er overwinteren of je kunt er een
weekend doorbrengen, maar waar je
ook voor gaat, Benidorm zal zeker
indruk op je maken. Het is zeer
bekende bestemming.
Wij, Corrie en Piet, zijn al enige jaren
gepensioneerd en zijn in de gelukkige
mogelijkheid om jaarlijks een vakantie
te vieren in de wintermaanden. Vier
jaar geleden zijn wij voor het eerst
twee weken naar Benidorm geweest.
Het is ons zo goed bevallen dat wij het
volgende jaar drie weken zijn gegaan
en dit jaar vier weken. Vorige jaar mei
hadden wij al een appartement
geboekt in het appartementencomplex
Les Dunes, gelegen aan de boulevard.

Dit om er een beetje zeker van te zijn
dat we het konden krijgen, want het is
een geliefd complex.
Dus op 4 februari jl. om 05.00 uur
moesten wij ons bed uit zodat wij om
06.00 uur door onze zoon naar
vliegveld Zestienhoven konden worden
gebracht. Daar aangekomen was het al
bijzonder druk, dus aansluiten in de rij
voor de paspoortcontrole en dit samen
met Aad en Bep (U weet misschien
wel, zij die ook in het Grindhorstkoor
zingen).
Omdat ik niet zo goed ter been ben,
had ik de opvouwbare scootmobiel bij

me. We konden als een van de eerste passagiers instappen en
natuurlijk gaan zitten.
Omstreeks 07.20 uur gingen we de lucht in en na een goede vlucht
zonder te veel turbulentie zijn we veilig om 10.50 uur op vliegveld
Alicante geland. Daar wachtte de taxichauffeur ons al op en bracht ons
binnen het uur naar de plaats van bestemming. Na het inchecken gingen
wij direct door naar ons appartement.
De zon scheen heerlijk en
we genoten van ons eerste
glaasje op het balkon, met
uitzicht op de boulevard en
zee. ‘a Avonds heerlijk
gegeten in het
gerenoveerde restaurant,
dat gelegen is onder het appartementencomplex.
Na een welverdiende goede nachtrust waren wij om 08.30 uur wakker
en keken direct naar buiten hoe het weer was. De zon scheen, maar het
was nog wel fris. De temperatuur was zo’n 12 graden, maar er stond
een frisse wind. Naar gelang de dag vorderde ging ook de temperatuur
omhoog. Tegen 14.00 uur was het zo’n 20 tot 25 graden. Dit is zo
gebleven op 4 dagen na. Deze dagen zijn verlopen met mist en een
temperatuur van maximaal 14 graden, dus niet zo warm. Elke dag
hebben wij gewandeld, dat wil zeggen: Corrie wandelend naast een
schootmobiel die wij daar gehuurd hadden, want die ik van thuis had
meegenomen (de opvouwbare) die vertrouwde ik niet, want de accu
hield het maar maximaal 1½ uur vol. Dit is niet genoeg, want er is zoveel
te zien in Benidorm dat wij gemiddeld per dag wel 4 uur wandelend op
weg waren.
Er speelde in Hotel Brica twee keer in de week een duo “Edwin en
Monique”. Die zowel de gasten van het hotel vermaakte, als van
mensen buiten het hotel. Omdat wij met Aad en Bep waren, gingen wij
daar twee keer in de week avonds heen en niet alleen om te drinken,
maar ook om mee te zingen, en dan vier weken lang.
Om een totaalbeeld te krijgen van Benidorm is moeilijk, want het is zo
verschillend. Over de boulevard wandelend zowel naar het nieuwe- als
naar het oude staddeel. Deze zijn zo anders. Wat je ook merkt is, dat de
luchtkwaliteit een stuk beter is dan in Nederland. Je voelt
je een stuk beter, maar of dat misschien ook door de
warmte komt is mij niet duidelijk. Ook dat er stuifzand op
de reling van balkon ligt en ook binnen in het
appartement. Je ziet af en toe ook aparte voertuigen
rijden, zoals ook elektrische steps, die met een rotgang
over de boulevard racen.
Wat je ook nog tegen komt zijn de zwervers, die bedelend aan hun
bestaan moeten komen. Er zit een klein verschil in en dat is: op de
boulevard heb je de bedelaar die met instrumenten bedelend door het
leven gaat. De instrumenten
bestaan uit o.a. accordeon,
fluit, elektrische viool en een
Braziliaans combo, die allen
op verschillende plaatsen
hun muziek ten gehore
brengen.
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Op de boulevard en de omgeving zie je
alleen maar gebouwen (Flats) van 4 tot
wel 40 verdiepingen en op bepaalde
gedeeltes staan ook appartementen
die hoger zijn. Je kunt je afvragen wat
men op die hoogte zoekt, maar dat is
naar ieders wil en wens.
Maar op de stranden zijn er ook
stilteruimtes, waar de bezoeker in alle

Van het coronavirus hebben we in Benidorm niets gemerkt maar wel
gevolgd op de Nederlandse zenders.
Op 4 maart zijn we teruggekeerd op Zestienhoven en zitten nu thuis
tussen vier muren, want wij behoren ook tot de risicogroep, maar het
had erger gekund. In ieder geval hebben we een fantastische vakantie
gehad. Ik had nog veel meer kunnen vertellen over de vakantie, maar ik
denk dat dit genoeg is.
Piet W.

Grindhorst Corona gedicht

stilte een boek kan lezen. De boeken
kun je ook lenen, er staan er genoeg in
de aanwezige kasten. Ook zijn er voor
de gehandicapte mens, op een apart
gedeelte van het strand, vlonders
aangebracht waardoor je met de
rolstoel, rollator of ander hulpmiddelen
vrij dicht bij de zee kunt komen. Aan
ieder mens is gedacht en dat is te
waarderen.

Lockdown, maar beperkt
we hopen dat het werkt.
Het virus slaat om zich heen,
hoeveel ouderen houden we op de been.
Langer thuis, maar dan voor goed,
totdat de virusremmer het doet.
De gemeenschappelijke ruimte zit op slot,
daarom vervelen we ons rot.
We wassen twintig keer onze handen
en laten de nies in onze elleboog landen.
We houden anderhalve meter van elkaar,
maar heeft de regering het voor mekaar?

Kom je in de oude stad, dan waan je je
in de middeleeuwen. Straatjes die
soms maximaal drie meter breed zijn
en met een hellingspercentage van
zo’n 10 procent stijgen. In een aantal
van die straatjes (of moet je zeggen
steegjes) zijn toch ook kleine cafeetjes
en restaurantjes gevestigd, waar je een
stuk goedkoper kan eten of drinken
dan op de boulevard. Wel kan je goed
zien waar de mensen vandaan komen,
zeker de Engelsen. Een volk dat
luidruchtig kan zijn, maar over het
algemeen vrolijk.

Mantelzorg, participatie, zelfredzaamheid,
is het regeringsbeleid.
Elk begrip hield bezuinigingen met zich mee,
daartegen zeggen we ronduit nee.
We willen meer verpleeghuisbedden,
gaan we het misschien redden.
Alle medische zorg zit nu al aan hun taks,
wellicht een ander kabinet straks.
Frans H.
Een verliefde kater gaf zijn poes een delicatesse en een kus:
Waarop zij zei:
"Schat, wat maak je mij toch altijd weer blij met een dooie mus."
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De cruise die in het water viel

Vrolijk begonnen wij (zoals al 12 jaar
met ons vieren) aan onze 21-daagse
cruise. Met het vliegtuig, ja KLM met
meer beenruimte, arriveerden we na
10 uur vliegen in Miami. Oh Miami,
helaas we zagen alleen de snelweg,
dus weinig Miami.
De inscheping op Fort Lauderdale ging
vlot en we vertrokken meteen met het
mooie lied Time to say goodbye.

Op naar ons eerste eiland Porto Rico.
We huurden meteen een taxi, dat doen
we altijd en natuurlijk een prijs
afspreken, want de chauffeurs weten
ook alle bezienswaardigheden en er
zijn dan ook geen rijen voor een
plaspauze van 50 man. Een mooi
eiland, veel gezien, maar we wisten
nog niet, dat er al twee mensen met
corona naar het ziekenhuis werden
gebracht.
We zaten gezellig op het rookdek,
gingen naar de mooie shows aan
boord. Onze tafelgenoten tijdens het
diner waren de eerste dagen een
echtpaar en een alleenstaande man,
maar.....zo stonden wij in de rij voor het
diner na zes dagen en werden we naar
onze hut gedirigeerd, ophokken dus.
Velen renden naar de bars voor wijn,
etc. en wij waren perplex.
Zo hebben wij zes dagen geïsoleerd in
onze hut vertoefd. Het eten was
geweldig, de rokers kregen zelfs een
pakje per dag en ik
kreeg met mijn
hutmaatje 2 flessen
wijn per dag, dus we
hebben heel wat geld
uitgespaard.
Zoveel zelfs, dat we
van de Costa niets
hoefden te betalen, ook
nog geld toe kregen en een gratis
volgende cruise.

Nergens mochten we aan land, na de grote oversteek van de oceaan,
zee, zee, wilde zee, blauwe zee, zwarte zee, arriveerden we bij Tenerife
en weer werden er drie patiënten naar het ziekenhuis gebracht en wij
mochten niet van boord!!!
We zouden naar Malaga gaan, geen kans want Spanje was op slot. Dan
Frankrijk, Marseille, onze hoop was daarop gevestigd. Onze 100
Amerikanen waren in paniek, want Trump had iedereen die in Italië was
geweest de toegang tot Amerika geweigerd. Zij mochten eraf in
Marseille en ik hoor nog “My gosh” en “praise the lord” in de gangen,
maar zij wisten niet, dat toen
het vliegtuig na 14 uur landde
in Atlanta, zij nog 36 uur het
vliegtuig niet uit mochten.
Wij voeren door naar Sevona,
Italië de brandhaard van
corona. Later hoorden we dat
er in Marseille voor ons al een vliegtuig klaar stond.
In Savona stonden wel 30 bussen klaar. Wij gaan naar huis dachten wij,
maar nee de Spanjaarden, Noren, Zweden, Duitsers, Afrikanen gingen,
wij niet. Dat is droevig, mijn zoon die dokter is, zei steeds, “moesje je
bent op de veiligste plek”. Niet wetende, dat er al tig zieken in de
ziekenboeg lagen, waaronder 13 bemanningsleden.
Plotseling werden onze koffers opgehaald en moesten wij in onze hut
blijven. Na een paar uur moesten we van boord, mondkapjes op, in de
bus met maximaal 19 man,
onder begeleiding van politie
voor de bus en achter de bus,
door doodstille straten naar het
vliegveld, waar 1 vliegtuig
stond en wel 20 ingepakte
mannetjes die ons snel
sommeerden in te stappen.
We waren na 1 uur en drie
kwartier op Schiphol. Geen
mens te zien, heel apart en de
taxi kwam ons vrijwel meteen
halen. Ik kon mijn huisje weer
in, wel in quarantaine maar dat
geeft niet.
Van het echtpaar is eergisteren
de man met ernstige
verschijnselen van corona op de ic beland en de alleenstaande man is
misschien overleden.
Letty

Waar een wil is, is een weg; waar geen wil is,
is wel een omweg en waar onwil is,
is altijd wel een uitweg
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Hoe een virus 800 zangers het
zwijgen oplegde

Zaterdag 21 maart 2020, het officiële
begin van de lente, zouden 800
zangers plus een uitgebreid
symfonieorkest en enkele solozangers,
de Ahoyhallen vullen met de prachtige
klanken van de Matthäus Passion van
Johann Sebastian Bach.

Duitsland was begonnen met het uitvoeren van de muziek van zijn grote
voorganger.
In Nederland werd in die tijd voornamelijk de zogenaamde Romantische
muziek uitgevoerd van tijdgenoten als Beethoven, Schubert en Verdi.
Het duurde dan ook nog geruime tijd voor de Matthäus Passion (en wat
later ook de Johannes Passion van dezelfde componist) in de rest van
Nederland werd uitgevoerd.
De grote dirigent Mengelberg van het Concertgebouw
Orkest in Amsterdam, begon enkele jaren vóór de
Tweede Wereldoorlog, met de jaarlijkse uitvoeringen
en deze traditie wordt tot op de huidige dag
voortgezet. Het wonderlijke is dat jaarlijks steeds meer
bezoekers naar één van de twee passionen komen
luisteren, waarbij de sterke voorkeur van het publiek
naar de Matthäus Passie uitgaat. Daarmee is het de enige traditie op het
gebied van klassieke muziek, die Nederland rijk is.
Wonderlijk is ook dat het jaarlijkse aantal uitvoeringen in Nederland (en
Vlaanderen) de hoogste ter wereld is, zelfs in Duitsland zijn er niet
zoveel.
Lid van Toonkunst

Het evenement dat de naam “Matthäus
aan de Maas” had gekregen, was
georganiseerd door de E.O.-omroep.
Aanleiding was het feit dat precies 150
jaar geleden de Matthäus Passion voor
het eerst in Nederland werd gezongen.
Dat gebeurde in Rotterdam, door het
Rotterdamse Toonkunstkoor, en aan
die uitvoering was een lange tijd
van voorbereiding vooraf gegaan. Het
Nederlandse orkestpubliek was in die
tijd totaal niet vertrouwd met de
barokmuziek van onder anderen Bach
en Händel.

Het was de grote verdienste van Felix
Mendelssohn-Bartholdy geweest,
die de muziek van Bach weer onder
het stof vandaan gehaald had en die in

Aan de Matthäus Passion in Ahoy’ zou ik deelnemen en ik had me er al
erg op verheugd. Nu ben ik ook een enorme Matthäus fan. Ik heb mijn
eerste Matthäus gezongen toen ik begin 20 was, als lid van het
bovengenoemde Rotterdamse Toonkunstkoor. Ik vond het geweldig leuk
dat juist “mijn” koor die belangrijke rol gespeeld had en was vanaf de
allereerste repetitie enorm onder de indruk van de klankrijkdom van dit
geweldige werk.
Met het Toonkunstkoor zong ik de passie zo’n drie keer per jaar in de
Doelen en ook in Hulst en in Antwerpen en iedere keer was het een
muzikaal feest voor mij.
Toen ik van het koor af ging, kwam ik op een ander koor dat de
Matthäus elke twee jaar uitvoerde. In het jaar dat we de passie niet
zongen, ging ik luisteren in de Sint-Laurens kerk. Helaas ging dit koor na
enige jaren failliet wegens gebrek aan mannen en het koor waarop ik nu
zit, voert weliswaar uitsluitend klassieke muziek uit, maar de Passionen
zijn daar niet bij.
De drang om de Matthäus te zingen is echter zó groot dat ik sindsdien
jaarlijks deelneem aan de z.g. scratch uitvoeringen, die steeds vaker in
ons land gehouden worden.
Daarbij wordt een groot bekend klassiek werk met een belangrijk
koorgedeelte in één dag ingestudeerd (door zangers die het werk al
kennen) en ’s avonds voor publiek uitgevoerd.
Ook de Matthäus Passion wordt op deze manier op enkele plaatsen in
het land gespeeld en daaraan heb ik dus, zoals gezegd, al meerdere
malen meegewerkt. Ik vind het steeds weer heerlijk om het werk te
zingen en ken mijn partij inmiddels (dat zal geen verbazing wekken) ook
volledig uit mijn hoofd.
Natuurlijk waren er ook mensen die de Passion nog niet zo goed kenden
of hem zelfs voor het eerst zongen en daarvoor had de Rotterdamse
S.K.V.R. speciale Matthäus-cursussen georganiseerd. Ook elders in het
land waren er zulke initiatieven. Vele mensen waren dus al maanden
bezig om zich hierop voor te bereiden.
De E.O. had deze uitvoering perfect georganiseerd.
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Eerst waren er op verschillende
plaatsen in het land zangavonden
georganiseerd, daarna was er in

Apeldoorn een landelijke repetitiedag,
waarvoor maar liefst drie kerken en
een sporthal waren afgehuurd, om
eerst per partij en later met alle 800
man gezamenlijk te repeteren.
Het was de bedoeling geweest dat alle
zangers volledig in het wit zouden
optreden, omdat boven onze hoofden
hele mooie en vooral kleurrijke
lichtbeelden zouden worden
geprojecteerd en dat kwam het
mooiste uit bij een witte “ondergrond”.
Iedereen was heel benieuwd naar die
uiteindelijke uitvoering die natuurlijk
ook op de TV. zou worden
uitgezonden.
En toen kwam een week voor het
concert de afgelasting en omdat de
Passion zo duidelijk aan Pasen
gebonden is, kon er van uitstel geen
sprake zijn.
Ik vond het natuurlijk heel rot dat het zo
gelopen is, maar ik kan eerlijk zeggen
dat ik van de voorbereidingen ook erg
genoten heb en ach……………volgend
jaar zing ik hem gewoon weer.
Corrie v. H.

Grindhorsters strijden muzikaal tegen Corona

Tja, daar zitten we dan te turen achter onze al dan niet aanwezige
gordijnen. We kijken naar buiten, maar daar is bijzonder weinig te zien:
hier en daar een auto, een fietser, of iemand die een hondje uitlaat. Aan
de andere kant van ons gebouw is misschien nog minder te zien, maar
daar is wel duidelijk dat de natuur niet aan corona doet. Je ziet er het
voorjaar of je wilt of niet.
Maar we zijn niet voor niks in een woongroep gaan wonen. We willen
mensen om ons heen, mensen om mee te praten en mensen om dingen
mee te doen.
Al meer dan 14 dagen zit onze gemeenschappelijke huiskamer op slot
en vele mensen durven zelfs hun huis niet meer uit.
Om de dreigende vereenzaming tegen te gaan, vooral bij de mensen
zonder partner (en dat zijn toch verreweg de meesten hier) had een
aantal mensen bedacht dat samen zingen wel een goede remedie zou
zijn tegen het eenzaamheidsvirus. Tenslotte heeft de Grindhorst een
eigen koor, dus zangers zijn volop aanwezig en alle andere buurlieden
zouden gewoon mogen meezingen.
Woensdag 1 april (en nee dat was geen grapje) waren alle zangers
welkom om vanaf 15.00 uur, al dan niet voorzien van een klapstoeltje en
een stevige jas, mee te zingen met de liedjes die Bertus met krachtige
stem zong. Natuurlijk begeleidde hij zichzelf op gitaar en geflankeerd
door vrouw Ria en zanger Frans H. schalden de liedjes uit het repertoire
van het Grindhorstkoor over de galerijen en door de tuin.
Er namen volgens een ruime schatting 23 mensen aan deel en hoewel
niet iedereen alles meezong, was het luisteren toch ook leuk.
Alle zangers zaten op ruime afstand van elkaar, zodat de hele tuin en
ook alle galerijen gevuld waren.
Het waren voornamelijk Nederlandstalige liedjes en dat zingt natuurlijk
wel zo makkelijk. Voorbijkwamen (en ik doe nu een willekeurige greep)
“Daar bij de waterkant”, “Ben je in Rotterdam geboren”, “Wenen”, “Mijn
Rotterdam” en nog vele andere.
Ook werd er nog een aantal liedjes in het Engels gezongen, maar om
dat zo uit het blote hoofd te doen -want bijna niemand had zijn of haar
boek mee genomen- viel toch niet mee.
Halverwege was er even een cultureel moment: Frans H, die behalve
een enthousiast koorzanger, een minstens even begeesterd dichter is,
heeft sinds de crisis uitbrak, al vele gedichten geschreven. Een aantal
daarvan las hij nu voor, waaronder het speciale Grindhorstcoronagedicht. Het is hierbij afgedrukt. (Zie elders in dit blad)
Na het gesproken woord werd er weer gezongen, maar helaas werd het
wel steeds kouder en er was geen warme koffie of thee om de zangers
een beetje op te warmen.
Met het onvermijdelijk en altijd weer intens droevige “Ketelbinkie” werd
afscheid genomen. Wie weet doen we het binnenkort weer, want het
was wél leuk!
Corrie v. H.
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Opzoomeren

Zoals de meeste van de Grindhorsters
gemerkt zullen hebben heeft een
aantal bewoners gehoor gegeven aan
de oproep van ons Activiteiten
echtpaar Ria en Bertus om op 1 april ’s
middags om 3 uur te verzamelen in
onze binnentuin.
Ik verwijs u graag naar het verslag
hierover dat door Corrie v. H. is
geschreven.
Op vrijdag 3 april hebben zij en
ondergetekende aan alle meezingers
een bosje tulpen overhandigd namens
Opzoomeren. Wat een verschrikkelijk
leuke reacties hebben wij hierop
ontvangen.
Ook werd al gevraagd wanneer doen
we het weer?
Linda
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