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Ik houd er niet van om een open deur
nogmaals open te doen, maar als ik
schrijf dat 2020 een heel uitzonderlijk
jaar was zult u het ongetwijfeld met me
eens zijn. Een jaar als dit waarin we
maar drie maanden de tijd kregen om
ons normale leventje te leiden, is nog
niet eerder in de geschiedenis
voorgekomen.
We leerden ook volkomen nieuwe
begrippen als “(intelligente) lock down”,

“huidhonger” en “ellebooggroet”. Toen
het virus zijn vurige tengels vanuit Azië
naar andere werelddelen, waaronder
Europa, ging uitspreiden hadden we
eerst niet zo in de gaten wat een
levensgevaarlijke vijand die covid-19
was. Maar dat werd al snel duidelijk
toen razendsnel de eerste slachtoffers
vielen en de regering de z.g.
“intelligente lockdown” afkondigde.
Voor ons betekende dit dat alle
openbare ruimten dicht gingen en alle
verdere activiteiten werden afgelast.
Gelukkig verminderde de toename van
corona voldoende, waarna we dus
meer vrijheid kregen.
De actieviteitencommissie kreeg weer
visioenen van heerlijke maaltijden en
spetterende muzikale optredens. En ze

begonnen met het organiseren van een maaltijd in de grote zaal in
november, waaraan 13 mensen deelnamen. Aangezien er maximaal 15
mochten deelnemen was dat erg mooi.
Vol enthousiasme was al een datum gepland voor een volgende
maaltijd, maar toen kwam de zo gevreesde “Tweede golf”. Opnieuw
sloeg het covid-virus toe en ditmaal eens zo ongenadig. Het gevolg was
een zeer ernstig kijkende premier Rutte die vanuit zijn werkkamer in Den
Haag – terwijl de demonstrerende oproerkraaiers buiten duidelijk
hoorbaar waren – het Nederlandse volk vertelde dat er weer een
lockdown zou komen, nu van vijf weken. Met ingang van de volgende
dag zou het hele land weer platgaan, met inbegrip van alle restaurants,
cafés en alle winkels die niet-noodzakelijke producten verkochten.
En dus ging de grote zaal weer dicht, maar opnieuw had de zeer
inventieve activiteitencommissie iets bedacht: op 5 december kregen
alle bewoners een leuk tasje met snoep en konden ze ’s avonds met
een pannetje naar beneden om een portie heerlijke verse courgettesoep
te halen. Dit initiatief werd bijzonder gewaardeerd.
We werden echt niet vergeten, want korte tijd daarna zorgde de
commissie Zorg en Aandacht voor een heel lieve verrassing: namelijk
een miniplantje, een kalanchoë met
schattige witte bloempjes.
Natuurlijk werd ook aan twee
Grindhorsters gevraagd hoe zij de
corona-tijd doorkomen en Wil en
Letty gaven antwoord op die vraag.
Heel
gelukkig zijn we altijd met de komst van
nieuwe leden. In dit nummer kunt u een
interview lezen met Martin, die voor
aanvulling van het aantal mannen én
tevens voor de nodige verjonging zorgt.
Van harte welkom Martin!
De zeer inventieve Ria v.d. H. deelde
tenslotte met haar medecommissieleden
aan alle Grindhorsters op 30 december jl.
een doosje sterretjes uit, die we in een
appel konden steken en waarmee we het
moeilijke corona-jaar tóch spetterend
konden besluiten.
Corrie v. H.

Sinterklaasje blijf maar lekker
thuis…..
Hallo Sinterklaas, vanuit de Grindhorst
wensen wij u een prettige verjaardag.

De mensen van de Grindhorst vinden
het altijd weer prettig dat u nog elk jaar
uw verjaardag viert want dan kunnen
wij er hier fijn van meegenieten. Maar
ja….dit jaar gaat alles anders dan
anders en dus ook het vieren van uw
verjaardag. Tot het laatste moment
hebben wij getwijfeld, mag het wel of
toch liever niet. Alles vraagt natuurlijk
een goede voorbereiding en het
bestuur en enkele bezige bijen hebben
toen maar besloten dat zij het zekere
voor het onzekere zouden nemen en
het feest niet te laten doorgaan.
De “ouderwetse” manier doen zij
hopelijk volgend jaar wel weer.

Nu moeten ze maar iets anders verzinnen want helemaal voorbij laten
gaan doen ze natuurlijk niet.
Vrijdagmiddag om 2 uur verschijnen er ineens bij alle Woongroepleden
in de Grindhorst 2 “Pieten” aan de deur en overhandigen een gekleurd
tasje met wat lekkers en tevens de mededeling: “Kom zondagmiddag
vanaf 5 uur met een pannetje naar de recreatiezaal want dan delen we
zelfgemaakte erwtensoep uit.” Dat was natuurlijk niet tegen dovemans
oren gezegd want al voor 5 uur stonden ze bij de deur. Ze mochten via
de deur van het kantoortje naar binnen en daar stonden aan de bar Ria
met een grote pan soep en bij het fornuis Linda eveneens met een grote
pan soep. Ieder kreeg enkele scheppen soep in zijn pan en mocht toen
door de keuken, linksaf de andere gang door weer naar buiten. Hoe
coronaproef wil je het hebben.
Een enkeling had in plaats van een pannetje een heel bescheiden
soepkop meegenomen, nou ja soepkop, het was eigenlijk meer een
sauskopje. Daar kun je iemand toch niet mee naar huis sturen. Dat
hebben ze opgelost door haar de kop maar in de “huiskamer” te laten
leegeten want dan kon ze hem nog eens vullen, dat deed ze maar wat
graag en wel meer dan 1 keer. Ook Anke wilde het liever beneden
opeten want dat was toch veel gezelliger. Inmiddels werd het wat
rustiger dus ook de Pieten gingen maar aan de erwtensoep, want nog
niet iedereen was geweest en van al die lekkere geuren krijg je toch wel
honger.
Het einde van de gezelligheid was nu aangekomen en de “Pieten”
wilden naar huis want ze hadden zere voeten en wilden lekker met de
benen hoog uitrusten en terugkijken op een geslaagde middag.
Linda

Dit gesprek willen wij u niet onthouden

Een pittig gesprek in de hemel
tussen de H. Nicolaas
en de H. Corona

Nic.:

Cor:

“Zeg Corona, wat maak je me nou,
Waar ben jij mee bezig?
Heel de wereld op zijn kop
Je strooit je virus…….. zwierig.

Snelle auto’s, vuile luchten
Dure kleding, op en top
Uren douchen, water knoeien
Verre reizen, ’t kan niet op.

Alles loopt er in de war
Geen feestje mag meer doorgaan
Elke groet en elke zoen
moet je op anderhalve meter doen.

Altijd jachten, altijd jagen
Nergens tijd voor, heel veel klagen
Ik dwong de mensen rust te nemen
voor zichzelf wat tijd te claimen

En nu je aan míjn feestje komt
Geen intocht, geen bezoeken
Overal een kapje op
Toen heb ik zitten vloeken”.

Men keek meer rond
Ontdekte mooie dingen:
De schoonheid buiten in de natuur
Of d’ aandacht van een goede buur

“Rustig Klaas, beheers je wat
De wereld had het nodig
Er komen goede dingen uit
’t was zeker niet overbodig”

Men bewonderde de inzet
van de zorg en ’t crisisteam
Zag het leed in verre landen
Dan was het onze maar miniem”

Nic: “Kom maar op, vertel me maar
Wat is er dan zo goed aan?
Ik heb tot nu toe niets ontdekt
van jouw geweldig knaleffect.

Nic:

Cor: “Jammer Nic, dat meen ik echt
Jouw ogen ook gesloten?
De aarde gaat er bijna aan
’t is nooit genoeg, nooit meer voldaan
Ik moest een flinke schok gebruiken Wordt toch
wakker allemaal,
Kijk wat we langzaamaan verprutsen
Het lijkt toch bijna asociaal

weekbulletin Caeciliakerk Lage Land

“Lieve Co, je hebt gelijk hoor,
Maar het duurt zo vreselijk lang
Was piek 2 nu werkelijk nodig?
‘t maakt de mens onnodig bang
Ik weet het wel, ’t is gauw vergeten
Men gaat snel op de oude toer
Toch denk ik, dat je wat bereikt hebt
Je ziet op plekken: om dat roer.

Cor:

“Klaas, ik zal me gaan bezinnen
Maar beloof me, vertel overal
Mens houdt vol, Leef maar wat sober
Maak van de wereld geen zwijnenstal

Een Grindhorster aan het
woord

“Ik moet hard werken, vroeg op, volcontinudiensten, dus ook in de
weekenden en op feestdagen, dus wil
ik iets hebben om naar uit te kijken.
Lichtpuntjes noem ik dat. Vakanties,
zo’n vier keer per jaar, weekendjes
weg, steden en musea bekijken of
lekker op een terrasje zitten. Zo stel ik
me mijn pensioen voor, maar daar
neem ik nu al vast een voorproefje op.”
Aldus onze nieuwe buurman Abraham,
Maarten, die inmiddels als Martin door
het leven gaat.
Hij is geboren in 1964 in de
Rotterdamse Oranjeboomstraat waar
hij ook de eerste paar jaar van de
basisschool bezocht.
Op zijn zesde verhuisde hij naar het
Witte Dorp, achter de Groene Hilledijk
en tot zijn 20ste
woonde hij
daar met zijn
ouders. Toen
kon hij een
volledig ingericht huisje overnemen
van zijn nicht in de Eerste
Schansstraat, 2 hoog achter in
Rotterdam-West. De slager beneden
was zijn huisbaas, het ging allemaal
heel gemoedelijk.
Inmiddels had Martin het diploma op
zak van de Nicolaas Witsen leao, waar
hij de kantoorrichting had gekozen.
Hij vertelt daarover:” Ik zag mezelf al
als volwassene met een aktentas naar
kantoor gaan en dan had ik twee
kinderen en een lieve vrouw.

Maar eerst moest ik in dienst en dat was leuk en spannend en ik haalde
er mijn rijbewijs en EHAFdiploma Eerste Hulp Aan het Front, Ik werd
chauffeur-gewondenverzorger en zwaaide als korporaal af. Dat ik
gewondenverzorger werd had er volgens mij mee te maken dat ik als
schooljongen vakantiewerk gedaan had in het St. Clara Ziekenhuis in
Rotterdam. Ja, het was een
leuke tijd en je leert er ook
discipline. Niet dat ik nou zo
losbandig was, maar je
moest bijvoorbeeld je kleren
keurig
op
mesbreedte opvouwen en in de kast leggen, dat werd
aan het einde van de week door de sergeant
gecontroleerd.
Nadat ik afgezwaaid was deed ik eerst
uitzendwerk en werkte toen twee weken als
invaller voor mijn oom in een klein fabriekje van
Akzo/Nobel in Vlaardingen. Die twee weken
werden vier jaar op de afdeling expeditie. Toen
kreeg ik van mijn baas de kans om opgeleid te worden tot
procesoperator. Het vak wat ik nog steeds beoefen. Zo’n procesoperator
houdt op heel veel schermen een chemisch proces in de gaten en
neemt uit verschillende fases van het proces monsters, die ik dan
analyseer in een laboratorium, met die uitslagen daarvan wordt het
proces bijgestuurd.
Het was heel leuk, twee jaar lang vier dagen in de praktijk werken en
een dag naar school. Het was een leuk, klein klasje met allemaal oudere
en gemotiveerde leerlingen. Na twee jaar haalden we allemaal het vapro
A diploma, dat is het basisdiploma voor mensen in de procesindustrie.
We waren allemaal zo gemotiveerd dat we ook het vapro B diploma
wilden halen. Dat mocht en zo studeerden we nog twee jaar verder.
Toen vonden we het wel genoeg na vier jaar. Ik verdiende goed, maar ik
werkte ook over en was flexibel inzetbaar. Ik ben ook inzetbaar als BHVer, in mijn geval een opleiding voor industriële brandbestrijding en
EHBO, ben ook Operationeel Veiligheidskundige. Ook was ik mangatwacht voor als een collega een tank binnengaat.
Halverwege mijn studie voor vapro B raakte het bedrijf waarvoor ik
werkte in problemen en ben ik in de Botlek gaan werken. Daar was
gelukkig werk genoeg. Het is me goed bevallen en ik heb er vele jaren
gewerkt tot er werd ingekrompen. Ik stond op straat en heb daarna veel
verschillende baantjes gehad.
Op 1 december ga ik weer beginnen met een nieuwe baan op het
Akzo/Nobel terrein, waar ik dus zoveel jaar geleden ook werkte. Ik zie er
wel een beetje tegenop, al het
nieuwe is spannend. Ik werk er
weer als procesoperator. We
maken een halffabricaat, wat
weer de grondstof is voor de
farmaceutische industrie en
andere bedrijven.
Ik ben nooit getrouwd maar
had wel diverse vriendinnen en
dat ik bij één een kind heb, is

het mooiste wat me ooit is overkomen.
Ze is inmiddels tien en woont bij haar
moeder. Gelukkig hebben we wel
regelmatig contact, dan ga ik met haar
naar de bios, maar we kleuren ook
samen (hebben alle twee een eigen
kleurboek) of maken uitstapjes.
Ik ben nu het Achterhuis van Anne
Frank aan het lezen en daarna wil ik
met haar naar het Anne Frankhuis. Ik
vind het belangrijk dat ze over de
oorlog leert, dat is onze geschiedenis.
Ik houd trouwens best veel van lezen
maar zeker ook van films kijken, ga
graag naar musea. En ik ben dol op
vakanties en dagjes uit.
Ik heb een heel groot deel van Europa
gezien, Italië, Spanje, maar vooral de
Griekse Eilanden, die hebben mijn hart

gestolen. Waarom? Je kunt er voor
heel weinig geld lekker eten en
drinken. Ik huur dan een motorscooter
dus heb ik altijd mijn eigen vervoer,
ben zo vrij als een vogeltje. En dan die
prachtige cultuur, die natuur en die
stabiele zon!
Ja dat is allemaal heel leuk maar
helaas is alles nu dicht. Ik hoop erg op
volgend jaar zomer.
Een hele grote hobby van mij is ook
fitness, dat doe ik bijna dagelijks. Ik
train dan met gewichten en ga op de
loopband. Ook mag ik heel graag
fietsen en zwemmen.
Ach ja, ik ben een gemakkelijk mens, ik
ben snel tevreden. Ik zeg graag tegen
mijn dochter dat ik van haar houd en
dat zegt ze gelukkig ook tegen mij. Wat
kan er mooier zijn?”
Corrie v. H.

Een Grindhorster in Coronatijd (5)
Voor Letty is
deze
coronatijd wel
heel
dramatisch
verlopen.
Allereerst
moest ze vier
weken in quarantaine als gevolg van
een ellendig verlopen cruise en daarna
kreeg ze óók nog een beroerte,
waarvan ze nu nog aan het herstellen
is.
Het begon allemaal heel plezierig.
Samen met Wil had ze begin dit jaar
het plan opgevat om met nog twee
(vakantie)vriendinnen een cruise te
gaan maken op de Middellandse Zee.
Letty vertelt daarover:” Begin maart
gingen we aan boord. Het was onze
derde reis op deze boot en daarom
kregen we een zgn. upgrade. Dat
betekende een balkon aan onze hut en
elke dag een fles wijn per persoon. Vijf
dagen hadden we het geweldig naar
ons zin en het was erg fijn allemaal,
maar we wisten niet dat er aan boord
een uitbraak van het coronavirus
gaande was. We hadden wel heel
regelmatig ziekenauto’s aan boord zien
komen, maar hadden geen idee
waarom dat allemaal was. Na het diner
op de vijfde dag hield de kapitein een
toespraak en hij zei dat we niet meer
uit onze hut mochten komen en dat we
ons eten bij de deur geserveerd
zouden krijgen.”
Daarna kwam de kapitein van de
cruiseboot voor het probleem te staan
dat zijn schip nergens aan land mocht
gaan. Allereerst werd naar Tenerife
gevaren maar daar mochten ze niet
van boord, toen naar Malaga, dat zat
ook op slot, evenals Marseille. Vandaar
zette het schip koers naar Italië, maar
daar mochten de passagiers nog niet
van boord. De circa 90 Nederlanders
die op het schip zaten kregen wel elke
dag een bericht van de Nederlandse
ambassadeur, die ze vertelde dat er
aan hun zaak gewerkt werd en dat ze
goede moed moesten houden.
Uiteindelijk kwamen er autobussen die
een kleine 60 Nederlanders naar

Genua brachten. Daar was geen enkele bescherming tegen corona en
op Schiphol waar ze vervolgens naar toe gebracht werden, had men ook
nog nooit van een mondkapje of andere beschermende maatregelen
gehoord.
Letty, Wil en alle medepassagiers werden getest en het bleek dat ze
inderdaad een besmetting opgelopen hadden en 14 dagen lang binnen
moesten blijven.
Letty vertelt: ”Ik ben bijna vier weken
binnengebleven, en ik voelde me
behoorlijk beroerd, net of ik een zware
griep had. Ik had totaal geen smaak en ik
vond alles vies, wilde niet eten. Ook was
ik heel moe en had pijn in al mijn
ledematen. En ik moest ook nog eens heel veel hoesten en niesen.
Maar toen ik dan eenmaal naar buiten ging, voelde ik me goed. En zo
knapte ik langzamerhand weer op maar toen, nu zo’n vijf weken
geleden, kreeg ik een beroerte, terwijl ik daar totaal niet op verdacht
was. Ik had opeens heel erge pijn in mijn borst en rug en heb
ogenblikkelijk mijn zoon gebeld die arts is. Die heeft me direct in het
ziekenhuis laten opnemen en daar zei de dokter dat er een engeltje op
mijn schouder gezeten had, want als ik wat later opgenomen was had ik
het niet meer kunnen navertellen.
Ik heb ook geen verlammingsverschijnselen (wat je heel vaak hoort na
een beroerte) en ik kan ook goed praten.
Heel veel slaap heb ik wel, maar de dokter zegt dat dat normaal is,
omdat mijn kleine bloedvaatjes zich moeten herstellen en dat kan nog
járen duren. Ik weet dat ik er heel goed vanaf gekomen ben, alleen loop
ik nog steeds erg wankel.” Letty vertelt me dat ze niet zoveel problemen
met de coronamaatregelen heeft omdat ze goed alleen kan zijn en
bovendien gek op haar huisje is.
Ze heeft niet zo’n moeite om zich aan de beperkende maatregelen te
houden, maar zegt ze: “Of het zin heeft weet ik niet. Ik heb de laatste tijd
niet meer of minder bezoek gekregen, maar toen mijn nichtje me opeens
belde voor een ritje in het Lage Bergse Bos, voelde dat echt als een
uitje. Alleen toen we wat wilden gaan drinken stonden er overal rijen
voor de deur en werden we niet geholpen want we hadden niet
gereserveerd. Maar ik kan me uitstekend vermaken want ik ben gek op
zowel televisie als lezen. Tv kijken doe ik normaal al veel en nu dus
helemaal, maar lezen is moeilijk geworden
omdat ik een allergie voor drukinkt heb,
vooral voor nieuwe boeken of tijdschriften.
Ik zit nu te lezen met een mondkapje voor.
Ik miste vooral in het begin de gezelligheid
van de woongroep toch wel en ik vond het
buiten zingen hartstikke leuk, dat gaf ook
verbondenheid. Ja, ik vind contact fijn, dit
gesprek met jou vind ik ook leuk en
daarom ben ik nu veel aan het telefoneren met vriendinnen, dan houden
we hele lange gesprekken. Ach misschien ben ik ook wel een beetje
verslaafd aan de telefoon én aan het nieuws want ik wil alles weten, zo
blijf ik toch verbonden met de wereld.”
Corrie v. H.

Geen samenkomst maar toch
lekker eten!
We zijn nog niet klaar met corona. Met
zijn allen hoopten wij dat we heel
misschien wel met twee groepjes van
ongeveer 15 personen met de Kerst
zouden kunnen eten. Het bestuur, in
samenwerking met de
activiteitencommissie, had alles
uitgedokterd en we zouden het met
elkaar kunnen klaren. 1e kerstdag kon
iedereen met eigen familie dineren en
een helft van de vrijwilligers zou de 2e
kerstdag verzorgen en de andere
vrijwilligers de 3e kerstdag.
Helaas heeft corona alweer roet in het
eten gestrooid en niet zo zuinig ook.
Het mocht allemaal niet doorgaan.
Ja wat nu,
het zal toch
niet waar zijn
dat wij zoveel
tijd vrij
hebben
gehouden en
dan elkaar
maar bezig
moeten
houden?
“Nee”, zeiden Ria en Bertus, “Daar
verzinnen we wel wat op.” Nu werd er
dus een nieuw plan gemaakt en wel als
volgt:
Ria, Bertus en Linda zouden al het
eten gewoon weer rondbrengen. Daar
hebben zij natuurlijk al ervaring mee
opgedaan tijdens de verjaardag van de
Sint. Dat ging toen uitstekend en zal nu
gewoon ook weer moeten lukken.
Warm eten gaat een beetje moeilijk,
maar een salade moet lukken. Een
broodje erbij en een lichtje (in de
duisternis) hadden wij ook al
gevonden, een servetje erbij en Bertus
in de achterhoede met een versierde
kar met de drank. Iedereen mocht
kiezen, lekker warme glühwein of een
koele jus d’orange, allemaal in een
plastic beker. Niet zo feestelijk maar
wel lekker.
Atie en Marijke hadden zich
aangemeld om alle benodigde
boodschappen in huis te halen. Het
was al een hele klus om de
boodschappenlijst te maken, want hoe

bepaal je wat je allemaal nodig hebt. Maar het was bijna in een keer
gelukt. De broodjes moesten worden afgebakken en toen waren wij
ineens een paar pakken broodjes kwijt en tijdens het opmaken van de
slaatjes bleek dat wij nog wat sla te weinig hadden, die is Marijke toen
nog even gaan halen.
De avond van de 2e kerst hebben Ria en Marijke de voorbereidingen
getroffen voor de courgettesoep en de volgende morgen, heel bijtijds,
stonden Ria en Bertus al in de keuken om alles voor de soep af te
maken en Atie en Linda kwamen als hulptroepen erbij om de salades op
te maken.
Ria was bang dat we niet op tijd klaar zouden zijn want zij had in haar
hoofd dat we om 14.00 uur rond zouden gaan, maar op de flyer hadden
we toch echt ca. 15.00 uur gezegd Gelukkig waren we keurig op tijd
klaar en hadden wij zelfs de tijd om alvast een glaasje glühwein te
proeven.
In ieder geval gingen wij echt om 15.00 uur van start. En wat werden wij
bij iedereen leuk onthaald. Het werd echt door iedereen geapprecieerd.
Er werd ook gezegd: “Nu is het toch nog een echte kerst”.
Ook nadat alles was rondgebracht en iedereen vanaf 17.00 uur een
pannetje courgettesoep had opgehaald kregen wij nog eens een
bedankje dat men het zo op prijs hadden gesteld.
Wij waren echt blij dat alles goed was verlopen en dat wij nu met onze
benen in de lucht konden uitrusten, maar de reacties van de bewoners
was voor ons allen hartverwarmend, daar doen wij het voor.
Namens het bestuur en de activiteitencommissie
Linda
Enkele reacties:
Hartelijk dank voor alle verwennerij!
En Ria, ik weet niet wat voor soep het was, maar het was heerlijk!
Lieve groet, Riek
Dag Ria, Bertus, Linda en Atie

Heel hartelijk bedankt voor jullie harde werken, jullie zorgden voor een
voortreffelijke salade en soep..
Door corona was het onderstaand plaatje niet haalbaar voor de
woongroep, maar jullie hebben het prima opgevangen door het bij
iedereen thuis te bezorgen.
Nogmaals onze hartelijke dank.
Ton en Ria

Restaurant, bistro, eetcafé of
huiskamer?
Nu maar hopen dat we voorlopig kunnen doorgaan met deze
tweewekelijkse traditie.
Linda

Ja, wat is onze recreatiezaal eigenlijk?
Is het een restaurant, bistro, eetcafé of
gewoon een gezellige huiskamer?
Het komt gelukkig steeds vaker voor,
na de zomervakantie zelfs
tweewekelijks, dat onze recreatiezaal
verandert in een omgeving waar het
héél goed toeven is. Ondanks de barre
tijden voor de officiële
eetgelegenheden, die steeds minder
mensen mogen toelaten of zelfs
helemaal moeten sluiten kwamen op 1
november toch weer 13 personen af op
het eetfestijn in de Grindhorst.
Natuurlijk zouden wij graag meer
mensen verwelkomen maar dan
kunnen we niet voldoen aan de
gestelde eisen.
Gelukkig mochten wij weer een nieuwe
bewoner verwelkomen. Martin S. kwam
ons gezelschap houden. Hij vond het
gezellig en vond goede aansluiting met
diverse aanwezige dames. Bertus werd
ook heel gelukkig deze avond want hij
had gehoord dat iemand een gitaar bij
Martin had zien staan en had Bertus
aangeraden hem te vragen of hij ook
eens wilde optreden. Martin keek
enigszins verbaasd en vertelde dat hij
helemaal niet kon spelen, maar dat hij
dit wel eens een keertje wilde gaan
leren. Dus Bertus heeft voorlopig nog
geen concurrentie.
Nu konden de deelnemers hun hart
ophalen aan de verse groentesoep met
gehaktballetjes, geroosterde kip met
appelmoes (ja, net
als in de grote
eetketen met een
kers op de
appelmoes) vergezeld van geurige
Basmatirijst. Als toetje kon men kiezen
uit een chocolade- of aardbeienhoorn.

Een Grindhorster in Coronatijd (6)
Voor Wil had
de
coronaperiode,
net als voor
Letty, een heel
bijzonder
begin. Ze was
toen namelijk
samen met drie andere vriendinnen net
aan boord van een groot cruiseschip
de van de Costa.
Ze vertelt daarover: ”Op een gegeven
moment hoorden wij van een
virusziekte in Azië en ook in Europa.
Toen we in Puerto Rico waren gingen
er twee zieken van boord, maar
niemand kon getest worden, dus we
wisten niet waarom.
In Puerto Rico hebben wij de hoofdstad
San José bekeken.
Aardige mensen, van armoede
merkten we niet veel (alleen hadden
we wel een taxichauffeur die al 80 was
en heel moeilijk te verstaan) en alle
voormalige presidenten hadden een
standbeeld in een prachtig park. Prima
dus, maar toen op 8 maart
(Wereldvrouwendag) mochten we niet
meer van boord. Zes dagen hebben wij
alleen maar zee gezien terwijl we op
weg waren naar Tenerife, waar we niet
van boord mochten (nergens meer).
Onze eetzaal was gesloten en alle
activiteiten ook. We hoorden dat één
van de twee mensen die ziek van
boord waren gegaan, was overleden.
We werden “opgehokt” in onze hut
(gelukkig voorzien van een balkon) en
moesten ons daar maar zien te
vermaken. We zongen om onszelf te
troosten liedjes als: “We gaan nog niet
naar huis”, deden spelletjes en lazen
veel. We kregen volop eten en drinken
en ook elke dag een fles wijn per
persoon. Gelukkig werden we goed op
de hoogte gehouden van alle
beschikbare informatie.”
En toen mochten ze dan eindelijk, na in
Italië met een bus naar de superkleine
luchthaven van Genua te zijn gebracht,
per vliegtuig naar Nederland.

Groot was Wil’s verbazing toen
ze merkte dat ze in Nederland
niet getest werden, maar ze
hoorde wel dat ze na
thuiskomst 14 dagen in
quarantaine moest. Die isolatie
vond ze niet echt heel moeilijk,
bijna alle Grindhorsters zaten
ook thuis, maar er waren er
wel die haar aanboden om boodschappen te doen, al maakte ze daar
niet erg veel gebruik van omdat ze eerst al haar voorraad wilde
opmaken. Dat bleek best veel.
Toch had het binnenzitten haar meer gedaan dan ze dacht en ze zegt:
“Toen ik weer naar buiten ging was dat een ervaring en ik vond het heel
fijn.” Maar het openbare leven mis ik en vooral de kinderen en
kleinkinderen, dat ik ze niet meer zie vind ik heel naar.
Nu had ik in december, toen ik ook met mijn vriendinnenclub in Kroatië
op vakantie was, een tia gehad en weer thuisgekomen was ik door een
neuroloog uit het Franciscus heel goed behandeld. Ik heb er dan ook
tijdens deze cruise geen last meer van gehad.”
Reislustige Wil had na de cruise alweer een vakantie op stapel staan. Ze
zou met haar vriendinnen in mei naar Turkije gaan want dat is inmiddels
al bijna een traditie geworden. Maar die reis werd nu al gecanceld en
daarvoor hebben ze een voucher gekregen, evenals voor de laatste
cruise, zodat ze die nog een keer kunnen maken zonder het spook van
corona op de achtergrond.
De kerstreis naar Duitsland, ook een traditie, staat nu op een heel laag
pitje en de gedachten van de reislustige vriendinnen gaan nu uit naar
een kerstreis naar Limburg, maar omdat het advies luidt om niet
noodzakelijke reizen zoveel mogelijk te beperken is ook dat nog niet
helemaal zeker.
Wil is inmiddels heel blij dat ze in een woongroep woont. Ze zegt
daarover: “Om hier te gaan wonen was een van de beste beslissingen in
mijn leven omdat ik niet eenzaam ben. En ik ben dol op lezen, puzzelen
en voorpret om alle vakanties uit te zoeken. Ook doe ik aan patience op
de p.c. En ik maak mijn huis nu extra schoon, ik ben echt kraakhelder
geworden.
Wat de richtlijnen van de regering
betreft, daar heb ik echt geen moeite
mee en ik draag al een tijd
mondkapjes in de winkels.
Wat ik wel mis is het reizen en de pret die ik met vriendinnen heb, maar
ook het contact met de buitenlanders en ook met een deel van de buren
die hun huis bijna niet uitkomen. Ik mis ook het knuffelen, vooral met de
kinderen en de kleinkinderen want ik ben een heel lijfelijk iemand.
Ik vind de breintraining, vooral het beweeggedeelte daarin, heel fijn.
En ik fiets ook, al worden de afstanden wel korter. De gymclub die we
hadden mis ik erg, ik hoop dat er nog eens iemand komt die dat over
kan nemen.
Wat ik in deze coronatijd echt een lichtpuntje vond was onze viering van
Koningsdag. Ik vond en vind het geweldig om een lid van deze
woongroep te zijn.”
Corrie v. H.

Quizzzzzz

Wat is er hierna gebeurd.
Nadat Berna mij dit idee aan de hand had gedaan, vroeg Ria v. d. H.
mij of ik mee wilde denken aan de Sinterklaasviering, die misschien
wel kon doorgaan.
Wij bespraken diverse opties en één ervan was dat ik contact zou
opnemen met Christel om haar hierover iets te vragen. En laat
Christel nu net met precies dezelfde quiz op de proppen komen.
Helemaal uitgewerkt met voldoende vellen voor als we toch eens
gezamenlijk het feest zouden kunnen vieren.
Helaas gaat dit gezamenlijke feest dus niet door, maar de quiz kunnen
we dus wel in de Grindhorster plaatsen.

Al verschillende keren heeft de redactie
gevraagd of er iemand bereid is om zich
in te zetten om ook iets te verzinnen om
de Grindhorster te vullen. Een enkel
persoon heeft hieraan gehoor gegeven
en een stukje geschreven. Nu kreeg ik
van Berna het verzoek of het goed was
als ze een puzzel zou indienen.
Bovendien beloofde ze mij dat er dan
onder de inzenders van de juiste goede
antwoorden een eigenbereide cake
verloot zou worden.
Natuurlijk is dat oké.

Als u denkt de juiste plaatsnamen te weten, stuur die onder
vermelding van het juiste volgnummer in t.n.v. Linda op nr. 11.
Het mag ook per e-mail.
U heeft 2 weken de tijd na verschijning van de eerste Grindhorster van
2021!
Vergeet niet uw naam op de uitslag te vermelden!
Bij meerdere correcte oplossingen wordt er geloot.
Helaas mag ik dus niet meedoen.
Linda

De zinnen afmaken met een Nederlandse plaats als antwoord
Nr

VRAAG

1

Het is leuk om met nonnen te schaken, maar spannender vind ik het als ik met…….

2

Het vuile water mocht niet geloosd worden in de Rijn, vandaar dat ik het naar de…….

3

De Burgermeester zou een boom planten, daarvoor liet hij een gat in de…...

4

Er is een varken in diep water geraakt, ik denk dat de boer nu naar zijn…..

5

Els was niet uitgenodigd, maar denk maar niet dat het …..

6

Na een hevige vechtpartij in het café vond de politie een……

7

"In de buurt van een tuin spring ik niet", zei de parachutist, "want ik ben bang dat ik in de…

8

Toen de leem op was kon men gelukkig nog een hele tijd met het ..

9

Een koekoek zat op een tak te peinzen en vroeg zich af: "Waar zal ik eens mijn……

10

Dat is veel te veel geld voor zo weinig hout, ik denk dat ik maar een heel…..

11

Bijna alle herten lagen te herkauwen in het gras. Ik zag maar één…..

12

Dat meisje hoeft maar even in de zon te liggen en …..

13

Ik houd van de warme dagen van het jaar, vandaar dat ik graag voor de ….

14

Goed schaken kan ik niet, maar ik moet zeggen dat ik nog….

15

Door de storm hadden de kwekers veel….

16

Hij komt nog lang niet, dacht ik, maar plotseling was …...

17

Alle zaken waren al gesloten. Een cadeautje had ik nog niet, maar gelukkig kon ik bij….

18

Keihard vloog de bal op het doel af, de keeper sprong en…

19

Het leek of de lucht vol was met kleine vliegtuigen, maar het waren….

20

Zijn kleine zusje moest erg overgeven, oh oh oh, wat …..

