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Lente 2021
Twee keer hoera, allereerst en dat is natuurlijk
verreweg het belangrijkste, vanwege de daling van de
covid-besmettingen en ook vanwege de verbetering van
het weer.
Ja, het is echt waar, eindelijk kunnen de beperkende
maatregelen verruimd of zelfs helemaal opgeheven
worden. De voornaamste oorzaak is zeer waarschijnlijk
het toenemen van de vaccinaties en het feit dat de
meeste Nederlanders zich goed aan de beperkende
maatregelen hebben gehouden. Ook in ons huis is er,
voor zover bekend, niemand besmet met het virus.
(Afgezien van de vakantiegangers die het van hun
vakantie hadden meegenomen).
Aangezien nu bijna iedereen twee injecties gekregen
heeft, was er 20 mei voor het eerst weer een activiteit in
de grote zaal.
Maar allereerst werd er op18 maart een eigengebakken
cake uitgereikt door Berna, die een quiz had laten
afdrukken in de laatste nieuwsbrief. De prijs zou dus die
zelfgebakken cake zijn, maar aangezien alleen Nel,
Frans H., en Riek een oplossing hadden ingezonden,
die bij alle drie goed was bevonden, vond Berna dat alle
drie de winnaars zouden zijn en bakte drie
verschillende cakes. Om niet te hoeven kiezen welke
cake naar welke winnaar zou gaan, werden deze drie
cakes eerlijk in drieën gedeeld. Iedere winnaar kreeg
dus een bord met 3 verschillende cakes, feestelijk
ingepakt met een strik. Om het nog extra feestelijk te
maken werden de winnaars ook beloond met ieder een
eigen spuitbus slagroom.
In de periode daarna gebeurden er nare dingen. Irma
viel en liep daarbij zowel een gebroken schouder als
een gebroken heup op. De ene links, de andere rechts,
dus Irma raakte behoorlijk gehandicapt.
In dezelfde periode ging ook Hans Pietersen naar
Zeeland en raakten wij zowel een buurman als een
bestuurslid kwijt.
Ook ik belandde in het ziekenhuis. Door een extreem
krachtige wind werd ik van de trappen van het gebouw
van de Hoge School aan de Rochussenstraat geblazen.

Ik belandde in het ziekenhuis en moest daar een week
blijven. Ik had niet alleen een hersenschudding en een
groot gat in mijn hoofd, maar had ook last van z.g.
posttraumatisch letsel, d.w.z. ziekten of ongevallen die
ik eerder in mijn leven had opgelopen. Ik praat nu
slechter, loop en beweeg slechter en ook mijn
geheugen is aangetast. Ik hoop vurig dat het allemaal
weer in orde komt.
Inmiddels was het weer Pasen geworden en had
Marijke daarvoor een aantal vrolijke kippen geschilderd.

Ook werden wij verrast door de altijd actieve
Activiteitencommissie, die voor elk lid een doos met
henneneitjes en een zak met chocoladefiguurtjes in
petto had. Diezelfde middag zorgde Bertus met zijn
elpees en natuurlijk zijn gitaar, op de galerij voor
gezellige muziek waarbij je kon meezingen.
Op 9 juni viel Anke van haar bank en werd ze naar het
Franciscus gebracht. Ze bleek een herseninfarct te
hebben opgelopen en is inmiddels opgenomen in
Transmit van de state Hillegersberg aan de Van
Beethovenlaan.
De eerste bijeenkomst (nog voor de officiële opening)
van de grote zaal, vond plaats op 20 mei. Irma en Atie
zijn beiden lid van de wat vroeger de HOVO heette,
waar volwassenenonderwijs op universiteitsniveau
kunnen volgen.
Omdat de lessen nu allemaal online zijn, had Irma
bedacht een les in de grote zaal te laten zien en 11
huisgenoten hebben dit college over de filosoof Thomas
Mann gevolgd.
Op 24 mei vond de officiële opening van de grote zaal
plaats met een verrukkelijke high tea waaraan de hele
Activiteitencommissie urenlang gewerkt had. Het was
echt heel erg lekker en er was zoveel voedsel dat er
nog twee complete taarten naar de diepvries moesten
verhuizen. We zijn weer open!
Corrie v. H.

Pasen in coronatijd

Wat zou je nu als activiteitencommissie kunnen doen
als het Pasen wordt en we nog steeds aan de
coronaeisen moeten voldoen? Een feestje kunnen en
mogen wij er nu niet van maken en dit voorjaarsfeestje
helemaal negeren dat kunnen we natuurlijk niet. We
hebben gelukkig een paar heerlijke dagen tegoed en
krijgen allemaal de lente in ons hoofd.
Ria en Bertus komen regelmatig op de markt en namen
met Linda contact op. “Linda, kijk eens wat we voor
Pasen zouden kunnen doen, wat vind je hiervan? Als
we er snel bij zijn kunnen we
volgende week nog voor
iedereen een zakje van deze
chocoladefiguurtjes kopen.
Ook kunnen we dan nog
voldoende eitjes
bemachtigen.”
Nou ben ik zelf niet zo’n mens dat vol ideeën zit, maar
dit leek mij dus een goed plan. Maar dan moeten we
dus niet te lang wachten met het rondbrengen, want als
iedereen zelf al eieren gaat kopen en natuurlijk ook
chocolade paaseitjes, dan blijven er beslist wat eieren
wat te lang liggen en dat is natuurlijk niet goed. Nu kan
iedereen er rekening mee houden.
Er werd besloten om er op zondag 28 maart een
gezellige middag van te maken en iedereen uit te
nodigen op de galerij aanwezig te zijn om vanaf 13.30
uur met elkaar echt Rotterdamse liedjes te zingen.
Ondertussen gingen Ria en Linda weer met de
welbekende kar rond om bij iedereen een doos
henneneitjes en een zakje chocoladefiguurtjes te
brengen. Er waren natuurlijk ook leden die niet thuis
waren en die vonden hun verrassing aan de voordeur.
De opkomst voor de muziek was niet erg hoog, maar
diegenen die er wel waren vonden het leuk om met
elkaar een uurtje te zingen. Er werd zelfs gevraagd om
het toch maar vaker te gaan doen en er werden zelfs
wat verzoekjes ingediend.

Hallo lieve mensen
Terwijl Linda en Ria op zondagmiddag 28 maart het
Paaspresentje uitdeelden, hebben we gelijktijdig een
verzoekplatenprogramma afgewikkeld, van allemaal
echte Rotterdamse liedjes.
Omdat dit toch wel in
de smaak viel, hebben
we besloten zondag 11
april om 13.30 uur hier
een vervolg aan te
geven met Elvis
Presley en Roy Orbison
songs.
Als er nog meer verzoekjes zijn, zet het maar op de
mail.
Het mailadressenbestand is nog niet helemaal in orde.
Dus als er iets niet klopt, mailen maar.
Namens de actieviteitencommissie.

Wordt dus waarschijnlijk vervolgd!
Linda
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Een Grindhorster in coronatijd (9)

“Ik vind deze corona-tijd niet erg gemakkelijk. Het heeft
er vooral mee te maken dat ik mijn vier zusjes in Delft
nu niet meer zie. Ze rijden geen auto meer, gaan zeker
niet met het openbaar vervoer en ze houden zonder
meer goed afstand zo vertelde Hennya.
Zelf durf ik wel met de bus, maar ze zijn nu zo bang dat
ze liever niet hebben dat ik kom. Met zus Nanny ligt dat
een beetje anders, die wilde wel naar mij toe komen,
maar toen waren er juist weer extra verzwarende
maatregelen van Rutten en ’t kabinet, waardoor ze toch
niet gekomen is.”
Ook Nanny’s 65ste verjaardag kon
Hennya niet meevieren. Ze wilde op
visite komen, maar Nanny had die dag
al drie mensen op bezoek. Hennya
was van plan geweest als een
verrassing te komen, maar voelde zich die dag niet
helemaal lekker en ging dus niet. ”Ja dat was maar
goed ook” zegt ze er nu over ”want anders had ik niet
eens naar binnen gekund. Nee, het was zeker in het
begin niet gemakkelijk, maar buiten dat ik het contact
met mijn zusjes miste, heb ik hier in Hillegersberg niet
zoveel gemist. Ik kon gewoon mijn boodschappen
blijven doen. Maar ik vond het knudde dat de
recreatiezaal dicht was en ik ben erg verdrietig geweest
omdat ik geen lichamelijk contact met mensen had. De
mensen waren trouwens erg aardig toen ik weer terug
was. ”Fijn dat je er weer bent” zeiden ze. En juist toen
was het verschrikkelijk dat die zaal weer dicht moest.”
Voor Hennya zijn de regeringsmaatregelen dikwijls niet
simpel te volgen omdat zij ze vaak niet consequent en
achterhaald vindt. “Je weet soms niet waar je aan toe
bent. Neem nou die mondkapjes, eerst was daar totaal
geen duidelijkheid over. De ene keer moest je wel een
mondkapje op en dan weer niet. En er waren zoveel
mensen onzeker over.
Nu weet ik in elk geval zeker dat ze in het openbaar
vervoer op moeten en ook bij grote winkels zoals Albert
Heijn. Hier in ons huis vergeet ik het nogal eens.
Inmiddels ben ik op corona getest, ik moest twee dagen
op de uitslag wachten en dat noemden ze een sneltest.
Gelukkig was ik negatief, maar het is natuurlijk maar
een momentopname. Wat ik heel naar vind is dat je zo
op een afstand moet blijven. Voor mij is fysiek,
menselijk contact heel belangrijk. Ik zou bij voorbeeld
graag mijn arm om iemand heen willen leggen.”
Dat de corona-tijd niet alleen maar negatieve gevoelens
naar boven brengt, heeft
Hennya toch ook wel bij
zichzelf gemerkt. Ze
vertelt: ”Ik ben bezig de
creativiteit in mezelf
weer op te roepen.

Zo heb ik bij voorbeeld de oorhangers van Corrie v. H.
gemaakt die al twee jaar op reparatie lagen te wachten.
Omdat ik nu niet alle materialen
meer kon krijgen die ik destijds
voorhanden had, heb ik maar een
heel nieuw stel gemaakt. Maar ik
heb ook een paar armbanden
gemaakt en ook een enkelbandje
van heel fijne kralen. Verder ben ik
van plan om mijn huis op te ruimen, ook mijn atelier. Ik
heb veel te veel spullen die ik toch niet meer zal
gebruiken, zoals een gasbrander, die kan ik beneden te
koop aanbieden.
Ik zei dat ik het contact onderling zo mis, maar een hele
goede uitzondering voor mij vormde de viering van
Koningsdag. Het was een hele leuke creatieve
oplossing. Ik vond het een plus voor de woongroep! Ik
heb wel niet zo’n goeie stem, maar ik heb wel lekker
naar hartenlust meegezongen.
Eigenlijk merk ik niet zoveel verschil met de tijd van
vóór corona en nu. Het is nu natuurlijk wel rustig. Té
rustig voor mij. Ik zou het leuk vinden als de mensen
wat meer heen en weer zouden lopen op de galerij. In
de lift mag maar één enkel persoon met je mee en alle
contacten moeten vermeden worden. Nou op deze
manier doet een woongroep zijn naam natuurlijk geen
eer aan. We willen toch met elkaar, samen, dingen
doen? En als dat wegvalt blijft er een stukje
niemandsland over”.
Corrie v. H.
Afscheid Hennya als lid van de redactie
Hennya uit Delft kwam in 2013 bij ons wonen. In mei
van dat jaar werd ze lid van de redactie van de
Grindhorster. Ze had al heel wat ervaring op
schrijfgebied o.a. voor bladen van de Technische
Universiteit.
Bij onze redactie deed ze algemene verslaggeving en
correctie. Vooral in dat laatste was ze heel goed en
nauwgezet. En dat kwam heel goed uit, want spelling is
bij de Grindhorst altijd heel belangrijk geweest en is het
nog steeds. Helaas vond Hennya het nu beter om te
stoppen omdat ze de druk van het steeds maar moeten
presteren heel bezwaarlijk is gaan vinden. Wij, dat wil
zeggen, Linda, Corrie, Frans en Piet vinden het moeilijk
om haar te laten gaan. Voor haar jarenlange werk werd
Hennya beloond met een bloemetje en we hopen dat ze
nog eens, zij het dan niet meer op regelmatige basis,
een bijdrage aan de Grindhorster zal leveren.
Corrie v. H.
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De Grindhorst hoofdrol in een film

Dat was een behoorlijke drukte in en rond de Grindhorst
op maandag 6 april. Er liepen vreemde mensen rond en
in ons gebouw. Er was een cameraman aanwezig. Wat
zouden zij aan het doen zijn?
De oorzaak van al deze reuring kunnen we zoeken bij
onze voorzitter Atie Mol. Zij was van mening dat alle
instanties, die begaan zijn met ouderenhuisvesting,
waaronder ook MaasWonen (MW), onze woongroep

Er waren nog drie gebakjes over en die hebben wij aan
de tuingroep toebedeeld die deze morgen toevallig in
de tuin gewerkt hadden.
De film zal zo spoedig mogelijk beneden te zien zijn en
u wordt allemaal op de hoogte gehouden van de
vorderingen en eventueel resultaten, die uit het
vertonen van deze film op de Taskforce meeting
voortvloeien.
Linda

maar lieten spartelen. Van niemand was enige
medewerking te krijgen. In tegendeel, zij voelde vaak
tegenwerking. Tot dat zij op het lumineuze idee kwam
om hulp te vragen aan Bob Janse, die zij kende van
eerdere bijeenkomsten. Bob Janse is de projectleider
Sociale Innovatie bij MW, en Atie kan goed met deze
heer overweg. Atie had al eerder gevraagd of de
bestuurder van MW, Richard de Boer, eens bij ons
langs kon komen om van gedachten te wisselen. Dit
lukte tot op heden maar niet, totdat Bob Janse haar te
hulp schoot.
Atie zou op woensdag 28 april een videomeeting
hebben met Taskforce Wonen en Zorg en zij zou zo
graag een film(pje) willen hebben om tijdens deze
meeting te kunnen vertonen. Bob wilde dat wel voor
haar verzorgen, maar dan wilde hij dat Atie wat
bewoners op zou trommelen die hun woning wilden
laten zien en/of iets interessants konden vertellen over
de woongroep.
Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en in een
mum van tijd werden wat bewoners gevraagd.
Dus die maandag kwam Bob Janse met een
cameraman een film opnemen. Deze film werd snel
gemonteerd en kon woensdag 28 april, tijdens deze
Taskforce, getoond worden. De namen waren niet
allemaal correct maar deze zullen nog worden
aangepast. De deelnemers aan deze meeting vonden
het een prachtige film en op het eind vertelde een
aanwezige expert die verbonden is aan een
Ondersteuningsteam Wonen en Zorg dat zij contact met
ons zal opnemen om te inventariseren waarmee zij ons
kunnen helpen. Dat zijn dus goede vooruitzichten.
Donderdag 29 april werd er in de namiddag bij Linda
aan de deur gebeld. Daar stond Bob Janse met twee
dozen gebak voor de deur met de mededeling: “Zou je
deze gebakjes willen nuttigen met een kopje koffie of
thee met alle mensen die hebben deelgenomen aan de
film?” Dat is natuurlijk gemakkelijk te verwezenlijken en
vrijdagmorgen waren de deelnemers (bijna) allemaal
aanwezig.

De bar is weer open!

Hartelijk welkom iedereen weer tijdens onze
openingstijden. Zondag 30 mei was het eindelijk zover.
Met Pinksteren was er een High Tea die heel druk
bezocht werd en die tot volle tevredenheid was
verlopen. Deze zondag kwamen er in totaal 17
personen, die allemaal duidelijk hadden meegekregen
dat de openingstijd voor de zondag is vervroegd naar
16.00 uur (4 uur dus).
Niet alleen de bewoners hadden veel zin in een
ontmoeting met elkaar. Ook lid op de wachtlijst Elly en
kandidaat-lid Martha kwamen op bezoek.
Omdat er nog 2 taarten over waren van de High Tea
werden deze vanavond aangesneden en in een mum
van tijd waren deze (als sneeuw voor de zon)
verdwenen.
Ria v.d. H. had ter verhoging van de feestvreugde ook
nog een pan groentesoep gemaakt en ja hoor, ook die
pan was zeer snel leeg.
Linda deed ook
nog een oproep
aan iedereen of
men er over
wilde nadenken
om regelmatig
of als het niet
anders kan
onregelmatig
een stukje te schrijven voor de Grindhorster. Zeker nu
Hennya heeft gezegd dat zij het liever niet meer wil
doen.
Helaas kreeg zij geen directe respons, maar zij hoopt
dat als men dit leest er toch nog iemand is die hierover
wil nadenken.
Linda
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Oranje rozen voor de bewoners van de
Grindhorst

Ook dit jaar zijn wij weer verblijd, met een gigantische
struik oranje rozen, van het Oranje Comité
Breedveldsingel in Hillegersberg.
Linda heeft dit omvangrijke oranjegeschenk, ter
verhoging van de feestvreugde hier op Koningsdag
2021, in ontvangst genomen.
Zij heeft de rozen persoonlijk bij de bewoners
rondgebracht. Ieder heeft deze
wederom prachtige roos in
ontvangst kunnen nemen en
hier hopelijk lang van kunnen
genieten. Dan de vraag: hoezo
eigenlijk, dit jaarlijkse
geschenk?
Welnu, het Oranje Comité
heeft aangegeven dat het woonvoorzieningen voor 50plussers, binnen de wijk Hillegersberg, zeer waardeert.
Als blijk van waardering, en ook van bemoediging,
ontvangen wij, Grindhorsters, jaarlijks deze feestelijke
roos! Vooral doorgaan met onze woongroep en deze
vorm van gemeenschappelijk wonen, ja toch?
Een bericht van dank van ons, namens het bestuur, aan
het Oranje Comité, lijkt ons een sympathiek gebaar!
Margreet

Koningsdag 2021

En weer een Koningsdag anders dan anders.
Bij ons in de Grindhorst laten we
gelukkig zo’n dag echt niet
zomaar voorbijgaan. Zeker de 2
Ria’s, t.w. Ria Th. en Ria H. niet.
’s Morgens vroeg waren zij al in de weer met de
bekende kar om bij iedereen
langs te gaan met, jawel daar is ie
weer, de oranje tompoes.
Natuurlijk vergezeld van een
oranjebitter in een oranje glaasje.
Nu kregen we er ook nog een
zakje oud Hollands snoep bij. En
niet te vergeten een gedichtje. Al
met al zijn deze dames weer
behoorlijk in touw geweest.
Altijd weer leuk deze attenties.
Bedankt Ria’s.
Linda
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Een Grindhorster in Coronatijd (10)

Onze huisgenoot Peter is een tevreden mens. En heel
belangrijk daarbij is dat hij het leven neemt zoals het
komt en gaat, hij stelt geen hemelhoge eisen. Daarom
ook vindt hij dat alles goed gegaan is, zowel de eerste
als de tweede corona-golf. Nu scheelt het waarschijnlijk
wel dat hij gewoon heeft kunnen doorwerken, ook al
omdat hij zijn werk bij de Pameijer Stichting gewoon
niet thuis kán doen.
Peter vertelt daarover: ”Ik werk
vier dagen per week bij de
postkamer en we hebben nog
steeds veel post. Het gebouw
waar we zitten aan de
Crooswijksesingel is zes
verdiepingen hoog en vóór
corona was dat altijd gevuld met
medewerkers, nu werken heel
veel mensen thuis. De zesde verdieping (de catering) is
verhuisd naar de begane grond.
Voor ons op de postkamer is er nog werk genoeg. Ik
houd er ook de voorraad bij evenals de
kantoorartikelen. We hebben in Rotterdam en (verre)
omstreken vele vestigingen en wel zo’n 1500
medewerkers. Een tijd lang werd alle post van en naar
de locaties en het hoofdkantoor door mensen van de
postkamer gehaald en gebracht en ik heb dat werk ook
geruime tijd gedaan. We zijn daarmee gestopt en de
post van en naar de locaties wordt nu per Post NL
bezorgd. Krijgen wij nu post binnen voor de diverse
locaties, stuur ik even een berichtje met de vraag of ze
het komen halen of dat ik het op moet sturen.
Veel is er dus niet veranderd, het enige dat Peter
betreurt is dat het zwembad nu gesloten is. Peter: ”Ik
zwem daar elk week een uurtje met mijn broer en dat
mag nu niet meer. Sinds deze maand is er ook geen
hockeycompetitie meer en als er een avondklok zou
worden ingesteld, kunnen we ook niet trainen.
Nu ik geen hockey meer heb op zondag, pak ik de fiets
en dan ga ik een lekkere frisse neus halen, dat doe ik
niet zo lang hoor, een half uurtje of zo. Ik ga ook op de
fiets naar mijn werk want ik houd ervan lekker met mijn
lijf bezig te zijn. En op zaterdagmorgen sta ik vaak
vroeg op want dan ga ik op mijn fiets naar de markt op
de Binnenrotte. Ja ik houd van markten die zijn gezellig.
Ik kan me
trouwens over
het algemeen
wel aan de
coronamaatregelen
houden.

Alleen vind ik die 1½ meter soms wel lastig want dan wil
ik b.v. net als vroeger naar een collega toelopen en dan
merk ik dat ik er te dichtbij sta.
Mondkapjes vind ik geen probleem, ik draag ze hier in
de gangen en in de lift en buiten ook in de winkels. Ik
vind die maatregelen heel logisch want hoe meer
bescherming hoe beter.
Wat ik jammer vind is als de grote zaal hier gesloten is
en we geen borreltje kunnen drinken of gezamenlijk
eten.
Het gezamenlijk zingen vond ik trouwens geen succes,
dat komt omdat ik zelf helemaal geen mooie zangstem
heb, maar ik heb het wel geprobeerd.
Ik houd trouwens heel veel van muziek. Ik zet veel
muziek op thuis, dan luister ik het liefst naar Nederland 2
en ik ga ook graag naar
optredens van bandjes, maar
ik houd niet van hip, hop, rap
of heavy metal. Er moet voor
mij wel een melodie inzitten.
Nou als je het me zo vraagt merk ik eigenlijk weinig
verschil met de tijd van voor corona, maar ik wil natuurlijk
toch graag dat het zo snel mogelijk voorbij is.”
Corrie v. H.
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Een dag van omzien naar elkaar in de
woongroep.

Zondag 9 juni 2021
Rond 11 uur belde Ria Th. mij op of ik bij Anke wilde
gaan kijken naar het rolgordijntje van de kleine kamer of
dat omhoog was.
De afspraak is dat Ria dan weet dat Anke nog op deze
aardkloot is. Ria zat in Rockanje.
Ria stuurt Anke elke morgen een goedemorgenmailtje
en kreeg geen reactie, vervolgens heeft Ria Anke
geprobeerd te bellen, zij nam niet op.
Zelfs vanuit Rockanje zorgt zij nog.
Oké, ik naar het huis van Anke en het rolgordijn was
naar beneden.
Ria gebeld: ik zie nu iets wat ik liever niet wil zien. Het
rolgordijn is nog naar beneden. Een bezorgd gevoel
bekruipt mij. Ria heeft een sleutel, maar daar hadden
we nu niks aan.
Volgende stap. Naar Riek gegaan en Wil gebeld over
de sleutellijst. Ondertussen had Riek een sleutellijst in
haar computer gevonden. Gelukkig stond daar het
telefoonnummer van de zoon van Anke in. Deze is
direct gekomen en Anke bleek van de bank te zijn
gevallen en kon niet overeind komen.
Haar zoon heeft de hulpverlening in gang gezet en
even later stond de ambulance voor de deur.
Het vermoeden was een tia.
Anke dacht zelf dat ze rond 9.00 uur gevallen was. Zij
heeft daar een paar uur gelegen. Als het langer had
geduurd was het anders afgelopen.
Anke is onder
gepruttel naar het
Sint Franciscus
gebracht. Iedereen
weet hoe Anke
hierover denkt.
Na onderzocht te
zijn, werd de
diagnose gesteld: een herseninfarct, haar hart
functioneert niet zoals het hoort en daardoor is er een
bloedpropje naar haar hersenen gegaan.
Zij ligt nu in het Vlietlandziekenhuis. Haar zoon zal ons
op de hoogte houden.
Ook namens de andere dames,

Babbeltruc?

Ongeveer een week geleden werd er om ca. 12.30 uur
bij mij aangebeld buiten bij onze centrale ingang. Ik was
net onder de douche vandaan en liep met een
handdoek omgeslagen naar de videofoon en riep:
Wie is daar, want ik verwachtte een pakketje en er werd
gezegd: de wijkagent. Ik riep: “wat komt u doen?” De
“agent” zei: “ik kom kennismaken met u.” Ik zei daarop
dat het niet uitkwam want ik was niet aangekleed. Dat
zullen wij dan maar niet doen. Dag mevrouw.
Toen ik eenmaal aangekleed was en erover na ging
denken vond ik het toch wel raar zo'n belletje. In het
begin dacht ik nog aan het verleden. Ik was toen zeer
actief in het Kleiwegkwartier waar ik woonde en kreeg
door de activiteiten die wij organiseerden nogal eens
met de toenmalige wijkagenten te maken, maar dat is
wel 35 jaar geleden! Zo'n wijkagent moet toch wel zijn
naam zeggen als hij aan je deur belt en dat was niet
gebeurd. Ik begon het steeds minder te vertrouwen en
heb uiteindelijk de politie gebeld met mijn verhaal. De
mevrouw die ik aan de telefoon kreeg gaf mij een
compliment dat ik niet open had gedaan en iemand van
de politie zou mij nog terugbellen.
Het was mooi weer en eenmaal buiten op mijn “uitloop”
ben ik o.a. aan Gerda gaan vragen of er bij haar ook
was aangebeld door de “wijkagent”. Dat was niet het
geval, maar Corrie M. had wel een agent buiten voor de
deur zien staan. Ik heb het nog aan diverse andere
buren gevraagd maar daar was ook niet door de
“wijkagent” aangebeld.
Tot op de dag van vandaag ben ik niet teruggebeld door
de politie en ik weet nog steeds niet wat waar is en wat
niet.
Wil

Marijke
Nagekomen bericht: Anke is nu in :
Transmit van De State, Kamer 222, Van Beethovenlaan
60 (voorheen Reumahuis)
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Rond-de-tafel op Bevrijdingsdag

Het was ongeveer een
half jaar geleden dat
onze woongroep
gezamenlijk
vergaderde in onze
gemeenschapsruimte.
Op 5 mei (dus onze
Bevrijdingsdag) waren we uitgenodigd door het bestuur
om gezamenlijk te praten over onze toekomst (en een
gebakje te eten ter ere van onze bevrijding).
Welgeteld 19 groepsleden hadden gevolg gegeven aan
deze uitnodiging die eigenlijk het gevolg was van de
schriftelijke vraag van Nelleke, die graag wilde weten
wanneer de grote zaal weer openging.
De vragen die daarbij gesteld werden waren:
- Gaat de recreatiezaal weer open en wanneer?
- Welke activiteiten worden op prijs gesteld?
- Op wie kan het bestuur rekenen om mee te
helpen.?
- Wat zijn de in te brengen onderwerpen en
mededelingen?
Helaas wilde niet iedereen mee vergaderen, omdat niet
iedere aanwezige al ingeënt was. Er viel daardoor één
persoon af.
Voorzitter Atie opende de bijeenkomst en heette daarbij
ook Martha, die als kandidaat-lid een kijkje kwam
nemen, van harte welkom.
Atie vertelde dat bijna
iedereen één of twee
coronaprikken heeft
gehad en dat we dus
nu over het verder
gebruik van de
recreatieruimte konden
gaan praten. Natuurlijk zullen bij alle eventuele
bijeenkomsten de bekende coronavoorschriften worden
gehandhaafd.
Er ontstond daarna een levende discussie waarbij
Frieda een duidelijk standpunt innam aangezien er nog
steeds leden zijn die niet zijn ingeënt en zij geen risico
wilde lopen om besmet te worden of anderen te
besmetten.
Riek gaf aan medicijnen te slikken waardoor de
vaccinatie minder werkt.
Frans en Len hebben een zelftest gekocht waaruit blijkt
dat ze niet besmet zijn.
Atie vond het een goed idee een arts te laten komen die
wat meer duidelijkheid over bepaalde coronaproblemen zou kunnen verschaffen.
Ze gaf aan dat een meerderheid voorstander is van het
openstellen van de zaal, maar dat na de
persconferentie van Rutten op 18 mei, meer
duidelijkheid zal komen. Wat betreft de activiteiten
bleek dat naast het drinken van een kopje koffie of een

borreltje, gezamenlijk eten erg favoriet was. Ook het
uitnodigen van sprekers bleek populair.
Wil wilde yoga in de recreatiezaal maar dan zouden – in
verband met
de kosten –
zeker 10
mensen
mee moeten
doen.
Irma gaf aan
dat zij vond
dat we het
risico moeten nemen om open te gaan, omdat een arts
ook geen zekerheid kan geven. Dit n.a.v. de opmerking
van Riek, die stelde dat je ook besmet kunt raken als je
al gevaccineerd bent.
Ten slotte merkte Bertus op dat niemand in de
Grindhorst besmet is geraakt en dat we onszelf
daarvoor een groot compliment kunnen geven.
Inmiddels werden door Ria v.d. H. en Linda koffie en
thee, alsmede een heerlijk stukje slagroomtaart
geserveerd.
De ochtend werd
besloten met het
vertonen van de erg
leuke en goed
gemaakte film over
onze woongroep. Het is echt een aanrader geworden
om hier eens naar te komen kijken. Deze film werd
betaald door MaasWonen. Later zal er ook nog een
versie komen met het logo van de Grindhorst.
Na de conferentie van Rutten op 18 mei zal er meer
informatie komen van het bestuur.
Corrie v. H.
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High Tea

Op Bevrijdingsdag hebben we vergaderd over het
openstellen van de recreatieruimte. Al snel kwam de
vinger van Ria omhoog en zij stelde een High Tea voor
op tweede Pinksterdag; en daar zeggen we dan geen
nee op. Besloten is om dit i.v.m. corona te maximeren
tot 20 personen. Dat
betekent veel rekenwerk,
wat heb ik allemaal
nodig. Je kan veel kanten-klaar kopen, maar de
17 gerechtjes zijn
allemaal zelf gebakken.
De keukenbrigade (Ria,
Corrie, Gerda en Irma)
heeft voor heerlijke
gerechten gezorgd. Het
kantoortje werd als bijkeuken gebruikt om alles uit te
stallen.
Regina heeft nog
twee grote taarten
gebakken, maar
daar kwamen we
niet meer aan toe,
die worden voor
een volgend festijn
in de vriezer geparkeerd.
De tafels waren prachtig door Wil gedekt. De plateaus
moesten in elkaar geschroefd worden, wat niet
gemakkelijk ging.
Voor de hongerigen onder ons was er een aanvultafel
neergezet waar nog vele muffins en brownies op
prijkten.
Op de plateaus lagen zoete en hartige hapjes.
Heerlijke
sandwiches met
tonijn.
Thee was er
genoeg en later
werd er ook nog
gemberthee
geschonken.
Veel eiersalade, tonijnsalade en vruchtensalade bleef
over en werd verdeeld.
Nelleke had voor we begonnen het Melkmeisje van
Vermeer in de recreatiezaal opgehangen, dus in het
Rijksmuseum hangt nu een kopie.
Het belangrijkste was dat we weer bij elkaar waren,
waar we na zo’n lange coronastop wel aan toe waren.
Keukenbrigade en andere vrijwilligers, hartelijk bedankt.

Hartig
Sandwiches: 1) belegd met cashew-linzenspread met
zongedroogde tomaatjes en geroosterde
paprika
2) zelfgemaakte eiersalade
3) sandwichspread vermengd met
tonijn
Wraprolletjes met roomkaas, zalm en pijnboompitjes
Wraprolletjes met kruidenkaas, gegrilde paprika en
pijnboompitjes
Wraprolletjes met geitenkaas, walnoten en honing
Broodhapjes met tomaat, spek, bosuitjes en kaas
Komkommerhapje met tonijnsalade
Komkommerbootjes met krabsalade
Knakworstjes in bladerdeeg
Zoet
Mini cheesecakes
Monchou- truffelbonbons met kersen
Choco aardbeien
Tony chocolonely brownies met zeezout
Flapjacks (koekjes van havermout, rozijnen en
pecannoten
Scones met clotted cream en jam
Citroen-kwarktaart
Kwarktaart met aardbeien en frambozen

Frans H.
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Luisteren naar Thomas Mann

Eindelijk was er voor het eerst wat te
doen in onze grote zaal (afgezien dan
van de allereerste bijeenkomst waarin
we hebben gepraat over het al dan niet
openen van de recreatiezaal). Op 20
mei jl. werd er een lezing op het tv-scherm gegeven
over de grote filosoof en schrijver Thomas Mann.
Deze lezing werd gegeven in het kader van het
onderwijs aan
volwassenen
door de
Erasmus
Universiteit
(voorheen Hovo Rotterdam). Het betreft hier
verdiepende cursussen voor iedereen die nieuwsgierig
is en zin heeft om te leren. Het is een laagdrempelige
én betaalbare mogelijkheid om kennis te maken met
academisch onderwijs of om nieuwe kennis op te doen.
Zowel Irma als Atie volgen cursussen op dit instituut en
Irma had het initiatief genomen in onze grote zaal een
lezing op het grote scherm te laten zien.
Irma had bovendien heerlijke soep gemaakt en óók nog
een grote kokos-cheese taart.
Onderwerp van deze lezing was: ”Op zoek naar een
gezonde omgang met ziekte”, 11 deelnemers waren
aanwezig om hiernaar te kijken en luisteren.
Thomas Mann schreef vaak en veel over ziekte, maar
zijn gedachten daarover veranderden naar mate hij
ouder werd. Mann, die leefde in de tweede helft van de
19e eeuw, werd zelf beïnvloed door de filosofen
Schopenhauer en Nietzsche en ook nog in belangrijke
mate door de psychiater Sigmund
Freud.
In het begin heeft Mann een soort
verheerlijking van de ziekte (in
zijn tijd was dat vooral cholera),
want de ziekte kan zich verheffen
en oplossen in het grotere
geheel.
Uiteindelijk vindt hij dat we het verhaal van de ziekte
steeds opnieuw moeten vertellen, maar de crises en de
ellende moeten we niet ontkennen.
Het gaat er bij ziekte en crises vooral om de manier
waarop je er mee omgaat, díé zijn bepalend bij ziekte.
En tenslotte zegt hij ook dat ons verstand op een
moedige manier gekoppeld moet zijn aan ons gevoel.
Voor een aantal deelnemers veel te snel en voor weer
anderen te langzaam, was de lezing ten einde.
De taart was een zoete afsluiting van deze middag vol
filosofische gedachten.
Corrie v. H.

Rhoon, een Hollandse verrassing in onze eigen
achtertuin.
Ik had bericht ontvangen dat ik in aanmerking kom om
tegen corona gevaccineerd te worden.
Het eerste vaccin mocht ik op de locatie vliegveld
Zestienhoven ontvangen, op ongeveer 10 auto minuten
van huis. Voor het 2e vaccin moest ik naar Spijkenisse,
aanzienlijk verder en om 17.00 uur, precies in de spits.
Dus wij besloten dat ik met het OV daar naartoe zou
gaan. Het leek ons
verstandig om eerst
een proefrit naar deze
priklokatie te
ondernemen. Konden
we zien hoelang ik er
overdeed. Met lijn 4 naar CS. Dan met de metro naar
Spikecity. Vervolgens met de bus 2 haltes. Tenslotte 15
minuten zwerven door een buitenwijk. Maar we zijn er
gekomen. Heen en terug ongeveer 4 uur 20 minuten
onderweg.
Niets aan de hand zou je
denken, ware het niet dat Ria
op de heenweg een
aanduiding van het Kasteel
van Rhoon gezien had.
Daar gaan we op de
terugweg nog even kijken.
Zogezegd zo gedaan. Wat een leuk dorpje is dat!
Vooral het Kasteel van Rhoon en ook het Wapen van
Rhoon.
Maar de het mooiste was toch
het kerkje van Rhoon. Het koor
stamt uit de 14e eeuw het
middenschip uit de 16e eeuw.
Het interieur heel mooi en
kleurig. We werden heel gastvrij
ontvangen door een aardige
mevrouw, die ons een heerlijke
kop thee aanbood. We hebben
ook nog een interessant gesprek met de predikant
gevoerd die ook zo vriendelijk was om een paar foto’s
van ons te maken. Kortom, ondanks de veel te grote
afstand van de priklokatie is het mede door het bezoek
aan Rhoon toch nog een hele leuke en interessante
middag geworden.
Als u door dit verslag geïnteresseerd bent geworden en
u wilt dit kerkje ook bezoeken dan kunt u zich hiervoor
aanmelden bij: koster Nel Brouwer: per mail
kosterdorpskerkrhoon@gmail.com
of telefonisch: 06-53547645.
U krijgt dan bericht of u kunt komen of dat het
maximumaantal aanwezigen al is bereikt. In principe
wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt.
Bertus
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Twee handen....

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één
hand vol klachten.
Zal ik ze eens opnoemen?
Laat maar eens horen zei de dokter.
De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn
lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo
weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms
zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om
me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.
Maar die andere hand dan, vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?
Graag, zegt de arts.
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me
helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog
meer ziekten en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn
rekeningen te betalen.
De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem
aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn
gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik
mijn handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de
dokter.
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn
handen. Dan gaat mijn hand met de
zegeningen naar mijn hand met het
verdriet.
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de
moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de
zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de
zegeningen.
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze
houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht
en zo is mijn leven ook minder zwaar.
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de
ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en
blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.
Bertus
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