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Hier voor u ligt het herfstnummer van uw favoriete
maandblad. Wat gaat de tijd toch snel lieve lezer,
ondanks het feit dat we nu wel of niet een echte zomer
hebben gehad. Voor de meesten van ons geldt dat we
in elk geval wel weer meer contact hadden en dat we
ook al een paar gezamenlijke maaltijden hebben
gegeten. Ja, als er iets te eten valt zijn we er als de
kippen bij, dat is wel duidelijk en ook dat we deze “eetactiviteiten” bijzonder waarderen.
In deze Grindhorster werden maar liefst drie verslagen
opgenomen van “muzikale” eetmomenten.
Als belangrijkste gebeurtenis was daar het overlijden
van ons oudste groepslid Anke. Ze heeft de 96 nét niet
weten te halen en stierf een paar dagen voor haar
verjaardag. Een impressie van de speciale bijeenkomst
die op 17 augustus, te harer ere werd gehouden kunt u
in dit blad lezen.
Binnenkort kunnen we een nieuwe bewoner
verwelkomen, haar naam is Elly.
Ze beschreef wat haar 2 december overkwam.
Op die datum raakte namelijk haar schouder uit de kom
toen ze van kleding wilde verwisselen. In het ziekenhuis
werd ze provisorisch verbonden en toen naar huis
gestuurd in afwachting van een schouderoperatie.
Inmiddels wacht ze - door corona zegt men - nog
steeds en heeft constant last van ongemak en pijn.
Ongemak van een heel ander niveau werd geleden
door Berna. Die werd nota bene op de eerste dag dat
ze hier woonde, gestoord in het lekker eten van een
boterhammetje, omdat werklieden onder haar twee
putjes hadden geopend waaruit een zeer onfrisse walm
omhoogkwam. Het erge was dat dit veroorzaakt was
door mensen die maar van alles in hun toiletpot gooien.
Wat de muzikale optredens betreft, als eerste was daar
een uitstekend zangduo, dat optrad op 20 juni.
Er werd een goede show opgevoerd die de zaal wist uit
te nodigen om volop mee te zingen en te klappen.
Natuurlijk werd er ook lekker bij gegeten.

Op 11 juli was de beurt aan Bertus en zijn Tjet Setters.
Bertus en zijn muzikale mensen op gitaar en
accordeon, gaven weer een geweldige en enthousiaste
show die helemaal uitverkocht was, waardoor twee
mensen die zich niet vooraf hadden opgegeven
moesten worden geweigerd. Het eten, opnieuw bereid
door Ria v.d. H. en helpsters, bestond uit Italiaanse
soep en picolientjes.
Als (voorlopig) laatste trad het duo de Franja’s op. Ze
speelden (en bespeelden) op uitstekende wijze de zaal
en na afloop werd er minestronesoep met stokbrood en
huzarensalade geserveerd.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de
creatieve Portugese ouderen.
Corrie v. H.

Uit de wandelgangen
Onze nieuwe bewoonster Berna maakte op de allereerste
dag dat ze hier kwam wonen iets heel onsmakelijks mee. Ze
zegt: “Ik wilde net een lekkere bruine boterham met
geitenkaas gaan eten op mijn “balkonnetje” toen ik een hele
nare lucht rook”.
Beneden mij zag ik twee
werklieden die de putjes aan
weerszijden van de meterkast
hadden geopend. Een van
hen haalde uit het putje drie
damesverbanden omhoog, die hadden voor verstopping
gezorgd. Later kwamen er nog twee verbanden bij.
Het spreekt voor zich dat ik mijn brood ergens anders ben
gaan eten.
Mijn vraag is: lieve mensen let u
a.u.b. op wat u in de wc gooit. We
zijn daar met zijn allen toch
verantwoordelijk voor?
Berna, met deze boodschap ben ik
het helemaal eens.
Dames en ook heren die dergelijke
verbanden gebruiken u weet toch
dat deze niet in de toiletpot horen,
maar in een “dichtgebonden” plasticzak?
Linda

??? Ziekenhuisstrategie
??? versus nuchter verstand

Op woensdag 2 december jl. kwam ik lekker opgewekt
thuis van het sporten, het was 12.30 uur. Omdat ik wat
zweterig was dacht ik, “even andere kleding
aantrekken”. Dat pakte totaal anders uit. Mijn
joggingbroek had ik al verwisseld. Toen volgde mijn trui.
Even snel hè, zo gaat dat. Ging bij het uittrekken van
die trui mijn schouder uit de kom. Een pijn zeg, niet
normaal. Dus, gelijk de sportschool gebeld en dit vertelt
en zij raadden mij aan direct de huisarts te bellen en het
als een spoedgeval door te geven. Dat gedaan en
inderdaad was mijn huisarts na een kwartier bij me en
die zei direct. “Dit is een luxatie achterwaarts, dat komt
niet vaak voor, die krijg ik er hier niet in. Daarvoor moet
je onder een roesje in het ziekenhuis zijn.” Enfin, hij
heeft de ambulance gebeld en de dokter heeft nog
geholpen mijn schoenen aan te doen. Ik kon echt niks
met die schouder. De ambulance was er snel en de
twee broeders begonnen eerst te proberen die
schouder in de kom te krijgen, wel een half uur lang,
maar tevergeefs.
Volgende stap: met de ambulance naar het ziekenhuis.
Toen was het inmiddels 14.30 uur. Daar weer drie
mensen die een uur aan het trekken zijn geweest. Toch
maar een foto maken……. Toen zag men dat het
inderdaad een zeer vreemde breuk was. Dus weer
wachten tot het roesje werkte en eindelijk om half 6 zat
ie erin en kon ik met een taxi huiswaarts. Dat zijn toch
behoorlijk veel werkuren voor een aantal mensen,
terwijl de huisarts direct al had aangegeven wat er zou
moeten gebeuren. Maar enfin, ik had geen pijn, maar
het was/is lastig. Na een bezoek aan de orthopeed na
enkele weken, weet ik dat ik een schouderoperatie krijg.
De schouderkop wordt vervangen, maar door de Covidpandemie kon het weleens lang duren……..dat klopt
dus, ik wacht nog steeds op een oproep, maar heb nu
goede hoop dat ik snel een oproep krijg. Het is lastig en
soms pijnlijk en daar komt bij dat ik op dat gebied nooit
iets heb gehad. Ik leer er aardig mee omgaan, heb
geen keus, maar hoop nu wel dat ik snel een bericht
krijg. Ik weet dat ik dan in het begin ook hulpeloos zal
zijn, maar dan zit er in elk geval progressie in.
Elly

Zangduo in de grote zaal
Margreet en Ed, die zich om onverklaarbare redenen
het duo De Cornellie’s noemen, traden op zondag 20
juni jl. met veel succes op in de zaal van ons gebouw.
Het duo covert uitsluitend (én met overgave)
Nederlandstalige hits uit de voorbije jaren. Het
Grindhorstpubliek is niet moeilijk, zo bleek heel vlug,
want al snel werden de liedjes meegezongen, waarbij
vooral de aanwezige mannen zich lieten horen. De door
hen bereikte fortissimo’s, rekten onze oren tot de
uiterste grens uit.
De Cornellie’s brachten een prima voorstelling waarbij
ze niet alleen heel leuk tweestemmig zongen, maar ook
een prima, zeer enthousiaste show brachten. Margreet
heeft daarbij niet alleen begeleiding
van de gitaar, maar ze bespeelt
ook de kazoo, een klein
blaasinstrumentje, dat luid en
duidelijk hoorbaar is tijdens het gezang.
Het wonderlijke van dit duo is dat het ontstond tijdens
de corona-tijd. Waar heel veel muzikale ensembles juist
in diezelfde tijd verdwenen zijn, besloten ze een duo te
vormen en gratis te gaan optreden in tuinen en op
pleintjes van verzorgingshuizen, zodat de mensen ze
vanachter hun ramen of balkons zouden kunnen horen.
Margreet vertelt over die beginperiode: “We zijn allebei
muzikant en door corona zonder werk. We kenden
elkaar van het WOW-popkoor, waar ik zangeres was en
Ed gitarist. We besloten een duo te gaan vormen en
toen bleek dat we al in één keer 50 liedjes hadden die
we zo konden zingen. We hadden door die corona
lekker veel tijd om te repeteren, dus we konden al heel
snel gaan optreden.
Ik had een opleiding als trainingsacteur en psychiatrisch
activiteitenbegeleidster. Ik werkte als ZZP-er door het
hele land.
Ook zong ik al 10 jaar bij het smartlappenkwartet
“Moeders in nood”. Dat koor hadden we met vier
vriendinnen zomaar voor de lol opgericht. In 1989
traden we voor het eerst op tijdens het
Oranjeboomfestival en toen wonnen we gelijk de
publieksprijs. Daarna kregen we overal aanbiedingen,
zelfs uit het buitenland. We kregen ook shows in het
Prinsestheater. Uiteindelijk werd ik lid van het WOWpopkoor waar ik Ed leerde kennen.
Toen we samen gingen zingen klonk dat meteen goed.”
“Ja zeker” valt Ed in. “We kennen ook zoveel dezelfde
liedjes. Ik zelf speel gitaar sinds mijn 16e en heb sinds
die tijd in heel veel bandjes gespeeld. Maar eigenlijk
altijd als muzikant, ik zong er niet bij. Heel jammer
eigenlijk, want ik ben een stotteraar en ik ontdekte dat
ik níét stotter als ik zing.
Vervolg op pagina 3.
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Ik heb een HBO-opleiding gedaan en één van mijn
leraressen (de leukste eigenlijk) was Atie.
Via haar komen we ook hier en ik vind het hier erg
gezellig. Inmiddels ben ik al 24 jaar sociaalcultureelwerker en ik speelde op mijn werk altijd veel
gitaar, en zong ook daarbij. Later werd ik dirigent en ik
begeleide ook koren. Vóór corona had ik 11 koren per
week. Hoeveel nu? Geen flauw idee. Inmiddels is één
koor weer begonnen. In september zal het wel
duidelijker worden. In elk geval heb ik prachtig werk,
want als ik kom is iedereen al blij. Het gezamenlijk
musiceren maakt mensen nóg blijer. En dat is toch
superfijn?”
Corrie v. H.

Bertus en de Tjet Setters
Zondagmiddag 11 juli 2021 het is 16.00 uur. Het is druk
op de gang, ze mogen nog niet naar binnen, want de
activiteitencommissie en de band zijn nog druk bezig,
maar dan…
Eindelijk hoor, enkele minuten na vieren wordt de deur
geopend en Linda zit klaar bij de entree.
De namen worden aangekruist en het geld
geïncasseerd. Gelukkig betalen de meesten met gepast
geld, zodat er niet ingewikkeld gedaan hoeft te worden
met wisselgeld. Iedereen die zich had aangemeld is er,
en nog op tijd ook. Helaas moesten twee personen, die
zich in de wachtrij hadden opgesteld, teleurgesteld
worden, want zij hadden zich niet aangemeld en
helaas, we kunnen en mogen maar 30 mensen
ontvangen en die hadden wij precies. Dus dames als
jullie graag willen komen, vergeet dan alsjeblieft niet om
je tijdig op te geven via de lijst in de gang. Normaal
doen wij niet zo moeilijk en er kan altijd wel iemand bij,
maar ja… corona hé?
De bandleden, Bertus op gitaar, Frans op de accordeon
en Vincent met de bas kennen elkaar al zeker 30 jaar
en ze spelen al geruime tijd samen. Zelf weten ze niet
eens hoe lang, alleen maar dat het al wel hééééél lang
is. Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen begon de
band direct met hun welkomstlied “Goede middag
allemaal”. En direct volgde het verzoek vanuit achterin
de zaal: “Bertus, kan het wat zachter, want het is zo
hard dat we niets verstaan”. Onderwijl had Frans, want
die is volgens Bertus de man van de knoppen, het
geluid al wat geminderd, maar omdat Bertus zich niet
had omgedraaid, dachten de dames achter in de zaal
dat er niets was gedaan aan het geluid, dus Bertus
vermelde toen maar dat Frans de man van de knoppen
was.

het geheel is. Ook weet men dat hij vaak een loopje
met de werkelijkheid neemt en overdrijven is natuurlijk
zijn tweede naam.
Veel van zijn liedjes zijn aangepast, zowel de woorden,
als het ritme van de songs.
Van Ketelbinkie wordt keurig het eerste couplet
gespeeld, maar zodra het refrein gespeeld moet
worden, houden ze even stil en verkondigt Bertus dat
het een mooi liedje is, maar dat hij het melodietje zo
saai vindt en dat hij daarom wat wijzigingen heeft
aangebracht. Prompt wordt het een rockmelodie, die
geweldig aanslaat.
Ook spelen ze Engelse liedjes, maar natuurlijk wel in
het Nederlands. Bertus had een lied “hertaald”. Ik weet
niet wat dat precies inhoudt, maar we moesten raden
wat de titel in het Engels was.
Het grootste deel bestond natuurlijk uit de aloude
Rotterdamse liedjes die bij onze bewoners allemaal
bekend zijn en die gelukkig goed werden
meegezongen.
Tussendoor riep Ria v.d. H. dat ze nu moesten
pauzeren want de soep was klaar om geserveerd te
worden.
Linda en Gerda liepen rond om de soepkommen uit te
delen en Ria was in de
keuken bezig om de
picolientjes in de oven te
bakken.
Het was een
goedgevulde soep op
Italiaanse wijze gekruid,
maar volgens recept van
Ria gemaakt. Iedereen
vond het lekker en veel
mensen wilden er best nog een kop van.
Daarna volgden nog de picolientjes waarvan iedereen
er drie kreeg en de enkele die over waren werden ook
snel aan de man gebracht.
Ten slotte werden er nog twee songs ten gehore
gebracht en was dit het einde van de gezellige avond.
Linda

Omdat Bertus met deze band al vaker bij ons heeft
opgetreden, weten de meesten wel wat er allemaal
gespeeld wordt en dat Bertus de verbindende factor in
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“Sing-a-long” op zijn Nederlands

Op zondag 1 augustus organiseerde de
activiteitencommissie weer een optreden van een
zangtrio “De Franja’s”. Deze ervaren (rock)muzikanten
gooien het over een heel andere boeg. De Franja's
spelen Oudhollandse liedjes, voor jong en oud en bij
elke gelegenheid. Van verzorgingshuis tot festival, van
braderie tot bruiloft. En zo ook bij ons. Het muzikale trio
bestaat uit: Frank bassist, Tanja zangeres en John die
de accordeon bespeelt. Omstreeks 16.00 uur ging de
deur van de zaal open en deze liep snel vol. Er waren
24 bewoners aanwezig.
Om 16.15 uur begon het gezelschap te spelen en te
zingen en tot 17.00 uur. Het eerste lied was: “Japie de
portier” en de volgende: “Daar bij de waterkant”. (Onder
dit artikel vindt u het totale programma.)
Het was verbazingwekkend dat het af en toe in de zaal
totaal stil was als zij zongen. Dit is wel uniek te
noemen, want over het algemeen vindt men dat het
toch mogelijk moet zijn om een praatje te blijven
maken. Waar men wel even aan moest wennen was
dat het tempo van enkele liedjes geheel anders was
dan van het origineel.
Een voorbeeld is het liedje Ketelbinkie, waarvan het
refrein in een totaal ander tempo werd gezongen.
Om 17.00 uur kwam
de minestronesoep op
tafel, die Ria v.d. H.
had gemaakt en deze
smaakte weer
voortreffelijk.
Vervolgens het
stokbrood, de salade en het huzarenslaatje. Het
smaakte schijnbaar zo goed bij iedereen dat op het
einde maar een eenzaam kippenpootje op het bord
achterbleef.
Om 18.00 uur startte het 2e gedeelte met hetzelfde
Nederlandstalige repertoire.
Ook heeft Bertus nog even de gitaar ter hand genomen
en de songs “Als ik naar de hemel ga” en “Breng mij
naar Rotterdam” gespeeld en gezongen. Hij kan daar
zo’n eigen inbreng aan geven.
Om 18.30 uur was het feestje ten einde. Ja, het was
echt weer eens een feestje, want bijna iedereen zong
wel een liedje mee!!

Programma van deze zondag
1.
Japie de Portier
2.
Daar bij de waterkant
3.
Sophietje
4.
Dat kan alleen in Rotterdam
5.
De Dievenwagen
6.
Spring maar achterop
7.
Ketelbinkie
8.
Diep in mijn hart
9.
Ach vaderlief
10.
Ik zie de haven al
11.
Huilen is voor jou te laat
12.
Kleine café aan de haven
13.
Koffie, koffie
14.
De fles
15.
Beestjes
16.
Falderie Falderie
17.
Breng eens een zonnetje
18.
Langs de maas
19.
Wie is Loesje
20.
De laatste trein naar Rotterdam
21.
Louise zit niet op je nagels te bijten
22.
Zoek de zon op
Piet W.

John op accordeon (uit Overschie)
Tanja, zang (uit Oudenhoorn bij Hellevoetsluis)
Frank op gitaar (uit Terbregge)
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Op 3 augustus 2021 schreef onze voorzitter Atie een
brief aan alle woongroepleden. Mocht iemand deze
brief gemist hebben, niet getreurd, hieronder geven wij
hem alsnog weer.
Beste leden van de Woongroep,
Graag wil ik contact met jullie over de volgende dingen:
• Helaas is Anke ons vorige week, 28 juli 2021,
ontvallen. Zij gaf ons de boodschap mee dat ze een
goed leven heeft gehad en tevreden dit leven verliet.
We waren met 9 mensen bij haar crematie. Jammer
dat we haar niet met elkaar hebben herdacht.
Officieel zal de commissie Zorg en Aandacht begin
november tijdens “Allerzielen” een bijeenkomst
organiseren waar Anke herdacht kan worden.
• Anke zou 17 augustus 2021 96 jaar geworden zijn.
Ik vind het een goed idee om onder het genot van
een kopje koffie over Anke te praten op deze 17e
augustus van 11.00 tot 12.00 uur. Ik ben er en koffie
en thee is er ook. Wees welkom dan. We kunnen
toch niet doen alsof iemand hier niet 15 jaar
gewoond heeft?!
• Berna woont sinds eind juli 2021 op nr. 47.
Berna heten we van harte welkom. Zelf vindt ze het
fijn haar verjaardag met veel mensen van de
woongroep te vieren.
• Elly tekende 5 augustus het huurcontract van
nummer 51 en zal dus in augustus/september onze
nieuwe buur worden. Elly van harte welkom en
sterkte met het verhuizen.
• In september 2021 worden de kandidaat- leden
uitgenodigd kennis te maken met huis en
woongroep. U krijgt de exacte datum en tijd nog van
ons door. We willen zo meer contact krijgen met
deze mensen en met hen van gedachten wisselen
over hun ideeën over samen wonen en hun wensen
en hun mogelijke bijdrage aan de woongroep.
Zo hopen we dat velen van hen, vooraf aan het hier
wonen, actief een bijdrage zullen leveren.
• We hebben actieve leden hard nodig, want het
aantal actievelingen wordt steeds minder. Zo
hebben Marijke (Werving en Selectie) en Margreet
(Zorg en Aandacht) vrij plotseling besloten geen
bijdragen meer te leveren aan hun respectievelijke
commissies. Marijke heeft ook haar
bestuurslidmaatschap opgezegd. Jammer.
• Binnenkort krijgt ieder woongroeplid een uitnodiging

van een lid van het bestuur voor een persoonlijk
gesprek over het reilen en zeilen van de woongroep,
hun wensen en bijdragen. We hopen dat jullie ons
willen ontvangen.
• Rest mij nog de activiteitencommissie: Ria, Linda,
Corrie, Bertus en Jannette te bedanken voor de fijne
en gezellige zondagmiddagen die zij ons gaven met
heerlijk eten. Deze bijeenkomsten geven plezier,
aandacht en saamhorigheid.
Tot in de gang, lift, recreatiezaal, koffie, borrel en
activiteiten. Ik hoop dat er tijd gemaakt wordt voor Anke
om bij haar stil te staan.
Hartelijke groet,
Namens Irma en Gerda (bestuur)
Atie
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Impressie over de herdenking van Anke
Op 17 augustus 2021 zou Anke 96 jaar zijn geworden.
In de recreatiezaal stond een grote tafel gereed,
versierd met theelichtjes en een bloemetje in het
midden met de rouwkaart en een foto van Anke. De
lievelingsmuziek van Anke op de achtergrond gaf een
rustgevende sfeer.
Wij werden met koffie/thee en een stukje zelfgebakken
taart verrast. (Irma was de bakker.)
Hierna nodigde Atie (onze voorzitter) ons bij toerbeurt
uit, om eigen herinneringen en belevenissen over Anke
met elkaar te delen.
Wat mij het meeste opviel, iedereen luisterde naar
iedereen. Bijzonder.
Daarna las Atie de tekst van een ouderwets kinderliedje
voor en had ze ook een oud boekje uit de feministentijd.
Heel toepasselijk.
Als afsluiting heeft Atie de toespraak van Ria Th.
voorgelezen. Deze was op de crematie van 31
augustus jl. door Ria (de goede buurvrouw van Anke)
ten gehore gebracht.
Om iedereen zijn gedachten onder woorden te laten
brengen gaf deze samenkomst een meerwaarde.
Christel

Herinnering Anke
Dinsdag 17 augustus 2021 zou Anke 96 jaar zijn
geworden. We vonden dit, als bestuur, een goed
moment om Anke te herdenken.
Het werd een mooie bijeenkomst, waarin we met
klassieke muziek, waar Anke zo van hield, bloemen,
kaarsjes, vioolspelen en mooie woorden Anke
herdachten.
Eenieder vertelde iets over Anke. Er was veel aandacht
voor deze korte verhalen. Er werd gememoreerd hoe
Anke betrokken was bij het begin, toen de bouw
vorderde en men maandelijks koffie met elkaar dronk in
Acropolis. Anke was betrokken en gaf haar visie en
mening, maar bekleedde nooit een bestuurlijke functie,
al dacht ze wel mee over wel en wee.
Anke was actief geweest in de NVSH en de
vrouwenbeweging. Ze werd daar zeer gewaardeerd.
Leny vertelde erover tijdens de crematie van Anke.
Anke was een moderne denker, een vrijdenker en
volgde nog altijd de gebeurtenissen in de politiek en de
wereld. Wel voelde ze haar krachten afnemen en werd
haar interesse minder.

We spraken over Anke en over haar mening. Ze vond
dat OpZoomerMee niet voor gegoede burgers was en
wilde dan ook geen
bloemetje of een
lekker gebakje, dat
door hen gefinancierd
werd. “Dat was niet
voor ons soort
mensen”, vond Anke. Ook na menig gesprek bleef Anke
bij haar mening.
Anke nam actief deel aan de activiteiten, zoals kaarten,
woord-stapelen, koffie- en borreluurtjes en
gezamenlijke maaltijden. Steeds vaker vertelde Anke
dat het leven haar zwaar viel, dat veel vrienden en
familieleden waren overleden en dat ze nog een
vriendin had in Australië, waar ze regelmatig
mailcontact mee had.
Anke was zeer gesteld op haar privacy, op haar
zelfstandigheid. Ze vond dat ze zelf de huishoudelijke
klussen kon doen en liet ons zien hoe een plumeau
haar hielp. Ondanks aandringen van haar kinderen
wilde Anke geen huishoudelijke hulp. Dat vonden ze
echt vervelend.
Wekelijks kwam de Coöp boodschappen brengen,
inclusief haar medicijn. Anke dronk graag een wijntje.
Tijdens de herdenking vertelde Hennya dat Anke en zij
samen de boodschappen bestelden, waardoor Hennya
ook geholpen was.
In mei 2021 kreeg
Anke een
hersenbloeding en
door het actieve
optreden van Ria Th.
en Marijke werd ze op tijd gevonden. Anke heeft haar
leven besloten in “de State”, een verpleeghuis in
Hillegersberg, waar ze kort verbleef.
Zo vertelde eenieder over Anke. We sloten af met het
verhaal van Ria Th. dat zij hield tijdens de crematie.
Ria heeft Anke op een mooie manier in de gaten
gehouden (mails, gordijn, soepje etc.) en veel contact
met Anke en haar kinderen gehad. Ria zal Anke tijdens
Allerzielen met ons samen herdenken.
Omdat het leven doorgaat, dronken we een kopje koffie
of thee op Anke samen met heerlijke taart, gemaakt
door Irma.
Atie
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Ze is actief, heel actief en ze wil heel graag een zo
groot mogelijke bijdrage aan het goed functioneren van
onze woongroep leveren. Zo beheert ze nu al, terwijl ze
hier amper woont, de kas. Berna heeft deze activiteit
overgenomen van Hans.
Berna is gezegend met de prachtige namen Bernulpha,
Dominica, Engelberta en ze werd vernoemd naar haar
in de Belgische Congo vermoorde oom Bernulphus.
Berna is de jongste van negen kinderen. Ze was de
jongste en dat zou ze ook blijven. De familie Van Dalen,
van wie de vader als hoofd interne zaken op de
Coolsingel werkte, woonde in Overschie in een veel te
klein huis. Toen ze drie was, kregen ze een 6kamerwoning in de Prins Alexanderpolder. Berna ging
er naar de Pinokkio Kleuterschool, de mr. Cals lagere
school en de Roncalli MAVO. Vervolgens bezocht ze de
school voor Middelbaar Beroepsonderwijs voor Civiele
Dienst aan de Breitnerstraat.
Haar eerste werkervaring deed ze op bij een
uitzendbureau. Die hadden een vacature voor een
administratief medewerkster bij een bergings- en
transportbedrijf, gevestigd op het Noordereiland. Ze
was het enige meisje daar en vond het er erg leuk. Ze
deed haar werk ook goed want ze wist zich op te
werken tot hoofd van de administratie.
“Nou, dat was gewoon een manusje van alles”, zegt ze
bescheiden. “Ik weet nog dat er een drijvende bok
onder de Brienenoordbrug door moest en toen moest ik
het verkeer in het water regelen met behulp van zo’n
grote ”marifoon”. Het
was dus een leuke tijd,
maar toen verkocht de
baas z’n zaak en werd
zij gedetacheerd in
Maassluis.
Haar ex-werkgever kocht een huis in Curaçao en Berna
werd verschillende malen uitgenodigd om er vakantie te
vieren.
“Het was er geweldig” aldus Berna, die vooral veel van
de zee genoot. Helaas was dit het einde van haar
onbezorgde jeugd.

Tijdens het zwemmen in zee werd ze namelijk in haar
voet geprikt. En in 1991, vijf jaar later, werd
geconstateerd dat dit waarschijnlijk het begin geweest
is van de ziekte Multiple Sclerose, die toen ontstond.
Enige tijd daarna kreeg ze last van diverse klachten.
Ze was ook voortdurend moe, heel ellendig, terwijl ze
nog maar een jonge meid was.
In totaal werkte ze nog tien jaar met steeds vaker
periodes dat ze thuis moest blijven. Toch wilde ze niet
opgeven. Ze vertelt over die periode: ”Nee, ik wilde niet
in de WAO, ik had het naar mijn zin op mijn werk. Ik
was nog jong en iedereen van mijn leeftijd werkt toch
gewoon?”
Inmiddels was ze sinds 1985 gaan samenwonen en dat
heeft ze 21 jaar gedaan, tot ze gingen scheiden. Haar
toenmalige partner werd voor zijn werk gedetacheerd in
Roermond, dus daar ging zij ook wonen. Ze heeft er
nog een tijd gewoond tot de Maasstad weer aan haar
ging trekken.
Gelukkig is Berna, zoals gezegd een heel actief mens
die gezegend is met vele talenten en een heel sportieve
inslag. Zo speelde ze jarenlang tennis op hoog niveau
en ook kon ze heel goed skiën (ze bedwong zelfs de
zwarte piste, daarbij heb je een rechte muur waar je zo
van af moet). Doodeng en dat kun je ook zeggen van
de parachutesprong die ze samen met een leraar
maakte.
Ze heeft het allemaal gedaan maar moest er na verloop
van tijd ook weer afscheid van nemen omdat haar lijf
het niet meer toestond. Heel pijnlijk als je op zo’n jonge
leeftijd steeds weer door je lichaam wordt belemmerd.
Behalve met sportieve activiteiten vult ze haar tijd nog
met talloze andere bezigheden: zoals taarten bakken,
bridgen, lezen, maar ze heeft, zoals ze zelf zegt,
nergens een echte passie voor.
“In het begin van de corona-tijd wist ik zeker: ik word
niet depressief en ik ga iets heel nieuws leren. Ik wil
ukelele leren spelen. Ik heb er nu een, maar
heb nog geen leraar gevonden, misschien
woont er hier iemand die mij de eerste
beginselen kan bijbrengen?”
Berna, die graag Nederlands wilde gaan
studeren, omdat ze dat een mooie taal vindt,
heeft vele certificaten aan het Atheneum
behaald. Helaas ging het met die studie Nederlands
niet verder, omdat ze zakte voor haar examen Engels.
Inmiddels had ze ook vrijwilligerswerk gedaan. ”In
Rijckehove, een verzorgingstehuis stond ik bij het
servicepunt en ik verkocht daar kaarten.
Ook beantwoordde ik vragen van zowel bewoners,
verpleging, als bezoekers.”
Berna houdt dus van taarten bakken, maar ze is
überhaupt dol op eten en dan vooral Indonesisch en
Frans.
Vervolg op pagina 8.
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Maar ze heeft een heel bijzondere reden waarom ze
geen vlees eet. Ze vertelt: “Ooit liep ik in een weide,
dicht bij een groepje koeien en toen ik heel dichtbij hen
was, zag ik dat een ervan aan het huilen was, met grote
tranen. Sinds ik dat gezien heb, eet ik géén vlees.”
Met vakantie gaat ze niet meer. Jarenlang huurde ze
een huisje op het strand in Katwijk. De mensen kenden
haar daar en ze heeft besloten dat ze daar na haar
dood zal worden uitgestrooid.
Een heel bijzondere periode in haar leven is de tijd met
Mollie. Ze zegt: ”Ik was net gescheiden en nog heel
bedroefd. Ik liep op straat en zag een oude mevrouw
met een schattig, pluizig wit
hondje. De mevrouw wilde
niet meer leven, maar had
de zorg voor de hond. Ik zei
dat ik haar wel eens wilde
uitlaten en daarna werd ik
opgebeld door de familie of
ik een tijdje op Mollie wilde passen. We spraken af voor
zes weken, maar toen overleed de mevrouw. Ik heb het
toen overgenomen. Na zes jaar stierf het hondje. Mollie
kwam voor mij precies op het juiste moment. Ik was
veel van haar gaan houden en voor haar wilde ik wel
mijn bed uitkomen, hoe droevig ik ook was”.

Corrie v. H.
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De Janine Wegman Tribute-band,
”Ongeregeld”
Voor zondag 29 augustus heeft de
activiteitencommissie de band weten te strikken.
Ria liep langs de Markthal waar zij optraden en nam
een kaartje van hen mee en regelde hun komst.
Ongeregeld, de straatband van Rotterdam-Zuid,
bestaat 25 jaar. Al 25 jaar ontregelt Ongeregeld de
Rotterdamse straten om aandacht te vragen voor
absurde en schrijnende zaken. Van bureaucratie tot het
afschaffen van subsidies en het ongevraagd slopen van
goede woningen. Het nieuwste idee is om vaklui uit
Rotterdam waar normaal niemand aandacht voor heeft
in het zonnetje te zetten: de vuilnisman en de barvrouw.
Voor hen allebei is een nummer gemaakt.
De videoclip voor de barvrouw is opgenomen in café de
Schouw en de barmannen en -vrouwen uit dit café zijn
de filmsterren. De leadzanger(es) heeft verdraaid veel
van Mike Jagger weg.

Even voorstellen:

De Tuba heet Karel, de zangeres Janine, de tubaspeler
Arend, de elektrische gitaar met vier snaren bespeeld
door Niko, het drumgebeuren wordt verzorgd door Hetty
en tot slot de nestor van het gezelschap, gesmokkeld
uit Humanitas, bassist Adriaan die aangeeft nog met
Dave Barry (I can get no satisfaction) gespeeld te
hebben.
Buiten, voor het optreden, blijkt dat ze straatmuzikanten
zijn. Al snel komt de Fazantstraat, de Tweebosbuurt en
het Poortgebouw aan de orde. Maatschappijkritische
liedjes geënt op de Rotterdamse situatie. Sinds 15
maart, nu 1½ jaar terug, hebben ze niet meer binnen
gespeeld. Dit optreden is voor hen een cultuurschok.
Door Bertus wordt aangekondigd dat er in de pauze na
hun eerste optreden een Spaanse maaltijd wordt
geserveerd, bestaande uit: Gazpacho (traditionele
Spaanse koude soep), paella en meloen na.
Incl. een glas Spaanse witte of rode wijn. Olé!

Voor de maaltijd komt Janine met zes liedjes:

1. Zoekmachine. Hierna opent Bertus het gordijn dat
achter de musici hangt en een schilderij met
briljantjes wordt zichtbaar.
2. Iets naar rechts, iets naar links. Hetty drumt zo zacht
mogelijk. Lever anders je gehoorapparaat maar in.
Karel kreeg een doek over zijn hoofd waardoor hij
niet op de Grindweg te horen was.
3. Little boy, little boy. Janine vertelt over het 10-jarig
jubileum in de bijstand en zegt de regen tegen de
ramen te kletsen.
4. I cannot pay my bill. Kan ook een andere tekst
geweest zijn, want dames achter mij wilden van zich
laten horen en “spekseevers” wacht op mij.

5. C’est la vie that is the old songs, you never can tell.
Karel laat van zich horen. De viersnarige doet even
een solo’tje. Janine vertelt dat hij/zij op de
Calandschool gezeten heeft en bij Van Eijk ging
biljarten en twee deuren verder naar Lebbink ging.
6. Kom uit Goeree Overflakkee, snuiven, slikken
hupsakee dat wil ik wel.

Gazpacho, koud hè!

De paella wordt geserveerd.
Bertus vertelt wat er allemaal
in zit. Vlees, vis, garnalen,
mosselen, paella, citroen,
tomaten, yoghurt, druiven,
meloen, vegetarisch gehakt,
uien, knoflook, komkommer, bouillon en 17
verschillende kruiden. Activiteitencommissie twee en
dertigmaal dank.

Janine vervolgt en moest haar vrouwelijke kant
ontwikkelen.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom, nu met
Adriaan op de gitaar.
Hoe dat gevoel zal zijn.
Ik ben verliefd op de barman, want de barman doet
het goed, lekker ding, lekker ding.
Jesus is our mainland, hallelujah.
Noordsingel, Ik hou me nu wel in: de bajes is zo
groot, waarom zullen we treuren van voren met
twee deuren en vanachter met een sloot.
Ziet de maatschappelijk werker staan. Heeft ie
geen probleem, maakt ie er wel een.
Frank (Janine) is gezegd: als je over gaat mag je
spelen in een brassband.
Ooltgensplaat
En alles wat ik doe, doe maar en de buurvrouw in
de zon doet een oogje toe.
Janine zegt Opa was opgenomen in Hanny
Dekhuizen en mocht niet roken, door Corona is hij
drie maanden dakloos geweest. Nu is er een
“reminicentieprogramma”, je hangt hem een
basgitaar om.
De huisbaas wil alleen maar centen voor de huur,
de gootsteen is zo lek als een vergiet.
De huisbaas hing aan de bel, centjes ventje,
anders hebben we een probleem.
Feyenoord verliest met 3 -1 van FC Utrecht.
Vervolg op pagina 10.
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17. Elke dag aan de linkeroever moeten zijn. Ben je
gearriveerd op zuid, dan laten ze je er niet meer
uit. Hand in hand voor Feyenoord1!
18. I am talking yes indeed.
19. Vuile huichelaar blijf a.u.b. bij haar, pak jij je koffer
maar en vergeet mij de sleutel niet terug te geven.
20. The rain come in town and I wonder, still I wonder,
stop the rain
Janine: Ik heb nou een bril, was bij Hans 100 euro
korting. Ik ben op zoek naar een bril waar je ook
internet op kan ontvangen.
21. Wordt je leven je teveel, ga dan virtueel.
22. Je suis, tu est. These boots are made for walking,
and walk all over you.
Gitaar en tuba één tweetje en even de snaren
stemmen. Charlie Watts is dood maar wij hebben Hetty.
Een kostelijke afronding van een muziekexperience en
heerlijk genieten.
Dan gaan onzichtbare handen afruimen, omspoelen, in
de vaatwasser zetten de stoelen op zijn plaats zetten
een kopje koffie drinken en uitblazen van een
bijzondere muziek- en eetmiddag en avond.
Activiteitencommissie, het liep vlekkeloos.
De Grindhorst bruist.

Frans H.
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‘Graffiti Grandma’s’: je bent nooit te oud om
graffitikunstenaar te worden
Artistieke expressie heeft een positieve invloed op de
gezondheid. Uit onderzoek blijkt o.a. dat mensen die er
een creatieve hobby op nahouden 73% minder kans
hebben op cognitieve stoornissen, als problemen met
aandacht en concentratie, geheugen en
planningsvaardigheden.
In de Portugese stad Covilhã stimuleren ze op een
bijzondere manier creatieve uitingen van hunó
bewoners op leeftijd. Alom bekende materialen zoals
keramiek, acryl en aquarel, die zijn toch zeker allang uit
de tijd? Project Lata 65 brengt oudere generaties in
aanraking met………. graffitikunst! En met veel succes.

Avontuur van Pipo en Gerda
Woensdag 25 augustus. De soos is gaande maar de
barsleutels zijn nog niet aanwezig.
Geen paniek. Gerda gebeld en die zal zo snel mogelijk
de sleutels komen brengen.
En ja hoor, even later stormt Gerda op volle snelheid de
recreatiezaal binnen.Dit tot grote verbijstering van alle
aanwezigen.
Wat blijkt namelijk, dat Gerda in haar haast, om de
sleutels te komen brengen, geheel vergeten is dat haar
parkiet Pipo nog op haar schouder zat.
Ria heeft direct de zaal afgesloten zodat Pipo niet de
vlucht kon nemen. Bertus heeft Pipo van Gerda’s
schouder geplukt en in een geel linnen tasje gedaan.
Dat was wel nodig want Pipo bood hevig verzet.
Moet je nagaan twee keer de galerij en ook nog met de
lift op en neer.
En al die keren is Pipo rustig op haar schouder blijven
zitten. Geweldig voor zo’n klein vogeltje. Ja toch?
Zo is alles toch nog goed gekomen. Als we Gerda nu
tegenkomen, altijd eerst even kijken of Pipo niet op
haar schouder zit.
Bertus v.d. H.

Is Bertus misschien al begonnen????
Vele heren en dames tussen de 63 en 93 maakten
inmiddels kennis met graffiti: van een lesje
geschiedenis tot het ontwerpen en plaatsen van eigen
‘tags’ (een unieke ‘handtekening’ die iedere zichzelf
respecterende graffitikunstenaar heeft) in de stad. In de
pers worden deze straatkunstenaars inmiddels Graffiti
Grandma’s genoemd (het zijn vooral vrouwen die
meedoen) Je bent niet alleen nooit te oud om te leren,
óók niet om te creëren!
Gezien de gezondheidswind, die momenteel is
losgelaten in de Grindhorst, is dit misschien ook een
goed idee voor ons. Er zijn vast wel een paar kale
muren te vinden in Hillegersberg, waar we deze
gezondheid-bevorderende activiteit op kunnen
botvieren. En anders kent Atie vast wel een
gemeenteambtenaar, die MaasWonen dwingt een paar
muren te metselen voor dit
goede doel.
Denk eens aan alle publiciteit dit
ons gaat opleveren: de
Grindhorster Graffiti Granny’s
gaan los!
Oftewel: de 3 G’s! Moeten we
eindelijk een wachtlijst voor de
wachtlijst openen. Wanneer beginnen we?

Afvalbakken, nooit van gehoord?
Terwijl we samen
ons best doen om
alles zo netjes
mogelijk te houden.
Is er iemand die het
nodig vindt om de
ontsmettingsdispenser als
vuilnisbak voor
smerige zakdoekjes
te gebruiken. Dat dit
niet hoort is voor
sommige mensen
kennelijk te hoog
gegrepen.
Daarom nog een keer: de afvalbak staat in de
containerruimte en hoogstwaarschijnlijk ook in uw
appartement. Juist en dáár moet zo’n smerig zakdoekje
in. Nou zie je wel, toch niet echt moeilijk.
Bertus v.d. H.

Irma
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Nieuws van het Grindhorstkoor.
Vanaf 8 september 2021 heeft het Grindhorstkoor een
nieuwe en enthousiaste dirigent, die tevens muzikant is.
Ed is woensdag, 1 september door allen enthousiast
ontvangen en gevraagd muzikaal leiding te gaan geven
aan ons koor. Iedere twee weken oefenen zij van 19.45
uur tot 21.30 uur. Er wordt enthousiast gezongen, maar
er zijn ook pauzes voor een praatje en een drankje. Het
repertoire wordt door dirigent en zangers samen
langzaamaan vernieuwd met behoud natuurlijk van de
liederen, waar velen van houden.
Het koor bestaat op dit moment uit 15 actieve leden.
We vormen een gezellige club. Kandidaat-leden van
onze woongroep zijn van harte uitgenodigd alvast mee
te gaan doen en ook mensen van buiten zijn welkom.
Ed was jarenlang cultureel werker in Delfshaven, in de
wijk Spangen. Ed werkte eerst met jongeren en later
met ouderen. Hij werkt met vele ouderengroepen in
Rotterdam en vormt met elk van hen een koor. Zijn
topkoor is het Wow Popkoor, dat wordt bevolkt door
mensen uit het centrum, maar ook door enkelen uit
andere delen van de stad. Zij treden jaarlijks op, op de
Parade, het theaterfestival, dat plaats vindt op het
Museumplein. Helaas gaat het dit jaar niet door. Andere
koren treden op tijdens buurtactiviteiten en
buurtfestivals. Ook heeft Ed in de Pauluskerk een koor
bestaande uit mensen die dak- en thuisloos zijn. Ed
houdt van mensen en laat hen in hun waarde.
Ed was begin negentiger jaren mijn student. Later
kwamen we elkaar weer tegen in Spangen, waar ik 12
jaar woonde.
Kom eens kijken, luisteren, meezingen en constateer
zelf de energie en gezelligheid (data 8–22 september).
Atie
Ed, dirigent en begeleider koren
“Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest als sociaal
cultureel werker in Rotterdam-West ben ik nu, naast
uitvoerend muzikant, vooral bezig met het dirigeren en
begeleiden van zangkoren. Competenties die me
daarbij helpen zijn organisatievermogen, netwerken,
enthousiasmeren, werklust, loyaliteit, creativiteit,
kunnen coachen en een flexibele manier van werken.
Ik combineer mijn deskundigheid als gediplomeerd
Sociaal Cultureel Werker met mijn uitgebreide ervaring
als muzikant/zanger en theatermaker (drie seizoenen
Hausmagger op festival de Parade) om mensen te
raken en ze zodoende enthousiast te maken en samen
te zingen. Ik krijg energie van muziek in al zijn vormen;
zowel luisterend als leidinggevend en als uitvoerend
muzikant.”

Afgelopen donderdag werd onze buurvrouw Feline
door een (nep)medewerkster van de ING gebeld.
Er zou 4000
euro van haar
bankrekening
naar
Zwitserland zijn
overgemaakt.
Ze zijn heel
geraffineerd, o.a. ging deze mevrouw een paar keer
overleg met collega’s plegen. Ook raadde ze Feline aan
om op de site van de ING te gaan kijken wat er over
fraude staat. Alles bij elkaar heeft deze oplichtster
Feline haast 2½ uur aan de telefoon gehouden. Zo
proberen ze vertrouwen te winnen.
Wat ook lukte. Ze zou een medewerker van de ING
sturen om haar pasje, welke ze in een envelop moest
stoppen met de code behorende bij haar app van de
ING, op te komen halen.
De fraudeur, belde aan en Feline heeft hem
binnengelaten. Hij heeft in een onbewaakt ogenblik de
bankapp van Feline op zijn eigen smartphone weten te
zetten. En de envelop met bankpas en code
meegenomen.
Toen begon Feline toch argwaan te krijgen en heeft het
verhaal aan haar naaste buurvrouw verteld. Deze was
zo verstandig en doortastend om er bij Feline op aan te
dringen direct haar rekening te blokkeren.
Ze waren er gelukkig net op tijd bij; er was nog geen
geld opgenomen.
Feline is door het oog van de naald gekropen.
De dader staat op de camerabeelden van beneden in
de hal. Ook is er aangifte bij de politie gedaan.
Een goede waarschuwing voor iedereen:
Bankmedewerkers bellen niet. En een bankpas
meegeven wordt nooit gevraagd.
We denken altijd dat het ons niet zal overkomen.
Zo zie je maar.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Marijke
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