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Ik geloof dat ik elk voorwoord zo’n beetje op dezelfde
manier begin, namelijk met de verzuchting dat de tijd
zo vreselijk snel vooruitvliegt en dat het er net op lijkt
alsof ik een week geleden mijn vorige voorwoord
schreef.
Nadat de vorige Grindhorster keurig door Piet was
samengesteld en wij als redactie een aantal
lofprijzingen in ontvangt hadden mogen nemen, wist ik
zeker dat er in november niets zou gebeuren dat het
vermelden waard zou zijn. Een lege Grindhorster, dat
zou de eerste keer zijn, maar ja, wat er niet is, dat is er
niet.
Maar gelukkig had ik het (zoals zo vaak) helemaal bij
het verkeerde eind. Kijk en blader maar in deze leuke
Grindhorster, er staat weer een heleboel in.
Natuurlijk in de eerste plaats de tweede lockdown van
ons leven, die nu is aangekondigd als een periode van
drie weken, maar bijna iedereen is bang dat die
periode nog wel wat verlengd zal worden. Want wat
moet de regering doen als het aantal covid-meldingen
niet noemenswaard omlaaggaat, terwijl wij ons
allemaal aan de regels houden, en wat te doen tegen
de groeiende weerstand tegen de
regeringsmaatregelen?
Wij zijn geen gezagsgetrouw volkje, zoals b.v. de
mensen in het oosten van onze wereld. Wij willen zelf
bepalen wat goed voor ons (en onze naasten) is.
En maar vier mensen uitnodigen voor een gezellig
bezoekje of nog erger verjaardagsvisite, is in strijd met
ons gevoel van gastvrijheid.
Wij mogen heel blij zijn dat er nog aardig wat
activiteiten door mogen gaan, en we regelmatig dingen
kunnen doen in b.v. de grote zaal.
Zo mogen we er een drankje of een kopje thee of
koffiedrinken op woensdag, -vrijdag -, en
zondagmiddag. Heel fijn toch? En we mogen nog
spelletjes doen, film kijken en lichamelijke oefeningen
doen met elkaar. Dat is toch een stuk beter dan bij die
vorige lock-down.

Natuurlijk, het sinterklaasfeest is vervallen, maar dat
komt volgend jaar vast wel weer.
De viering van onze jubilea is even uitgesteld, maar
dat zal in januari zeker plaatsvinden.
Terwijl we ons geestelijk én lichamelijk moeten
voorbereiden op de komende winter, kunt u in deze
Grindhorster een verslag vinden van de Franse middag
die 17 september plaats vond en waarbij de grote zaal
was omgetoverd tot een echte Franse bistro waar 16
mensen een plaats vonden aan keurig gedekte
tafeltjes en die zich het brood en de vele Franse kazen
goed lieten smaken. Natuurlijk werd er ook een lekker
glaasje wijn bij geschonken. Als toetje waren er
druiven (maar liefst 5 kg). Een maand later was er
weer bingo en bingomaster Bertus met Piet aan zijn
zijde, wist het zó te organiseren dat iedereen met een
cadeautje naar huis ging. Na afloop was er soep,
brood en een heerlijk ijsje toe.
Eind oktober ging Elly verhuizen. Ze schreef daarover
een verslag dat u hierbij kunt lezen.
Begin november was er een gezamenlijke herdenking
van Anke en Gemma, die allebei eind 2021 waren
overleden. 9 Mensen kwamen naar de bijeenkomst,
die op waardige wijze door Ria Th.werd geleid.
Vermeld werd onder meer dat we de piano in de grote
zaal te danken hebben aan Gemma en dat Anke als
dappere tiener al gevaarlijk werk deed als koerierster
bij de Ondergrondse.
Nu mag zeker niet onvermeld blijven dat op
21 november 1996 de eerste mensen hier kwamen
wonen en dat we dat feestelijk gaan herdenken in het
nieuwe jaar.
Circa 15 mensen namen deel aan de cursus “In
Movement” en daarmee kwamen de Grindhorsters in
beweging, zelfs zittend op een stoel werd er intensief
bewogen. Armen, benen, hoofd en lijf werden getraind,
maar er waren ook lessen in positief denken, gezonde
voeding en yoga in een stoel.
Wie helaas naast alle leuke dingen die de Grindhorst u
blijft bieden, toch te kampen heeft met storingen in de
elektrische- of elektronische apparatuur, vind tenslotte
in dit nummer een overzicht van wat je kunt doen bij
storingen. Handig hoor, zo’n pagina.
Corrie v. H.

17 september jl. was eigenlijk een Franse middag met
een etentje. Toen ik op de flyer het lekkere kaasplankje
zag, dacht ik gelijk aan Frankrijk.
De zaal was nog niet eens open en er stonden al veel
gasten te wachten. Dat herinnerde mij aan
hotelvakanties in Spanje. Was je bij de eetzaal vroeger
dan de aangegeven tijd, stond je ook voor een
gesloten deur.
Maar in de recreatiezaal stond ons allen een
verrassing te wachten. De zaal was omgetoverd in een
echt restaurant, feestelijk gedekt en met tafeltjes voor
drie personen.
Alle 16 gasten vonden gauw een plekje. Maar.... eerst
bij Linda betalen.
Wij werden verwend met
heerlijke groentesoep met
overheerlijke gehaktballetjes,
professioneel geserveerd door
Ria, Linda en Bertus.
Daarna de klap op de vuurpijl.
Het mandje met stokbrood werd vergezeld met
overheerlijke Franse kaassoorten.
Wat denk je van de namen?
Petrus Abdij, Bleu d ‘Auvergne, St. Paulin, Fourme d'
Ambert, Camembert en
Vijgenpasta.
Wie verzint deze namen? Hoe
spreekt men ze uit? Zij klinken
wel heel chique.
Het mag wel gezegd worden, dat het smullen was. Wat
ik ook niet wil vergeten, het heerlijke glas wijn naar
eigen keuze: wit, rood of rosé.
Als afsluiting was er een groot bord met witte en
blauwe druiven. Dat was smullen.
Volgens opgave van Ria was het in totaal 5 kg!
Wat ik als afsluiting toch nog kwijt wil is het vermelden
van de onvermoeibare inzet van de
activiteitencommissie t.w. Ria v.d. H. en haar
assistenten Linda en Bertus. Bedankt.
Met elkaar hebben wij, voor de zoveelste keer, een
geweldige middag mogen beleven.
Christel
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In Movement zet Grindhorsters in beweging.
Op 23 september kwamen we met 14 dames en één
heer naar de cursus empowerment in beweging.
Onze instructrice Marlies heette ons welkom en liet ons
kennismaken. We kregen een vel papier waarop we
met foto’s uit folders onze verwachtingen moesten
uitleggen. Voor de meesten staat toch wel gezond
blijven boven aan. Ook het naar buitengaan scoort
hoog. De goede voornemens en doelen kwamen ook
aan bod met de vraag:
Wat is voor mij belangrijk om gelukkiger te worden, en:
probeer je doel met kleine stukjes te bereiken.
We kregen een tasje met inhoud waaronder een ui,
knoflook, volkorenmacaroni en een pot gepelde
tomaten.
Daarvan moesten we een schotel maken en een foto
hiervan opsturen via WhatsApp voor de volgende les.

heb meegedaan, ook de beenoefeningen, de volgende
dag flinke spierpijn. Ik was niet de enige.
Stress en ontspanning was de volgende les. Tips om
te ontspannen zijn:
Neem een warme douche, ga bewegen liefst buiten,
luister muziek, dans of lees een boek.
Elles kwam en we kregen een les stoel yoga, heel

ontspannend, maar ook vermoeiend om met de
ademhaling rekening te houden.
Nu hebben we een week vakantie en kunnen we in ons
hoofd alles herhalen wat we hebben gedaan. Volgende
week gaan we weer blij naar Marlies en Elles.
Ria Th.

Daarna kwam Elles, die ons in
beweging houdt. We kregen allerlei
oefeningen met armen en benen.
Voldaan namen we om 15.00 uur afscheid van elkaar.
Voeding was de volgende les. Als je eet volgens de
schijf van vijf krijg je voldoende voedingsstoffen en
vitamines binnen (dat wisten we natuurlijk wel). We
moesten een dag bijhouden wat je at en dronk.
Ook deze les was weer snel voorbij, tot Elles
binnenkwam.
We kregen een fittest. Spierbal trainen, zonder te
leunen van een stoel opstaan, push ups met elastiek,
knie heffen,
schouderpress, een
zweefstand
vasthouden en van
alle resultaten
moest worden
opgeschreven
hoeveel maal en
hoelang. We
hebben het geweten
en sommigen
hebben spierpijn
gehad.
De les erna was over positief denken. Bedenk iedere
dag een positief moment en schrijf het op. Alles wat je
blij maakt is positief en met vertrouwen in jezelf kom je
een heel eind.
En daar kwam Elles weer. Zambales. Wij allen hebben
Marja (van Flip) bewonderd. Zij ging aan een stuk door
en gaf niet op. Het was wel moeilijk om terug naar
Arcadia te komen. Ook ik had ondanks dat ik zittend
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Eindelijk, zondag 10 oktober ging de deur van de
recreatiezaal open voor Bingo.
Bij de ingang werden de betalingen gedaan, kaarten
verkocht, praatjes gemaakt, begroetingen gedaan en
speelinstructies gegeven.
Er werden kopjes koffie en/of
thee aan de negen tafels
geserveerd. Nadat Bertus, met
Piet aan zijn zijde, zijn
welkomstpraatje had
gehouden, begon het echte
werk. Het was stil in de zaal, doodstil??? Alleen het
geluid van ronddraaiende Bingoballetjes was hoorbaar.
De eerste gelukkige mocht aan de prijzentafel een
keuze maken.
Er was veel, héééél vééél aan prijzen uitgestald.
Chocolade, wijn, mosselpannetje, een vernuftig
hairstylingapparaat, knuffelberen, tasjes, sokken,
oordopjes, echt te veel om op te noemen. O, had ik
maar een fotootje gemaakt!
Er was even verwarring over hoe de Bingokaart in te
vullen. Eerste rij? Eerste kaart? Hoe dan??
Na toelichting van Bertus ging hij in het Spaans verder
met de cijfers opnoemen. Dat was lastig. Cuarenta y
tres lukt nog wel. Of werd er een heerlijke likeur
bedoeld? IJverig gingen wij verder.
Er was een valse Bingo,
jammer dat er, zelfs na
aandringen van Piet geen
liedje werd gezongen.
Verder was er ineens onrust
toen een trotse, ietwat
vermoeide oma
binnenkwam met twee
schattige, keurige
kleinkinderen.
De boel werd even stil
gelegd, dat begrijpt u.
Als uitsmijter werd er weer een heerlijke soep
geserveerd en als aangenaam toetje een lekker ijsje.
Uiteindelijk is iedereen met een prijs naar huis gegaan.
Op naar de volgende Bingo.
Met dank aan activiteitencommissie en verdere
vrijwilligers!
Berna
4

Herdenking
Gelukkig is het
geleden dat wij
een
moesten
Allerzielen.

alweer een jaartje
in De Grindhorst
dodenherdenking
organiseren op

Helaas moesten wij dit jaar afscheid nemen van onze
bewoonster en lid van het eerste uur Anke. Enkele
weken daarvoor hoorde Ria Th. bij toeval dat een
vroegere bewoonster Gemma ook was overleden.
Gemma is bij ons weggegaan omdat zij om
gezondheidsredenen niet meer alleen kon blijven
wonen.
Alleen als bewoners om deze reden bij ons weggaan,
zullen wij hen na overlijden ook herdenken.

Ook dat ze alles wat ze deed heel gewoon vond.
Atie heeft een boekje gevonden dat over Anke’s
werkzaamheden gaat en hierin heeft ze gelezen dat
Anke veel prijzen heeft gewonnen met haar
werkzaamheden.
Ook Atie had enkele mooie gedichten die zij
toepasselijk vond voor Anke, o.a. Van Lenard Nijgh
“Vrede” en van Ivo de Wijs “De seizoenen”.
Veel ontzag heeft Anke bij Wil opgewekt omdat ze tot
op hoge leeftijd nog steeds haar rondjes zwom in het
Zwarte Plasje en dat ze het er absoluut niet mee eens
was dat wij gebruik maakten van de mogelijkheid om
subsidie te krijgen van Opzoomeren, want Anke zei:
“Dat hebben wij niet nodig in Hillegersberg”.

2 November was weer Allerzielen en kwamen er negen
personen op verzoek van Ria Th. bijeen om beide
dames te herdenken.
Er klonk zachte vioolmuziek en er was gezorgd voor
een lekker koekje bij een kop koffie of thee.
Ria trapte af met een verhaal over Gemma en enkele
wetenswaardigheden, o.a. dat de piano die bij ons in
de recreatiezaal staat oorspronkelijk van Gemma was
maar dat zij die niet in haar appartement kwijt kon.
Na een uur heeft Ria de bijeenkomst afgesloten en
iedereen ging met een fijn gevoel naar huis.
Linda

Ze vroeg of ze hem beneden kon plaatsen dan kon
iedereen die dat wilde er gebruik van maken, maar wel
op voorwaarde dat wij er goed voor zouden zorgen.
Dat hebben we haar toen beloofd en we houden ons
hier ook aan. Vorige maand is de piano opnieuw
gestemd.
Ria had een mooi gedicht gevonden dat toepasselijk
was voor Gemma, namelijk “Vergeten”.
Ook over Anke had Ria mooie verhalen en anekdotes
en ook voor haar een mooi gedicht.
Er werd gesproken over de eigenzinnigheid van Anke
en dat ze een erg sterke vrouw was die veel voor de
vrijheid van de vrouw in het algemeen heeft betekend.
Ook dat ze in de oorlog al veel gevaarlijk
vrijwilligerswerk heeft gedaan.
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Eindelijk is het bijna 25 oktober, dan komt de
verhuiswagen om mijn spullen over te brengen naar de
Visvreugdstraat waar ik sinds 10 augustus een
appartement huur. Mijn huis is verkocht en de
transportakte wordt op 29 oktober verleden. Afgelopen
week ben ik al bij de notaris geweest om mijn
handtekening te laten legaliseren voor de volmacht
dan hoef ik daar niet naartoe.

mooi zijn worden opgehaald door Opnieuw & Co, dus
iemand kan daar ook weer van gaan genieten.
Natuurlijk ben ik nog niet klaar want ik weet beslist nog
niet wat ik voor de ramen zal gaan hangen. Maar ik zit
er dan eenmaal, want van dat heen en weer rijden en
lopen word ik toch wel moe, hoewel het een lekker
loopje is.
Nu duimen dat het niet stortregent. Maar ja, dat
hebben we niet in de hand. We moeten het nemen
zoals het komt, maar ik ben dolblij dat het nu haast zo
ver is en ook ben ik uiteraard ook heel blij met de hulp
die ik heb gehad. Zo zie je, het is goed om een breed
netwerk te hebben. Dat heb ik nu ook weer gemerkt.
Nog even en ik ben jullie buuf.
Groetjes,
Elly vd K.

Er is lekker geklust op nr. 51, want het huis moet
natuurlijk wel “mijn thuis” worden. Met behulp van een
vriend die een Interieurbouwbedrijf heeft ben ik aan de
slag gegaan en de mensen van zijn bedrijf hebben
verder alles gedaan. Fantastisch hoor, hij had zelfs ook
een verhuizer, loodgieter, stoffeerder etc. bij zijn
klantenkring,
dus alles kon
in een hand
blijven. De
verhuizer
verzekerde mij
dat zijn
mannen ook alles aan konden sluiten etc. Heel fijn,
want ik kan alleen maar een stekker in het stopcontact
stoppen of een batterijtje ergens in zetten. Een paar
meubelstukken moesten en moeten aangepast worden
en hetgeen aangepast moest worden is al gedaan en
staat al in het nieuwe huis.
Afgelopen woensdag ben ik met Isaura, mijn
Portugese hulp, daar geweest en hebben we alles
gestofzuigd en Isaura heeft alle kasten schoongemaakt
zodat we alles direct in een schone kast kunnen
leggen en zetten, ook in de keuken.
In mijn oude huis aan de Schumannlaan had ik al veel
opgeruimd en de
verhuizers zetten alles
wat weg kan bij de boom
en de Roteb is
ingeschakeld om dat
allemaal op te halen. Een
eettafel met stoelen plus
mijn gordijnen die nog
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Stand van zaken van onze Woongroep op
dinsdag 26 oktober 2021 verteld tijdens de
jaarvergadering van Woongroep
Hillegersberg – Schiebroek.

We zijn weer van de beperkingen af. De vraag blijft wel
voor hoelang?
Er worden weer activiteiten georganiseerd, zoals
empowerment en bewegen, computerhulpcursus,
breintraining. Er zijn weer spelletjesbijeenkomsten, de
bar is open, het koor is aan het repeteren en er zijn
bijna twee wekelijks gezamenlijke bijeenkomsten met
muziek en eten.
We zijn toe aan het 15-jarig jubileum, dat we op
zaterdag 20 november 2021 gaan vieren met een
staartje op zondag, 12 december. Er zijn optredens en
de 20ste gaan we hier gezamenlijk eten. Over de 20ste
krijgt u nog bericht, maar er zal gezamenlijk worden
koffiegedronken en er is in de middag en begin avond
muziek en eten. *
Kortom alle hulde aan alle actieve woongroepleden,
waardoor ons blad “de Grindhorster” telkens weer
verschijnt, er activiteiten zijn, eten en muziek worden
georganiseerd, mensen worden bezocht en kaartjes
krijgen bij ziekte, er wordt aandacht aan elkaar
besteed. Er wordt gewerkt aan een wachtlijst met
gemotiveerde mensen voor de woongroep. Deze
mensen weten ons inmiddels te vinden en zijn
natuurlijk van harte welkom.
Weten jullie dat er van de Woongroep:
• 12 mensen boven de 85 jaar zijn en 4 mensen
90 of meer
• 6 mensen tussen 80 en 85 jaar
• 10 mensen tussen 75 en 80 jaar
• 3 mensen tussen 70 en 75 jaar
• 4 mensen tussen 59 en 67 jaar

naar tevredenheid en met veel plezier gedaan. Logisch
dat het 15 jaar geleden wat meer bruisend was dan nu.
De jaren tellen immers mee!
Er zijn nu over het algemeen prettige verhoudingen.
De meeste mensen hebben wel vriendschappelijke
contacten opgedaan in de woongroep. Er worden nog
steeds boodschappen voor en met elkaar en gedaan.
Er wordt twee keer gebeld om aan te geven dat je van
binnen bent, er zijn sleutels over en weer aan elkaar
gegeven, er wordt samen gewandeld, gefietst en soms
naar een bioscoop gegaan.
De Rond-de-Tafelbijeenkomsten blijven belangrijk voor
ideeën over nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een
experiment om eenmaal per week gezamenlijk te eten,
waarvoor De Tafel van Zeven, een cateringproject voor
vrouwen uit alle delen van de wereld, die een zetje
nodig hebben, door onvoldoende kennis van de
Nederlandse taal of iets anders, om een baan te
kunnen vinden, zal worden benaderd.
We gaan een proeverij organiseren en een bezoek aan
de restaurants van Zadkine aan het Hofplein of aan
Albeda in de wijk Blijdorp kunnen we ook overwegen.
Samen betaalbaar en toch luxe eten, binnen en buiten
de deur blijft een mooie activiteit, naast de muziek en
het fijne eten van Ria en Linda en de vele activiteiten
(naast koor, poëzie, Klezmer) die inmiddels worden
georganiseerd. Veel bewegen geestelijk en lichamelijk
houdt ons soepel en bij de tijd. Laten we vooral zo
doorgaan en er af en toe wat nieuwe activiteiten en
inzichten in mee nemen.
Dank jullie allen voor het erbij willen horen.!!
Atie
*

In verband met aangescherpte maatregels is
de viering van ons jubileum voorlopig
uitgesteld.

Niet meegeteld: Elly vd K, leden op de wachtlijst en
kandidaat-leden.
Als woongroep zijn we oud aan het worden. Dit vraagt
misschien om andere voorzieningen, aan een ander
omzien naar elkaar, zonder het principe “niet de
mantelzorger te worden” aan te tasten. Het vinden van
een goede middenweg is de opdracht en kunst van
ons allen. Tijdens de empowermenttraining hadden we
het erover. Mooi dat we zo in gesprek kunnen gaan
met elkaar.
Irma en ik bezoeken iedereen van de woongroep om te
horen hoe men de huidige woongroep ervaart en of er
wensen en ideeën zijn. We zijn nog lang niet klaar,
maar tot nog toe ontmoeten we tevreden mensen, die
mooie verhalen vertellen over de beginjaren, waarin er
veel echtparen waren en veel activiteiten. De
begingroep moest het met elkaar uitvinden en heeft dit
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