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Voorjaar 2022
Wat hebben we een heerlijke weekjes
gehad met lekkere temperaturen. Dat was
pas een goede afsluiting van een minder
prettige periode. We hebben er allemaal
veel plezier aan beleefd. Helaas was
Hennya een pechvogel. Tijdens een
wandeling op straat viel ze en kon niet
meer zonder hulp overeind komen. Een
gebroken pols leek het eindresultaat, maar
dat was voor haar nog niet het eind van alle
ellende. Na circa drie weken viel ze nog
eens en nu had ze een zwaar gekneusde
bovenarm, waardoor ze nu dubbel
gehandicapt is. Ze kreeg veel pijnstillers en
kon lange tijd met slechts veel moeite een
beetje voor zichzelf zorgen.
Vrijwel tegelijkertijd braken er drie stormen
uit. Niemand kon meer naar beneden om
gezamenlijk te eten, wat wel de bedoeling
was geweest.
Maar 24 februari was ook de vreselijke
oorlog tussen Rusland en Oekraïne
uitgebroken.

Op 25 februari jl. had de
activiteitencommissie al eerder gepland om
weer eens erwtensoep te maken, omdat
daar vraag naar was, compleet met
roggenbrood en katenspek.
Inmiddels werd er over de hele wereld geld
ingezameld om Oekraïne te helpen.
Natuurlijk heeft onze activiteitencommissie
ook haar steentje willen bijdragen en wat
kunnen zij beter doen dan lekker eten te
bereiden en de opbrengst volledig aan Giro
555 te schenken.
Op 16 maart
werden het
poffertjes met
een flinke klont
roomboter en
een laag poeder
suiker. Iedereen
kocht een portie
of eventueel twee en een enkele zelfs
meer, want er was een grote behoorlijke
hoeveelheid poffertjes voorradig.
25 maart werd er bingo gespeeld, nu door
Bertus alleen, want
helaas was Piet
ziek, dus niet
aanwezig. Bertus
deed het
voortreffelijk Hij wist
de stemming er
goed in te houden,
terwijl hij maar in zijn
eentje was. Prima
gedaan Bertus, het
was heel goed. Ook nu was de opbrengst
bestemd voor Giro 555.
Tenslotte staan in deze Grindhorster drie
wat grotere verhalen, één van Corrie
van H., en twee van Elly v.d. K.
Corrie v. H.

09 april
17 april
28 april

Gerda van de Geijn
Sami Bars
Margreet van Leeuwen

03 mei
11 mei
16 mei

Len Bagijn
Peter Forsell
Miriam v.d. Zwet

04
05
09
15
19
21

Riek Los
Ria Hogenboom
Elly van der Koore
Corry Wolf
Frans Helleman
Piet Wolf

juni
juni
juni
juni
juni
juni

Modderballet in de Grindhorst.

Op zondag 6-3-2022
troffen Ria en ik in de
hal een plas modder
aan.

Ook de lift was
besmeurd met modder.

De bank in de hal vol Op de parkeerplaatsen
met modder.
7- 8 en 9 waren de daar
geparkeerde auto’s met
modder besmeurd,
zelfs onder de
portiersloten..

Op het talud van de sloot werden glijsporen
aangetroffen.

Wat is er nu vermoedelijk gebeurd?
’s Nachts om een uur of twee is er bij diverse
bewoners langdurig gebeld. Een bewoner heeft,
kennelijk om van dat gebel af te zijn, uiteindelijk open
gedaan. Waarna de met modder besmeurde persoon
of personen zich bij ons in de hal van de modder
hebben ontdaan.
Vermoedelijk is er een dronken persoon of personen
tijdens een sanitaire stop in de sloot gegleden en
heeft besloten zich bij ons in de hal te reinigen. De
les die we hier uit kunnen leren, NOOIT open doen
als er door onbekenden ’s nachts gebeld wordt. Bij
onraad ALTIJD 112 bellen.
En wat denk je? De volgende ochtend was alles weer
keurig op geruimd, door Q. en Ria Hogenboom.
Geweldig.
Ria en Bertus v.d. H.

Erwtensoep in lentesfeer

De tafels waren gesierd met kleine vaasjes liefelijke
narcisjes toen de
bezoekers op vrijdag 25
februari jl. de
recreatiezaal binnen
gingen.
Er was een
erwtensoepmaaltijd
aangekondigd en dat trekt altijd een hoop hongerige
eters, zeker als die soep gemaakt is door Ria v.d. H.
met assistentie van Linda. Ruim 20 Grindhorsters
waren aanwezig waaronder Christel, die ook haar
80plus verjaardag vierde.
Natuurlijk liet de ook aanwezige Bertus dat niet
ongemerkt voorbij gaan. Hij had speciaal voor haar
een lied gemaakt, waarbij hij zich echter niet zo goed
aan haar daadwerkelijke leeftijd gehouden had.
De tekst van het schone lied luidde:
“Onze Christel is nu 18 jaar, werkelijk waar ja, 18
jaar.
Hartelijk gefeliciteerd, werkelijk waar
18 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd met die 18
jaar”.
Bertus had er samen met de Grindhorsters aan
gewerkt dat iedereen het lied van harte mee kon
zingen en ook Christel zong haar eigen lied met veel
plezier mee.
Na de viering kwam dan de heerlijke erwtensoep die
rijk gevuld was met groenten en veel worst.
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Erbij werd de traditionele
roggebrood met katenspek
geserveerd en voor de
spekvermijders was er
roggebrood met kaas. De
soep smaakte uitstekend,
want de kokende dames
(met Bertus die zich had
mogen uitleven in het
snijden en hakken van de
groenten) hadden weer goed hun best gedaan.
Na de soep (vele mensen namen nog een tweede
kop) was er nog een gratis consumptie van Christel,
terwijl Bertus nog een aantal liedjes zong, waarbij het
bekende Ketelbinkie natuurlijk van harte werd
meegezongen.
Corrie v. H.

Rond-de-tafel

Wat was het een geslaagde en informatieve

naar geïnformeerd maar die schijnt niet echt nodig /
voorhanden te zijn. Tijdens de vergadering van de
huurderscommissie, met o.a. Joyce Sookhlall en
Chris van Vugt, vertelde Joyce ons dat zij een
bevriende brandweerman kent die o.a. deze
voorlichting kan verzorgen. Wij hebben haar
gevraagd of zij deze man wil vragen met ons contact
op te nemen, zodat wij een afspraak met hem
kunnen maken.
Alle 75+’s hebben via Dock een brief ontvangen
waarin gevraagd werd
om de bijgevoegde lijst
in te vullen, zodat deze
kan worden
meegegeven op
Pannenkoeken dag 18
maart. Het schijnt dat
deze lijst niet was
bijgevoegd en daar is
Dock direct op geattendeerd. Deze lijst volgt zo
spoedig mogelijk.
De overige onderwerpen zullen eerst behandeld
moeten worden op de bestuursvergadering.
Wel werd gevraagd alle leden dringend te verzoeken
om zich wat vaker te laten zien op deze vergadering.
Hier kunt u alle goede dingen bespreken maar ook
alle zaken waar u het niet mee eens bent op tafel
brengen. Het is absoluut beter om alles hier te
bespreken en niet alleen in “de wandelgangen”, want
iedereen weet er iets van maar slechts een enkele
weet er alles van.

bijeenkomst de “Rond-de-tafel” vergadering van 8
maart 2022. Helaas waren er slechts negen
deelnemers op afgekomen. Was het misschien
daarom plezierig?
Natuurlijk was dit niet de opzet maar we hebben toch
over veel onderwerpen gesproken waarvan Atie zei
dat ze deze absoluut zou meenemen naar de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Omdat Bertus weinig tijd had (hij had nog een
bezigheid die geen uitstel duldde) mocht hij van start.
Ons werd precies uit de doeken gedaan wat er zich
waarschijnlijk heeft afgespeeld in de nacht van
zaterdag op zondag om ca. 02.00 uur. Hierover zal
Bertus zelf een stukje schrijven in De Grindhorster,
die in de loop van april bij u in de bus/op de PC zal
verschijnen.
Ook wilde hij graag een cursus over het gebruik van
de nieuwe AED hebben. Wij hadden hier al eerder

Hopelijk zien wij meer leden verschijnen op de
volgende “Rond-de-tafel”.
Linda

Hoe een egel een luiaard werd
Van ons redactielid Corrie v. H. ontving ik een
door haar geschreven verhaal, waarbij ze de
volgende toelichting voegde:
“Vorige week was ik op vakantie in een huis van het
NIVON (Natuurvriendenhuis) en daar volgde ik een
gecombineerde schrijf-en speelweek over het motto
herinnering. Ik heb daar een verhaaltje geschreven in
de stijl van Toon Telligen (een heel bekende schrijver
van dierenverhalen, die zowel voor kinderen als
volwassenen heel leuk en ook leerzaam zijn). De
andere (tien) deelnemers vonden het erg goed,
vandaar dat ik het nu opstuur voor de Grindhorster. Ik
hoop dat onze lezers het ook leuk vinden.”
3

Hoe een egel een luiaard werd
De egel werd wakker
en sombere
gedachten sprongen
door zijn hoofd en
hele lijf. Hij
probeerde ze te
pakken, hij wilde ze
niet. “Weg, weg, weg
weeegggg” riep hij:
“Ga helemaal weg”.
Egeltje was nu helemaal wakker en hij hield óók van
wakker zijn: van alles wat hij dan zag, rook, hoorde
en voelde, maar niet altijd van wat hij dacht, want hij
dacht vaak aan donkere dingen.
Er kwam een gazelle voorbij. Egeltje hield van de
gazelle, die was zo licht en luchtig en kon zo mooi
lopen, dat het dansen leek. De egel had geprobeerd
vriendjes te worden met hem, maar de gazelle ging
liever om met soortgenoten, egeltjes waren te klein
en onbelangrijk voor hem.
“Hallo gazelle, heb je lekker geslapen?” probeerde
hij.
“Hè, wat? Ja hoor. Ik heb gedroomd dat ik in een
sprookjesbos woonde” zei de gazelle en hij nam
gelijk een grote, dansende sprong en verdween,
terwijl het egeltje teleurgesteld achterbleef.
De egel dacht na en zijn gedachten waren somber,
want hij was bang van dreigende eenzaamheid. Wat
heb ik aan mijn leven? Altijd maar alleen. Andere
dieren vinden me raar met mijn stekels en ik kan niet
eens vliegen zoals die vogel of zwemmen, want ik
ben bang van water.
Verzonken in sombere gedachten had hij eerst niet
eens in de gaten dat er een luiaard dichter bij was
gekomen. Hij had nog nooit een luiaard gezien.
“Hallo” zei het egeltje: “Wat ben jij voor een gek
beest” (want van beleefdheid had hij nog nooit
gehoord). “Ach” antwoordde de luiaard - dat hadden
er meer gezegd - “Ik ben een luiaard en leef het liefst
in de bomen”. “Kan je goed klimmen” vroeg de egel,
want dat kon hij óók al niet en vliegen?“.
“Ja, klimmen wel hoor” zei de luiaard. “Vliegen niet,
maar dat hoeft toch niet? Ik hang tussen de takken
en dat is fijn, heel fijn. Ik ben niet bang dat ik naar
beneden val. Ik kijk altijd omhoog, want dan zie ik de
hemel en die is zo prachtig mooi. Ik kan echt uren
lang hangen en kijken en ruiken. Weet jij hoe lekker
blaadjes en boomschors ruiken en hoe heerlijk het is
om niet te hoeven bewegen?”
Egeltje was heel verbaasd. Dit dier wilde alleen maar
hangen en leek heel gelukkig.
“En” zei de luiaard: “Als ik geluid wil, luister ik naar de
wind, die laat de blaadjes ritselen of soms heeft hij

een hele boze stem en brult hij dat ik mijn boom uit
moet. Af en toe zing ik een liedje, dat doe ik zeker als

ik een jonkie heb, maar dat is al lang geleden hoor.”
“Zou ik het ook kunnen, een luiaard te zijn?” Vroeg
het egeltje “En zou ik het écht willen?” “Ja “ zei de
luiaard plechtig “Alles wat jíj wilt, dat kun je. En weet
je wat zo fijn is? Je hebt je stekels niet meer nodig.”
Corrie v. H.

Lieve lezers

In de eerste editie van dit jaar hebben wij
kennisgemaakt met ons nieuwe lid Elly v.d. K.
bewoonster van nr. 51. In dit door haar zelf
geschreven stukje beloofde ze ook om iets te
schrijven over het Vrijwilligerswerk voor Unicef in
Zambia dat zij heeft gedaan.
Onderstaand leest u haar belevenissen daar. Veel
lees plezier.
Vrijwilligerswerk in Zambia (Lusaka) 2014

Het kwam onverwacht bij ons op, maar tijdens een
gezellige kerstborrel 2013 kwam dit idee al pratend
bij ons bovendrijven. Dus op 10 april 2014 vlogen we
met zes man/vrouw naar Lusaka. We zijn allemaal
redelijk gezond en willen graag de mensen daar
helpen. Via een vriend van Unicef zijn we hierin
terecht gekomen. Hij werkt daar als tropenarts in het
hospitaal en elke hulp is welkom uiteraard, zo ook in
de plaatselijke school. We zijn met één
gepensioneerde chirurg, één psycholoog, één
schooljuf, één verpleegkundige, één fysio therapeut
en mijzelf (als jurist kon ik daar weinig betekenen)
maar ik kan wel hand-en-span-diensten verrichten.
Al pratend werden we steeds enthousiaster, en dus
gingen we.
Wel moest het e.e.a. vervroegd worden, zoals de
tandarts, prikken halen, kapper, visum aanvragen,
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dat moest in Brussel. Gelukkig was mijn paspoort
nog geldig. Anders moest dat ook nog.
Uitzoeken welke kleding ik mee moet nemen etc.
Maar onze regelneef wist te vertellen dat we op 10
april al zouden vertrekken. De terugreis lieten we
open. We logeerden in een luxe woonwijk (huis met
grote tuin met zwembad), daar had ons contact in
Lusaka voor gezorgd. Wel was het vreemd om met
nog vijf mensen in een huis te zitten als je meestal
alleen bent.
Het werken in Lusaka was nodig, de school waar we
mee te
maken
kregen was
sterk
verouderd
en ook wel
heel saai.
Het
ziekenhuis
was zo als
een
ziekenhuis
hoort te zijn,
ook met een groot tekort aan personeel. In huis
hadden we een bewoonster van Lusaka
aangenomen en zij werkte heel hard, maar we
hadden zelf uiteraard ook taken, zoals eigen rommel
opruimen etc. Ons was aangeraden de locals niet in
huis uit te nodigen. In de tuin was prima, maar verder
niet. Voor je het weet zitten ze elke dag op je lip.
Maar het waren doorgaans heel hard werkende en
goed willende mensen. Ook kregen we allemaal
vrienden op bezoek en daarvoor hadden we een
gastenverblijf in de tuin dat van alle gemakken was
voorzien. Onze gasten konden daar verblijven, maar
we hadden wel de eis dat ze de school wat zouden
opknappen, de muren zouden verven en met leuke
tekeningen te verfraaien. Dat werd dus gedaan en
uiteraard werd ook het land bekeken. Het
eindresultaat was ook echt heel mooi.
Op de school was het soms heel leuk en soms heel
schokkend. We hebben toch wel een groot aantal
keren meegemaakt dat een kind kwam te overlijden
aan aids, de ziekte die daar zeer veel voorkwam. Als
er dan weer een kind werd opgenomen heb ik met de
overige kinderen van de betreffende klas een slinger
gemaakt die we om zijn/haar bedje hingen. Ze
tekenden allemaal hun hand na en gaven hem een
kleurtje en dat maakten we allemaal aan elkaar als
een teken voor de zieke dat we hem/haar allemaal
bijstonden. De doos moest dus vol blijven, maar
helaas was vaak de bodem weer te zien en het was
heel verdrietig om te zien. De betreffende ouder(s)

waren uiteraard ook zeer verdrietig, maar tevens ook
weer opgelucht een mond minder te moeten vullen.
Maar anderzijds heb ik maar zelden kinderen
meegemaakt die zo blij waren met praktisch niets,
b.v. een springtouw, knikkers, één van onze
bezoekers had een doos hockeysticks meegenomen
die ze bij Victoria niet meer gebruikten. Daar waren
ze er dolblij mee en uiteraard heeft die bezoeker de
kinderen les gegeven. Zo deden ze allemaal wat. De
kinderen waren totaal niet blij met een pop, dat is wel
te verklaren, want ze hadden allemaal wel kleinere
broertjes of zusjes waar ze over moesten waken. Zo
confronterend dat wij zo verwend zijn.
Sommige van onze bezoekers hielpen in het
ziekenhuis waar men ook blij was met elke hulp. Het
is zo anders dan hier. Moeders die een paar uur
liepen met een kind op de nek naar het ziekenhuis
voor een consult en dan nog eens een uur moesten
wachten. In Nederland klaagt men al als je 10
minuten moet wachten.
Het werken daar was pittig, maar heel leuk en we
hadden een goed team, plus de ruimte in huis om je
even terug te trekken als dat nodig was. Heel veel
plezier hebben we met elkaar gehad. In totaal zijn we
3 maanden weggebleven. Toen was de koek op. We
waren allemaal vele ervaringen rijker geworden van
deze onderneming en Lusaka en Unicef waren blij.
Op 17 juli zijn we
weer terug
gevlogen, een
trieste thuiskomst
trof ons omdat
juist op die dag
twee van onze bezoekers verongelukten met de
MH17, die op weg waren naar een Aidscongres in
Sydney. We zaten lekker biertjes weg te drinken bij
Las Palmas op de Wilhelmina pier toen het bericht
doorkwam dat Joep en Jacqueline in dat betreffende
vliegtuig zaten.

Een foto van de viering van mijn verjaardag
Elly
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Omdat de
activiteitencommissie in het
bezit was van
een behoorlijke
partij
“cadeautjes” en zij weet dat er veel Woongroepleden
zijn die graag Bingo spelen, was het een klein kunstje
om te bedenken dat we deze twee weer eens konden
samenvoegen.
Daar we op 11 maart voor het goede doel (giro 555
t.b.v. Ukraine) al een enorme opbrengst hadden met
het poffertjes eten werd er nu bedacht dat we ook
deze bingo maar moesten opdragen aan hetzelfde
doel.
Het werd weer een gezellige vrijdagmiddag die al om
14.15 uur begon.
Iedereen betaalde de entree, die we wat hadden
verhoogd, en hiervoor in de plaats kreeg men ieder 4
bingo kaarten. Tegen betaling van € 1,00 kon je een
extra kaart kopen. Ook nu weer werd er door
menigeen een extra donatie gedaan.
Omdat Piet W., die altijd samen met Bertus als
“Bingo masters” de bingo leiden, helaas niet
aanwezig kon zijn heeft Bertus deze middag in zijn
uppie de deelnemers in toom gehouden. Dat kun je
wel aan hem overlaten. De tafel met prijsjes werd
zienderogen leger.
Omstreeks 17.00 uur was de soep warm en kon
iedereen genieten van de lekkere pompoensoep,
waarvan Ria v.d. H. en Linda ’s morgens tijdens het
koffie uurtje al met de voorbereidingen waren
begonnen.
Zover ik weet is dit de eerste keer dat de pan
helemaal leeg terug gebracht werd naar de keuken
en de complimentjes waren gelukkig niet te weinig.
Hierna werden er warme saucijzenbroodjes
rondgebracht en ook deze vonden gretig aftrek.
Nu wil iedereen natuurlijk ook weten wat beide
festiviteiten hebben opgebracht.
De netto opbrengst van de poffertjes is € 230,00 en
van de Bingo € 195,00, zodat er in totaal € 425,00
op giro 555
is gestort.
De kosten
van zowel
de
poffertjes
als de soep
en saucijzenbroodjes heeft de activiteitencommissie
uit eigen “ondiepe” zak betaald.
Hartelijk dank voor alle medewerking van onze leden
en belangstellenden!

Alles voor Oekraïne

Gewoonlijk hebben wij elke woensdagmiddag een
borreluurtje van 17.00 tot 18.00 uur. Woensdag 16
maart hebben wij hierop een uitzondering gemaakt.
Gezien de vreselijke situatie in Oekraïne heeft onze
activiteitencommissie gemeend ons steentje te
moeten bij te dragen. Wij hebben dus besloten om
poffertjes te gaan verkopen en de totale opbrengst te
doneren aan giro 555.
Gelukkig was er een aanbieding poffertjes en Bertus
is diverse winkels afgegaan om een behoorlijke partij
te bemachtigen. Ook hebben we natuurlijk voor
poedersuiker en roomboter gezorgd.
De poffertjes
werden allemaal
per portie
opgewarmd,
door Ria v.d. H.
op verwarmde
bordjes gelegd
en door Els voorzien van een klont roomboter en
poedersuiker. Daarna werden ze door Linda
uitgedeeld en die incasseerde tegelijk een bedrag
van € 4,00. Wat fijn dat de meesten dit bedrag nog
aanzienlijk verhoogden.
Het borreluurtje met als gastheer Peter, werd er
alleen maar gezelliger door en iedereen liet zich deze
poffertjes, die dus met liefde werden bereid, goed
smaken. Zo goed, dat er behoorlijk wat extra porties
moesten worden gemaakt en die gingen ook tegen
de vastgestelde prijs weg en ook nog wel met iets
extra’s.
De activiteiten commissie had ook een extra duit in
de zak gedaan. Zij besloot om de kostprijs van deze
poffertjes en toebehoren te betalen uit een
overschotpotje zodat de totale inkomsten van deze
avond gedoneerd kan worden.
Deze avond heeft ons een bedrag van € 230,00
opgebracht. Dit is inclusief enkele donaties die er
later nog bij kwamen.
Wij wachten nog even met het overmaken tot na de
Bingo op vrijdag 25 maart, want die opbrengst willen
we ook doneren. Wij hopen ook die dag een leuk
bedrag te kunnen innen.
Allemaal heel hartelijk bedankt.
Linda

Linda
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Wereldreis van Elly v.d. Koore

Al vaker heeft men de redactie van onze Grindhorster
toegezegd om zich in te zetten af en toe een stukje te
schrijven. Een enkele keer heeft men dit ook gedaan en
steeds tot onze volle tevredenheid.
Gelukkig is Elly in dit gat gesprongen en heeft ons haar
“Wereldreis” gestuurd en wij mogen dit van haar
publiceren. Het is een heel mooi document geworden.
Zeer interessant en ook nog goed geschreven. We zullen
dit niet in één keer helemaal aan jullie laten lezen maar
afhankelijk van hoeveel ruimte we overhouden in ons
tweemaandelijks magazine. Waarschijnlijk zal dit in twee
tot drie afleveringen kunnen.
De redactie wenst u veel leesplezier en hoopt van harte
dat jullie zich niet laten tegenhouden om alsnog in de pen
te klimmen.
Veel leesplezier
Linda

Wereldreis van 17 juli 2011 t/m 2 december
2011
Op 17 juli 2011 vertrok ik met nog 6
vrienden/vriendinnen vanaf Schiphol de wijde
wereld in
Reisgenoten: Harry, Matty, Victor, Josje, Dora,
Roelien en ikzelf.
Vertrek: 17 juli 2011
London – 17 juli
Sightseeing: Buckingham Palace, White Hall,

Harrods, Regent Street, Downing Street,
Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral, Tower,
Fleet Street, Hyde Park, diverse musea en de
musical The Lion King met heerlijke muziek van Elton
John.
Resultaat: bek af!
Het hotel, het Claridge’s, in Piccadilly, echt in het hart
van de City, was geweldig, hetgeen zeer gemakkelijk
was voor alle tripjes. Maar nu, op naar New York
voor de volgende indrukken. Ondertussen hadden we
heel wat plezier. Het weer was redelijk goed om een
stad te bekijken.

Heerlijk, ik genoot, voelde me geweldig en mijn
droom was begonnen, eindelijk! De bedden waren
schitterend opgemaakt met allerlei leuke dingen
eromheen gedrapeerd. De indrukken overdonderden
elkaar hoewel ik London toch wel kende. Slapen
deed ik als een os, ondanks minder plezierige
berichten uit Nederland. Een vriendin, opgenomen in
een hospice en palliatieve zorg kreeg, mijn
achterneef waar ik het laatste jaar goed contact mee
had, stuurde een mail dat het einde voor hem met
grote stappen naderde, en dat het slechts een
kwestie van enkele weken was. Dat drukte me, maar,
kon daar niets aan veranderen. Zo is het leven
eenmaal.
New York – 31 juli
Sightseeing: Museum of Modern Art, Brooklyn
Museum, Guggenheim, op Broadway de musical
Chicago gezien, 42th Street, Vrijheidsbeeld, Empire
State Building, Greenwich Village, de resten van de
Twin Towers, Times Square, Carnegie Hall, Chrysler
Building, Manhattan Island Cruise en New York City
High Light Cruise gemaakt.

Voor geen van ons was het de eerste keer om daar
te zijn maar het blijft een imponerende stad.
Behoorlijk warm was het, rond de 28°. We logeerden
in hotel, “Plaza” aan de rand van Central Park, het is
een goed hotel, indrukwekkend groot. Ik had er nog
nooit gelogeerd, maar het is prima. Broadway om de
hoek. Een kleine rondreis gemaakt: Philadelphia,
Washington, Niagara Watervallen (imponerend veel
herrie, behoorlijk nat), terug naar New York.
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Nog twee oud collega’s bezocht, altijd leuk, zoiets.
Het was gezellig en we hadden veel plezier. Zelf ging
ik iedere morgen hardlopen (samen met Victor,
Matty, Roelien) in het Central Park (dat hoor je te
doen als je er tegenover logeert natuurlijk). Na NY
gingen we allemaal enige weken onze eigen weg en
troffen elkaar weer in L.A. Zelf vloog ik naar Honolulu
op Hawaï om een vriendin te bezoeken. Ik ben stik
nieuwsgierig. De taxi werd besteld door de receptie.
Hawaï – 7 augustus
Aloha!!! Wat ontzettend mooi. Leuk om Karin weer te
zien. Karin is de vrouw van een vriend waar mijn
overleden partner mee in het verzet heeft gezeten.

Ze woont prachtig, aan een boulevard met mooi
uitzicht op het strand en de zee. Ik logeerde in haar
guesthouse. Dat was ruim en comfortabel, meer
ruimte dan bij mij thuis. Heerlijk. Jammer dat het zo’n
knoert eind vliegen is, maar nu was ik toch “in de
buurt”. Uiteraard kreeg ik bij aankomst een
bloemslinger om mijn nek die een heerlijke geur
verspreidde. Dat was verfrissend na een warme
vliegreis. Ik begrijp niet hoe sommige mensen dat
doen, die komen altijd helemaal keurig, schoon en
fris uit een vliegtuig, hoe lang ze er ook in gezeten
hebben en ik ben van Rotterdam naar Londen al
helemaal verfomfaaid en vuil.
Heb twee dagen op een dansschool doorgebracht
om de “Hula” te leren dansen (althans de basis).

Je moet daarbij elk deel van je lichaam onder
controle houden, voor mij is dat qua evenwicht heel
moeilijk. Zeer belangrijk zijn de handen. Zij kunnen
alles uitdrukken - regen en zee, maan en zon.

De andere delen van het lichaam, met name de
heupen en voeten, vertellen een heel verhaal
ondersteund door muziek. Vroeger kende de “Hula”
een zeer strenge school, maar nu is het meer als
entertaining. Ik vond het heel leuk om te doen, maar
het was wel erg warm.
Nu stap ik weer op het vliegtuig, nieuwsgierig naar
het volgende en naar de verhalen van mijn
reisgenoten. Het tijdsverschil is overigens 11 uur
terug.
Los Angeles – Bob Hope Airport - 15 augustus

Een mooie stad, alles is veel groter en breder dan in
Holland, maar ja, het is ook Californië. Bij
binnenkomst al, het Bob Hope Airport, de
filmindustrie. Dat is ver weg van mijn Hollandse
opvoeding. Het maakte best indruk. Ik voelde me
echt een provinciaaltje op weg naar de filmstad.
Door de Beverly Hills gereden in zo’n enorme
Amerikaanse car. Leuk, voor een paar dagen. Maar
mijn koffer en rugzak staan weer gepakt. Eerst nog
een bezoek aan Disneyland, daarna weer naar het
vliegveld, de Universal Studio’s zijn bezocht. Ik was
hier maar kort, maar het was leuk iedereen weer te
zien en hun
verhalen te horen.
We logeren in het
“Beverly Hills Hotel”.
Aan de warmte wen
je, alles gaat wat
slomer, ook het
nadenken. De
anderen blijven nog twee dagen en ik vertrek in de
loop van de middag naar Paramaribo en in Sao
Paulo zie ik iedereen weer. Harry en Roelien zijn de
regelneven en we vinden dat allemaal prima. Ze
bellen om de vluchten te bevestigen, bestellen taxi’s
en auto’s, alle bagage checken, noem maar op. Heel
gemakkelijk voor de anderen, maar zo doen we
allemaal wat. Van de tijdsverschillen elke keer had ik
eigenlijk weinig last, dat komt denkelijk omdat er
gelijk weer wat te doen is en niemand er aan denkt
om slaap te hebben, maar het zal ongetwijfeld een
keer toeslaan.
Vervolg in de Grindhorster nummer 3.
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Dit is een pagina waarop u belangrijke informatie kunt vinden.
Website: www.woongroephillegersberg.nl
E-mail: wgrp.hillegersberg@icloud.com

Klachten
Gemeente Rotterdam:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Atie Mol, tel. 010-4765932
e-mail: atiemol@xs4all.nl
Secretaris: Irma Hensen, tel. 010-4860062
e-mail: ihhensen@xs4all.nl

Algemeen alarmnummer:
tel. 112
Politie: 0900-8844 (voor niet spoedeisende gevallen)
Huisartsenpost SFG:
tel. 010-466 95 73
Spoedeisende hulp SFG:
tel. 010-461 67 20

tel. 14010

Administratie financiën: Accountantskantoor Hills

Voor onze lezers
Zolang onze nieuwsbrief bestaat kunnen behalve
redactieleden ook andere Grindhorsters een bijdrage
aan ons blad leveren.

Kaszaken:
Berna van Dalen, tel. 06 27 39 06 92
e-mail: bdevandalen@hotmail.com
Algemeen bestuurslid:
- Gerda van de Geijn, tel. 010-4147492
e-mail: g.vandergeijn@chello.nl
- Berna van Dalen, tel. 06 27 39 06 92
e-mail: bdevandalen@hotmail.com

En als je een stukje wilt schrijven neem dan svp eerst
contact op met de redactie.
Colofon - Redactie

Ondersteunend lid van het bestuur/bankzaken:
Wil Zuijdeweg-Rutten, tel. 010-4222849
e-mail: w.zuijdeweg@gmail.com
Ondersteunend lid van het bestuur/coördinator
commissie Beheer: Bertus van der Horst,
tel. 010-4181963 e-mail: rst01@hotmail.com
Ondersteunend lid van het bestuur/coördinator
commissie Zorg en Aandacht:
Ria Thomassen, tel. 010-8437683
e-mail: thomassen.ag@gmail.com

Pi

Contactpersoon Commissie Werving en Selectie:
Riek Los-Roozendaal, tel. 010-4220910
e-mail: hlosroozendaal@xs4all.nl
Commissie Redactie:

Redactieadres:
Linda Bovendeert, tel 06 24 85 97 82
e-mail: rosalinde_b@hotmail.com
Adviseur van het bestuur:
Riek Los-Roozendaal, tel. 010-4220910
e-mail: hlosroozendaal@xs4all.nl
Reservering logeerkamer:
Marijke de Brune, tel. 06 47 44 69 09
e-mail: rijkje51@hotmail.com
Reservering recreatiezaal:
Ria Hogenboom tel.010-4224989
e-mail: riab0506@gmail.com
Huurderscommissie De Grindhorst:
Secretaris: Linda Bovendeert, tel. 06 24 85 97 82
e-mail: rosalinde_b@hotmail.com
Klachten : Maas Wonen:
Dhr R. Reezenberg
Mw M. Boelhouwers
Laurens Zorg:

tel. 010 - 4070711
tel. 010 - 4070726
tel. 010 - 4180235

Wat te doen bij defecten in huis: (Alleen voor huurders)
Maas Wonen, tel 010-4070704 tijdens kantooruren van 08.30
tot 12.30 uur.
Noodnummer buiten kantooruren: 010-4070770
Storingen aan CV-ketels en/of WTW-installaties:
(Alleen voor huurders)
Firma Bonarius: 088-1151313
Onderhoud: 088-1151300
Tijdens kantooruren van 08.00 tot 16.30 uur.
Spoed buiten kantooruren: zelfde nummer, dan neemt
Boodschappendienst op.

Linda Bovendeert

Redacteur, eindredactie
Verspreiding in brievenbus

Corrie van Haasteren

Redacteur

Frans Helleman

Redacteur

Piet Wolf

Lay-out, contact met IBIS
Verspreiding per mail

Redactieadres:
Linda Bovendeert, tel 06 24 85 97 82
rosalinde_b@hotmail.com

Activiteiten in de recreatiezaal
Maandag
Spellenavond
Dinsdag
Schrijven
Rond-de-tafel ***
Woensdag Borreluurtje
Woensdag Zangkoor*.
Donderdag Kaartclub
Activiteit/film **
Vrijdag
Koffieochtend
Maaltijd/muziek****
Zondag
Soos
*
**
***
****

19.30 - 22.30 uur
10.00 - 12.00 uur
20.00 - ….
17.00 - 18.00 uur
19.45 - 21.30 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
11.00 - 12.00 uur
variërend
17.00 - 18.00 uur

1 maal per 2 weken (even weken)
elk om de twee weken
1e dinsdag van de oneven maand
1 maal per 2 weken (oneven weken)

De sleutellijst ligt bij: Ria Thomassen, Margreet van
Leeuwen, Riek Los-Roozendaal en Irma Hensen.
Onraad
Bij onraad kunt u 24 uur (dus dag en nacht) bellen
naar: 112
Bij brand of een gifwolk, moet behalve het sluiten
van ramen en deuren ook de (5-polige) stekker uit
het luchtverversingssysteem worden getrokken.
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