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Van de

Dit wordt een hele vrolijke Grindhorster, want een
deel van dit blad wordt gevuld met foto’s en
verslagen van maar liefst twee jubilea die in ons
gebouw gevierd zijn. Ja, twee jubilea, te weten het
25-jarig bestaan van de woongroep en het 15-jarig
bestaan van ons gebouw de Grindhorst. Het feest ter
ere van deze heugelijke feiten zou al eerder gevierd
moeten zijn, maar toen kwam het spook genaamd
corona en werden alle bijeenkomsten uitgesteld.
Maar van uitstel kwam natuurlijk geen afstel en zo
werd op zaterdag 18 juni dan eindelijk een fijn feest
gevierd met veel muziek en veel voedsel, want daar
houden we allemaal van.

En dan was er natuurlijk ook het feest ter ere van de
verjaardag van onze koning. We vierden deze
Koningsdag in het oranje of rood, wit, en blauw door
naar de televisie te kijken, oranje tompoezen te eten,
oranjebitter te drinken en gezamenlijk (staande) het
Wilhelmus te zingen.
Maar eten ter ere van de feesten was zeker niet het
enige wat er in de afgelopen tijd op culinair gebied
gebeurde.
Zo was er het eten in
De Bogen, een
horecagelegenheid
van het Albedacollege,
georganiseerd door voorzitter Atie, waar
Grindhorsters van een 6-gangen diner konden
genieten. Het was een succes dat misschien in de
herfst wordt voortgezet.
Maar liefst 27 eters namen deel aan de Paasbrunch,
die ook in deze periode plaats vond. Je kon hierbij
kiezen uit een vis- of een vleesschotel en opvallend

veel mensen kozen voor de vis. Er was een overdaad
aan voedsel, zo veel dat sommigen ook nog het een
en ander mee naar huis namen om het daar op een
later moment op te peuzelen.
Maar vergaderd werd er natuurlijk ook.
Om te beginnen was daar op 2 mei de kennismaking
met een aantal leden van de sociale hulpgroep
Pluspunt. Deze organisatie maakt veel bezigheden
voor ouderen mogelijk. Via
dit Pluspunt hebben veel
Grindhorsters onlangs een
p.c.-cursus gevolgd en het
is de bedoeling dat er nog
meer activiteiten
aangeboden gaan worden.
De mensen van Pluspunt
kwamen dus kennismaken met onze woongroep en
bezichtigden daarna ook een aantal woningen,
waarna een gesprek met de bewoner(s) volgde.
In dit blad is ook een verslag van de VvE-vergadering
opgenomen. Tijdens dit gesprek kwam onder meer
naar voren dat een gespecialiseerd bedrijf bij alle
appartementen het hang- en sluitwerk zal controleren
en eventueel vervangen. Het onderhoud van de
vuilwaterput werd ook besproken en weer werd erop
gehamerd dat de bewoners geen hygiënische- of
keukendoekjes in het riool mogen gooien, maar
gewoon in de afvalemmer.
Ook de natuur rond het gebouw werd besproken. In
verband met het gevaar voor de daaronder
geparkeerde auto’s zullen alle 12 knotwilgen gerooid
worden en in plaats van bomen komt er nu een
groenblijvende haag.
Een tiental bewoners hebben onlangs kennis
gemaakt met de miniwereld van Rotterdam. Het was,
zo werd mij verteld, een heel leuk uitstapje.
In deze Grindhorster is ook nog de uitslag
opgenomen van de op 13 december 2021 gehouden
enquête over het functioneren van onze woongroep.
Meer dan de helft van de bewoners hebben daarop
gereageerd en de algehele stemming is positief,
maar dat moet u zelf maar in dit blad lezen.
Corrie v. H.

Pasen met veel eetgrage buren

Oh wat fijn, op maandag 18 april was er weer een
echte Paasbrunch beneden in de recreatiezaal. We
hadden er twee jaar op moeten wachten, want van
corona mochten we niet met z’n allen in de grote zaal
bijeen komen. Nu mocht dat dan eindelijk wel, dus op
tweede paasdag kwamen 27 buren samen om
gezamenlijk te eten, te drinken en te kletsen.
Twee Ria’s (T. en H.)
plus echtgenoot Ton T.
hadden dit eetfestijn met
z’n drieën voorbereid en
geserveerd, op vrolijk
gekleurde paasborden.
Er was wijn, jus
d’orange, en spawater.
Vooraf hadden we de keuze kunnen maken uit vis of
vlees en er waren opvallend veel buren die voor de
vis hadden gekozen. Ton T. leidde de maaltijd in met
een kort moment van aandacht en stilte.
Begonnen werd met een heel smakelijke soep van
bospaddenstoelen met stukjes brood.
De vele viseters hadden onder meer stukjes paling
en zalm en veel garnaaltjes en ook nog rivierkreeftjes
op hun rijk belegde bord, alsmede salade, tomaten,
veldsla, worteljulienne en komkommer. Natuurlijk
waren er ook nu stukjes stokbrood en roomboter, die
je al dan niet met al die vislekkernijen kon beleggen.
Het duurde een hele tijd voor zelfs de snelste eters
hun bordje leeggegeten hadden en lang niet iedereen
slaagde daar trouwens in.
De vleeseters kregen ook een rijk beladen schotel. Zij
kregen rolletjes ham om asperges, huzarensalade,
gekookte eieren, rolletjes Gelderse worst, stukjes
rauwe ham, en twee kleine smeerworstjes. Voor hen
waren er natuurlijk ook stukjes stokbrood en er was
roomboter, om er een heel lekker éénhapshapje van
te maken.

Voor wie verzadigd een beetje onderuit wilde gaan
hangen, wetend dat hij of zij een flink karwei had
geklaard, kwam toch een beetje bedrogen uit, want
daarna volgde nóg een deel van de maaltijd, namelijk
het toetje, nou zeg maar gerust toet. Het was een
chocolade fantasie in drie delen en een chocolade-of
vanillepudding, een chocolade sigaar en voor wie
nog niet wist welk feest we vierden, een chocoladeei.!
Maar nog was de koek niet helemaal op, want er
werd nog koffie of thee geserveerd, vergezeld van
een mierzoete koffielikeur Marrakesh. Rond 15.30
uur namen de laatste gasten afscheid om snel hun
tanden te gaan poetsen.
Corrie v. H.

Hiermede willen wij, Corrie en Ik Piet Wolf, de
commissie “Zorg en Aandacht hartelijk danken
voor de prachtige bloemen die wij hebben mogen
ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk. Dit geldt
ook voor de kaarten die wij gekregen hebben van
een aantal bewoners. Het deed ons bijzonder
goed!!!
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Koningsdag samen met de buren

Wat fijn dat ook deze traditie weer doorgezet kon
worden: de gezamenlijke viering van Koningsdag met
de buren die dat samen wilden doen. Op 27 april ’22
waren zo’n 18 mensen
aanwezig in de grote zaal,
om naar het grote scherm
van de t.v. te kijken en
tegelijkertijd lekker te
snoepen.
Natuurlijk werd er
begonnen met de
traditionele oranje tompoezen. Weet je trouwens dat
deze gewoonte nog maar ruim 10 jaar bestaat? Het
zoete gebakje werd vergezeld door een likeurtje,
natuurlijk oranjebitter en een kopje koffie of thee.
Het belangrijkste deze dag was natuurlijk het
gezamenlijk t.v. kijken en soms was het commentaar
van de kijkers niet van de lucht. De meeste reacties
kregen de japonnen van de dames en kostuums van
de heren. Nu is dat altijd wel het geval, maar dit keer
viel het erg op dat de koninklijke gasten die in
Maastricht op bezoek waren, op geen enkel manier
iets van oranje of rood-wit-blauw droegen.
Dit in tegenstelling tot ons kijkerspubliek, want bij ons
waren juist veel mensen in de ”koninklijke kleuren”
gekleed.
Terwijl er in een gezellige sfeer werd gekeken,
gesnoept en gedronken, waren de initiatiefnemers
Ria H. en Ria T. constant in de weer met hun taken.
Zo serveerden zij nog hapjes met zalm (die over
waren van Pasen), kaas en ook nog een
slagroomsoesje. Natuurlijk werd er ook nog een
kopje koffie of thee bij
geschonken.
Na ruim 2 uur
televisiekijken eindigde
het programma met
het Wilhelmus dat door
velen in de zaal staande werd meegezongen.
Namens alle aanwezigen: hartelijk dank Ria’s, het
was weer geweldig gedaan.
Corrie v. H.

U hoeft echt niet vaardig te zijn op een computor. Als
u iets opschrijft, wat natuurlijk wel door mij te lezen
moet zijn, dan wil ik graag eventuele foutjes eruit
halen.
Corrie v. H. heeft dit gedaan en hieronder kunt u het
resultaat lezen.
Midzomerliefde
Liefste, weet je nog hoe warm het was?
Hoe het rook, dat pas gemaaide gras?
Ik was vrij van school, ging naar het park
omdat het daar zo groen en rustig was.
Het was een dag met een oranje zon
en hij viel midden in het jaar.
De vogels fluitend in de takken,
maakten druk hun nestjes klaar.
En toen kwam jij, een jonge God.
Nee, echt niet dat ik overdrijf,
Je zag me en je zwaaide.
Wat had jíj een lekker lijf.
Jij was veel ouder en zo manlijk.
En toen kwam je dichterbij.
“Hoi hallo, ik ben Jan-Willem.
Hoe heet jij?” was wat je zei.
Ik stamelde, was heel verlegen,
wist niet wat ik meer kon doen.
Toen pakte je mijn beide handen
en gaf me zo opeens een zoen.
“Wat ben jij een aardig meisje,
maar ik kon je vader zijn.
We moeten daarom afscheid nemen,
’t Is beter dat ik nu verdwijn”.
Toen was ik weer heel alleen,
een zomer idylle was ik armer:
de zon die scheen, een vogel floot
en ik kreeg het almaar warmer.
Corrie v. H.

Lieve lezers,

Om iets in ons magazine te schrijven hoeft u
natuurlijk niet eerst ergens naar toe te gaan om iets
te beleven of iets te zien. U kunt gewoon uw fantasie
laten werken en uw dromen opschrijven. Wie weet
komt er dan iets mooi uit uw pen.

Beste lezers,
Omdat er zoveel kopy is aangeleverd voor
deze uitgave van de Grindhorster, heeft de
redactie besloten het vervolg van het verhaal
van Elly v.d. K. over het Vrijwilligerswerk in
Zambia met nummer 4 verder te gaan
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Rotterdam in het klein

Op 2 mei 2022 had onze activiteitencommissie,
versterkt door enkele medebewoners, een
bijeenkomst met Heili Bassa van Pluspunt. Heili had
een aantal mensen meegenomen die allemaal
samenwerken met diverse organisaties. Zij waren erg
geïnteresseerd in de manier waarop onze woongroep
reilt en zeilt.
Uit deze bespreking is een leuke samenwerking
ontstaan die zaterdag 11 juni resulteerde in een uitje
naar Mini World Rotterdam.

Deze lunch was om 12.30 uur en we werden
getrakteerd op een tomatensoepje, een broodje
kroket en een lekker ijsje met slagroom, versierd met
een ouderwets parasolletje. Ook werd er melk, koffie
of thee bij geserveerd.

Het werd dus een gezellige lunch. Ook doordat we
met iedereen gezellige praatjes hadden.

Dit uitje werd helemaal georganiseerd door Renata
Top van Pluspunt.
Onze bewoners werden uitgenodigd en het enige
waar wij voor moesten zorgen was dat iedereen in
het bezit was van een geldige Rotterdampas.
Om 10.45 uur werden wij verwacht bij op het Weena
en werden we door Renata ontvangen. Er waren nog
diverse andere mensen aanwezig, allemaal met
Surinaamse roots. We begonnen met een kopje
koffie of thee met een plak lekkere cake. Hierna werd
Leo voorgesteld, die als vrijwilliger ons een
privérondleiding door Mini World zou geven. Dit heeft
hij ook fantastisch gedaan. We werden op diverse
specialiteiten gewezen. Als we iets wilden weten gaf
hij uitgebreid antwoord.

Na de lunch konden we weer verder met Leo, daar
waar we eerder waren gestopt. Enkele mensen
moesten hier afhaken omdat ze ’s middags andere
bezigheden hadden. De meesten gingen met Leo
mee. Die trakteerde ons toen ook nog op een bezoek
achter de schermen. We mochten in de diverse
ateliers kijken en ook nog het allernieuwste project,
namelijk Brielle of Den Briel als maquette. Dit project
wordt op bestelling gemaakt en Mini World krijgt hier
dus geld voor. Dit geld heeft men heel hard nodig
omdat ze een erg moeilijke tijd hebben gehad in
verband met …jawel…Corona. Ook hebben we hier
gezien dat men nog bezig is om een maquette te
maken van architectonische hoogtepunten van
Engeland en Schotland.
Toen werd het echt tijd om op te stappen.
Na een bedankje aan Renata, die ervoor heeft
kunnen zorgen dat wij een geheel gratis uitje hebben
gehad en ons verzoek aan haar dat we ons
aanbevolen houden voor een volgend uitje, gingen
we naar huis. Het was echt leuk geweest.
Als we een volgende invitatie van Pluspunt krijgen
hoop ik dat er meer mensen van de Grindhorst
meewillen.

Mini World is een kleine wereld maar te groot om
alles uitgebreid te zien voor de lunch.

Linda
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Een Grindhorster aan het woord

“Wat ik heel graag zou willen is dat we gaan delen
met de arme landen. Hier ligt het voedsel te
verrotten, maar op veel plekken in de wereld hebben
ze niks.” Aldus Anna, Anthonia, Cornelia Droppert,
die sinds enige tijd samen met Fred Leker onze
buurvrouw is.
Anna is een heel bewogen
vrouw die erg graag met
mensen samen is en dus
is een woongroep een
ideale woonvorm voor
haar.
Door de heel moeilijke
situatie thuis (waaronder
extreme armoede,
mishandeling van zowel
de moeder als de
kinderen) werd Anna als
oudste van de drie kinderen, twee jaar in een
kinderhuis opgenomen.
Ze had het daar eigenlijk wel naar haar zin, want ze

kon elke dag naar school, kreeg goede kleren, én het
meest belangrijke: elke dag eten en soms zelfs vlees,
wat ze thuis zelden kreeg. Weer thuis was het
opnieuw zoals vanouds: haar moeder was wel heel
lief, maar kon absoluut niet tegen de situatie op, er
was constant ruzie, ze werd regelmatig in elkaar
geslagen en kreeg meestal geen geld voor voedsel,
kleding of voor de kolen. Anna, die geboren werd op
4 oktober 1946 in Rotterdam, kon heel goed leren,

maar omdat haar ouders geen geld hadden voor
boeken en schoolgeld (én omdat ze heel ongunstig
jarig was) moest ze drie keer de zesde klas
overdoen.
Daarna moest ze thuis haar moeder helpen, maar ze
raakte al snel in verwachting en omdat ze pas 15 jaar
was, ging ze naar een tehuis voor ongehuwde
moeders, waar ze 1½ jaar verbleef. Ook nu had ze
het goed naar haar zin, zeker ook omdat er elke dag
eten was en ze ook nog een jaar de MAVO kon
volgen.
Anna bleef zo lang in het tehuis omdat gekeken
moest worden of ze wel een goede moeder zou
kunnen zijn, maar Anna die thuis al lang de zorg had
gehad voor haar jongere broer en zus, bleek dat
uitstekend te kunnen. Ze mocht dus naar huis, ook al
omdat ze met de vader van haar dochter wilde
trouwen. Dat gebeurde ook toen ze 16½ was en er
was nog toestemming van de koningin voor nodig.
Anna vertelt: “Ik was ontzettend blij met mijn dochter
en wilde haar alles geven wat ik zelf nooit had gehad.
Ze is nu 60 jaar en we hebben een heel goede
relatie, we hebben elke dag contact en bellen elkaar
minstens 2x per week. Inmiddels is ze docent
Nederlands. Toen ik 18 was, kreeg ik nog een
dochter die veel liever met haar handen werkte en
kapster is geworden. Ik was 26 jaar toen ik nog een
zoon kreeg, ook hij kon goed leren en hij werkt
inmiddels al vele jaren in de ICT.
Ik wilde mijn kinderen alles geven wat ik zelf gemist
had, zo hadden wij geen kerstboom, alleen hebben
we één keer een chocoladefiguurtje gekregen. En
kleren waren er ook niet, 2 keer per jaar kregen we
via zuster Haaier iets nieuws (en dat was dan vaak
tweedehands).
Ik weet nog hoe blij ik was met een jopper, lekker
lang en warm. Mensen van nu weten meestal niet
wat dankbaarheid is, ik heb dat wel geleerd en het
ook mijn kinderen bijgebracht. Ik was streng en ik
leerde ze te gehoorzamen én dankbaarheid en daar
zijn ze nu nog blij mee. Hoe raar ook, ik werd nooit
gepest vanwege mijn kleren en mijn vriendinnetjes
kwamen meestal uit rijkere milieus. Ik durfde nooit
een vriendinnetje mee naar huis te nemen, want wij
hadden niet eens voldoende stoelen of een
behoorlijke tafel. Maar ik denk dat het zo heeft
moeten zijn in mijn leven, ik geloof ook in God en in
reïncarnatie en in een vorig leven heb ik vast van
klassieke muziek leren houden”. Thuis was er
gelukkig wat veranderd, want pa zat voor 1½ jaar in
de gevangenis. Hij was veroordeeld voor de ontucht
met mijn zusje en de mishandelingen van zowel mijn
moeder als de kinderen.
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Wat gaf dat een rust en ruimte in huis en mijn
moeder besloot nu ook te gaan scheiden. Ik heb altijd
veel gewerkt, in de huishouding, de horeca en mijn
fijnste baan was als
cheffin bij de verkoop
van kinderkleding.
Helaas kreeg ik
problemen met mijn
man, vanwege al mijn
overwerk. Maar toen kwam de klap: een burn out die
vijf jaar duurde en intussen was mijn man overleden
na 40 jaar huwelijk. Ik kwam thuis en deed eerst niks
meer. Toen ging ik vrijwilligerswerk doen bij de
Wilgenheuvel. Ik zat daar achter de balie en had het
prima naar mijn zin. Inmiddels had ik Fred leren
kennen (eigenlijk kende ik hem al heel lang) en ik
ging met hem in Zeeland wonen waar hij een huis
had. 13 jaar geleden tekenden we een
samenlevingscontract, want ik houd van zekerheid.
Het huis waarin we woonden, was mooi, maar ik
kende er niemand en was in Zeeland totaal
geïsoleerd.
Ik tekende veel en las goede boeken (literatuur) en
wandelde ook graag: de natuur was er erg mooi. En
dan natuurlijk de muziek, ik houd van veel soorten
klassiek, met name Chopin, Beethoven en Bach,
maar ook van country and western en de Portugese
fado.
Maar toen gebeurde er een wonder, een écht
wonder! Ik was inmiddels 70 jaar: met behulp van
een vriendin werd ik aangenomen op een Academie
voor Beeldende Kunsten in België. Ik heb er vier jaar
gestudeerd op de afdelingen tekenen en schilderen.
Het is het fijnste wat me ooit is overkomen. We zijn
ook nog een paar dagen in Parijs geweest en hebben
daar zoveel gezien en geleerd. Na vier jaar studie
kwam helaas corona en kon ik het afsluitende vijfde
jaar niet doen. Maar ik heb wel een certificaat van die
vier jaar en misschien ga ik dat vijfde jaar alsnog
doen.
Intussen voelde ik me erg geïsoleerd, want er was
daar behalve de natuur niets. Via Internet zagen we
na het intypen van 55plus woningen Hillegersberg
een site van de Woongroep Hillegersberg met als
motto: ”Een eigen leven met omzien naar elkaar.” Dat
was precies wat we wilden. Door een bijzondere
samenkomst van omstandigheden kregen we heel
snel een huis. En nu wonen we hier. Ik heb het erg
naar mijn zin, maar houd ook erg van vakantie naar
in het bijzonder Griekenland en Marokko. Vooral in
Griekenland zijn de mensen zo lief, maar ik ontmoet
eigenlijk overal wel aardige mensen. Ja ook hier in de
Grindhorst”.
Corrie v. H.
6

Eten in de bogen

Rotterdam telt vele, vele restaurants en andere
eetgelegenheden en de meeste Grindhorsters gaan
zo af en toe een hapje “buiten de deur” eten.
Voorzitter Atie vond het een leuk idee om met
huisgenoten nu eens niet beneden in de grote zaal te
eten, maar in een van die talrijke eetmogelijkheden
die onze stad rijk is.

Ze had contact gehad met het Zadkine College, een
school die vaak theorie- en praktijkonderwijs
combineert, en daar vertelde men haar over
restaurant Onder de Bogen, aan het Bentheimplein,
naast het vroegere Hofpleintheater.
In deze eetgelegenheid, verbonden aan een grote
keuken voor maaltijden en exquise hapjes, leren de
leerlingen alles wat nodig is op culinair gebied, maar
ze leren ook het omgaan met dinerende gasten,
zoals maaltijden serveren, wijn schenken en
converseren.
Wat dat laatste deel betreft kunnen gasten terecht in
een grote ruimte die als een smaakvol restaurant is
ingericht en waar zowel grote groepen aan lange
tafels, kleine clubjes, als individuele eters welkom
zijn. Deze eetgelegenheid is zo populair dat je vooraf
bestellen moet als je er wilt eten en dat had Atie dan
ook gedaan, samen met 11 andere Grindhorsters
(want meer mochten er niet komen). Het was tevens
de laatste gelegenheid van dit schoolseizoen, maar
in september gaat men weer open.
Op woensdag 1 juni waren 12 Grindhorsters ’s
avonds aanwezig om gezamenlijk in Onder de Bogen
te dineren.
Het gezelschap zat aan één lange tafel en daardoor
kon je alleen met je naaste tafelgenoten praten, maar
ik denk niet dat dat als een echt probleem is ervaren.

Vervolgens werd er erg lekkere kervelsoep
geserveerd, compleet gemaakt met een stevige
kaasstengel.
Daarna was het
tijd voor de
hoofdmaaltijd
bestaande uit
een stukje
gekookte
kabeljauw met
roomsaus en
groente (bestaande uit een hele kleine portie wortel)
en een paar stukjes gebakken aardappelen.
Het daaropvolgende toetje was een echt grand
dessert. Het bestond uit een roompuddinkje, verse
vruchten en een toefje slagroom.
De maaltijd werd afgesloten met een kopje thee of
koffie.
Atie peilde daarna het enthousiasme van de
disgenoten en de meeste mensen vonden het voor
herhaling vatbaar. Dus wellicht, als het nieuwe
schoolseizoen begint, kunnen Grindhorsters zich

weer aanmelden om gezamenlijk in Onder de Bogen
hun magen te vullen.
Corrie v. H.

De maaltijd zelf begon met
een niet-alcoholische
cocktail en die was
verfrissend tussen het eten
door. Zoals in een echt
chique restaurant, werd
vervolgens een amuse
geserveerd, in dit geval een
klein stukje zalm op een
geroosterd stukje brood.
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Groot muziek- en eetfeest bij jubilea

Alle voorwaarden waren aanwezig op zaterdag 18
juni om er een daverend feest van te maken, toen het

25-jarig bestaan van de woongroep werd gevierd,
alsmede het 15-jarig bestaan van ons gebouw de
Grindhorst. Eigenlijk was dit een uitgesteld feest,
want zoals bij zoveel dingen had corona eerst roet in
het eten gegooid: nu was het echt zover! Het weer
was ook in een feeststemming, maar in de zaal was
het echt niet te warm, want alles stond open en er
was ook, vooral ten behoeve van de muzikanten, een
tafelventilator.
Alle goede tradities volgend, hield voorzitter Atie Mol
een korte inleidende speech. Ze vertelde dat er in de
afgelopen tijd heel veel was gebeurd in en rondom
het huis en met de bewoners. En ze bedankte vooral
Len Amsterdam, Frans Helleman en mevrouw
Koedam van de deelgemeente, die enorm veel
hadden gedaan om de realisatie van het gebouw
mogelijk te maken. Inmiddels is en blijft ons motto:
”Een eigen leven, maar omzien naar elkaar” en dat is
vooral zichtbaar bij de vele sterfgevallen van
huisgenoten die inmiddels hebben
plaatsgevonden.
Succesvolle activiteiten zijn er
natuurlijk ook, zeker die waarbij
gegeten wordt en/of gemusiceerd.
Het was dan ook zeker geen toeval dat
dit de belangrijkste elementen van
deze viering waren.
Atie gaf allereerst een korte omschrijving van de
leden van de commissies en het bestuur van de
woongroep. Natuurlijk allereerst zijzelf als voorzitter,
dan Gerda voor de huishoudelijke taken en (nog niet
officieel) Berna voor financiën. Bertus had verteld dat
hij alleen verantwoordelijk was voor de vuilnisbakken.
Ria Hogenboom werd ook nog genoemd, omdat zij
onder meer heel veel tijd besteedt aan de inrichting
van de zaal en de bestellingen voor de bar.
Vol plezier kondigde Atie daarna het optreden van
Klezbez aan, een 6-man/vrouw sterke klesmer band
bestaande uit Hélene Dongelmans zangeres, Ellen
Corbeth viool, Arie de Bruin gitaar, Hanneke Ris
klarinet, Ben van de Berg accordeon/piano en Tom
Wigmore bas.
Klesmer muziek is afkomstig uit Oost-Europa en
wordt gemaakt door de daar levende Joden. Het zijn
vooral vrolijke klanken, gespeeld op bruiloften, maar
ook droevige voor op begrafenissen.

Na afloop van de muziek (waarover u elders in dit
blad meer kunt lezen) werden alle aanwezigen
getrakteerd op een gebakje, met daarop de
afbeelding van ons eigen woongebouw.
Daarop volgde nog meer muziek, namelijk het vrolijke
optreden van ons eigen Grindhorstkoor, onder leiding
van Ed Versloot, dirigent en muzikale begeleider op
de gitaar.
Het koor zong in onze eigen tuin, -gekoesterd door
een heerlijk zonnetje- een achttal nostalgische
liedjes, geschreven in de jeugd (of nog eerder) van
vrijwel elk koorlid, maar natuurlijk mocht ook
”Edelweiss” en “Mijn Rotterdam” niet ontbreken. Het
was erg attent van het koor dat er een uitdraai van
alle teksten aanwezig was, zodat iedereen die wilde,
mee kon zingen. Er werd dan ook naar hartenlust
gezongen en voor vrijwel iedereen was dit optreden
veel te snel voorbij.
Inmiddels waren er binnen twee lange tafels feestelijk
gedekt en het duurde niet erg lang voor de bijna
40 Grindhorsters hun bordje konden vullen met de
heerlijke Chinees/Indische gerechten, die voor hen
klaarstonden.
Er was overvloedig eten en wie trek had in nog een
hapje meer, kon voor een tweede of zelfs derde
maal, zijn bordje vullen. Het eten was van
uitstekende kwaliteit, dat was te merken aan de
prijzende geluiden die je hier en daar kon horen.
Voor wie nog niet het allerlaatste gaatje had gevuld
met een sateetje of mini-loempiaatje, was er nog een
lekker ijsje toe, een cornetto in diverse uitvoeringen.
Het aller-, allerlaatste einde van deze zeer geslaagde
dag, was het schenken van een kopje koffie of thee.
En daarmee was deze feestdag, na een afsluitend
dankwoord van Wil Zuijdeweg, dan toch echt
afgelopen.
Corrie v. H.
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Kennismaking met sociale hulptroepen via
Pluspunt Rotterdam

Wat zagen wij maandag 2 mei veel nieuwsgierige
blikken van de bewoners die langs onze recreatiezaal
kwamen. Om deze mensen en alle anderen op de
hoogte te stellen van wat er die middag is gebeurd,
geef ik jullie hieronder een verslag.
Veel van onze Woongroepleden
weten wie Heili Bassa is, voor
diegenen die hier niet van op de
hoogte is zal ik haar even
introduceren.
Heili Bassa is directeur van Pluspunt Rotterdam.
Via DOCK medewerker Marcel Tiel is Heili aan ons
voorgesteld met de mededeling dat zij van grote
betekenis voor onze woongroep zijn kunnen zijn.
Pluspunt verzorgt diverse bezigheden voor de
ouderen in Rotterdam om zodoende de eenzaamheid
te kunnen verdrijven.
Via Heili
hebben
bewoners, die
zich hiervoor
hebben
opgegeven, al
een pc-cursus
mogen volgen
die heel erg gewaardeerd werd.
Heili heeft met haar club Pluspunt een uitgebreid
netwerk. Haar is toen duidelijk geworden dat veel van
die medewerkers niet veel weten van woongroepen
voor ouderen en die wilden er wel wat meer van
weten. Heili vond dat wij het netjes voor elkaar
hadden met onze woongroep en dacht, ik zal contact
met Linda opnemen want die ken ik, en zal vragen
wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Dus op deze eerdergenoemde maandagmiddag
mocht ik samen met de drie Ria’s, Christel, Frans en
Berna Heili ontvangen met vijf mensen van diverse
organisaties die allemaal met Pluspunt
samenwerken.
Wij hebben op al hun vragen zo veel mogelijk
geantwoord en hebben hen drie verschillende
woningen laten zien. Iedereen was erg enthousiast.
Inmiddels hebben wij al verder contact met Renata
Top die aan de Surinaamse ouderengroep Plata
Broki verbonden is. Zij organiseert namelijk uitjes en
heeft ons uitgenodigd om als eerste uitstapje met hen
mee te gaan naar Mini World. Met lunch. Dit uitstapje
is gratis maar men moet in het bezit zijn van een
Rotterdampas. Helaas zijn hiervoor slechts 10
plaatsen voor ons gereserveerd. Ook kookt zij
regelmatig exotische maaltijden dus dit houden wij

allemaal in de gaten, wie weet wat ervan gaat
komen.
Ook was Conny de Ruiter van
Activos HillegersbergSchiebroek aanwezig.
Activos regelt veel activiteiten
voor ouderen zoals wandelen
en fietsen.
De andere aanwezigen zijn leden van andere AOWgroepen, van een Caribische ouderengroep uit
Feijenoord en lid van de stichting Zorgcompas.
Zodra wij meer zullen horen zullen we dat ook
doorgeven.
Linda
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Klesmer-klanken ter ere van ons jubilea

Zoals u
in
bijgaand
artikel
heeft
kunnen
lezen,
speelde
op onze
feestdag

Klezbez, een z.g. klesmerband, die met zijn
opzwepende muziek, de feestvierders in de juiste (=
vrolijke) stemming bracht.
Klesmer muziek wordt dus gemaakt bij de
hoogtepunten uit het leven van Joden die in OostEuropa woonden en wonen.
Bij trouwerijen maar ook begrafenissen wordt deze
muziek uitgevoerd en de laatste tijd is er een
toenemende belangstelling voor in West-Europa en
Noord-Amerika.
Hélene Dongelmans is de zangeres/danseres van de
groep. Ze zing al heel lang, vroeger ook in andere
bands en heeft haar mooie en zuivere stem onder
meer te danken aan de jaren zangles die ze heeft
gevolgd.
Over de naam Klezbez vertelt Hélene: ”Vier van de
leden van het allereerste begin wonen in de
Bessenbuurt in Rotterdam-Schiebroek, voor de grap
hebben we van de S een Z gemaakt. We spelen al
bijna 20 jaar samen, eerst met z’n vieren en toen
kwamen er geleidelijk mensen bij die ook van
klesmer houden.
We zijn een hechte vriendengroep en hebben veel
plezier met elkaar.
Hoe we aan ons repertoire komen?
Nou, we luisteren allemaal heel veel naar muziek en
als we dan iets nieuws horen, proberen we of dat
lekker klinkt en of we dat mogen uitvoeren en indien
nodig er de rechten van kunnen krijgen.
Klesmer muziek is bedoeld om mensen te amuseren,
maar soms ook om te ontroeren, of ze even in een
andere wereld te brengen. We treden op bij
gebeurtenissen in onze families of bij vrienden. Maar
natuurlijk ook bij begrafenissen van onze
(groot)ouders of de ouders van vrienden. Verder ook
bij feesten in de buurt, maar ook bij paradijs,
Mammele, over de moeder van de zangeres, de
gouden pauw, psalm 19 en nog veel meer.
De dagen dat we een goed optreden geven, noem ik
dagen met een gouden randje. Ik herken in deze
muziek alle emoties van het hele leven, ik zou het
niet meer kwijt kunnen.”
Corrie v. H.
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Enquête De Grindhorst verslag

13 December
hebben we de
enquête bij
iedereen (kopers
en huurders) in
de bus gedaan. De enquête is besproken door Atie
Mol, Linda Bovendeert, Gerda van der Geijn, Frans
Helleman
Het aantal terugontvangen ingevulde exemplaren
bedraagt 30, dus meer dan de helft, en geeft dus een
goed beeld van de gemaakte opmerkingen bij ieder
punt.
Onderstaand treft u bij elke vraag een typering van
de gemaakte opmerkingen.
Indien nodig wordt de tekst uit uw opmerkingen
hierbij opgenomen.
1. Hoe vindt u het onderhoud van de
binnentuinen?
Het zijn vier perkjes van 5,40 bij 2,10 meter. Voor
de bouw van het complex is afgesproken dat de
woongroep alleen het tuinonderhoud van de
binnentuin doet. Het zijn perkjes met weinig
bezonning. Onder inspirerende leiding van Ria H.
wordt regelmatig voor onderhoud gezorgd en als
nodig opgeleukt met nieuwe plantjes.
Algemeen oordeel: Goed, netjes
Een opmerking: Verlichting met warm licht. (soft
tone)
2. Hoe vindt u het onderhoud van de
buitentuinen?
Het onderhoud van de buitentuinen wordt
verzorgd door groenbedrijf Van der Tol.
Er is met VvE Beheer B.V. een
onderhoudsjaarplanning gemaakt. Een paar jaar
terug is gekozen voor de minder onderhoud
vergende beplanting aan de voorkant van het
complex.
Algemeen oordeel: Slecht, rommelig, kan beter,
als alles bloeit wel gezellig, redelijk
Een opmerking: In overleg met de tuingroep.
3. In de groene strook tussen parkeerterrein en
sloot groeien de brandnetels welig.
Wat vindt u wat er moet komen?
- een variëteit aan bloemen voor insecten en
dieren,
- vaker onderhoud, gras, gewoon gras, lage
struikjes, soep van maken,
- het maaisel afvoeren, dan verdwijnen de
brandnetels.
Algemeen oordeel: slecht.

4. Er wordt gepleit voor een zitgelegenheid naast
de recreatieruimte voor zonnige dagen. Zou u
dit ook willen?
Algemeen oordeel: meerderheid voorstander van
zo’n voorziening
Een opmerking: heel graag, ik heb geen echte
tuin en ook geen balkon.
5. Hoe vindt u de kwaliteit van het glazen
wassen?
Algemeen oordeel: Vaker, slecht, het gaat wel,
kan beter.
Enkele opmerkingen:
- binnentuinkant slecht,
- zit meer in slechte kwaliteit van het glas,
- nemen kleine onderramen bijna nooit mee, ook
het houtwerk niet,
- het twee maandelijks lukt niet.
6. Heeft u nog opmerkingen over het
schilderwerk?
Algemeen oordeel: Goed, maar toch…
Enkele opmerkingen:
- een vrolijkere hal zou top zijn,
- bijwerken mag wel, graag de plafonds van de 1e,
2e en 3e etage wit schilderen,
- tussendoor roestige plekken, waar veel zon is, is
het lelijk,
- begint af te slijten, vooral horizontale delen en
hoeken,
- begint her en der te bladderen, op 3e etage bij
toegangsdeur galerij slecht gedaan,
- voordeur onderaan.
7. Wilt u beugels in de douche?
9 willen beugels, 7 heeft ze al aan laten brengen,
3 overwegen het op termijn.
Algemeen oordeel: Een meerderheid vindt het van
belang.
8.

-

Werkt uw verwarming naar behoren?
22 zijn tevreden met hun verwarming, 4 niet en
3 matig tevreden.
Algemeen oordeel: Merendeel is tevreden met
zijn of haar verwarmingssysteem.
Enkele opmerkingen:
ja, op borrelgeluiden na,
draaiknoppen onduidelijk, vervanging door
betere knoppen,
bij erge kou komt de thermometer niet boven de
22 graden en heb ik nog koude handen,
niet altijd,
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9.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

- de temperatuur van het water naar 60 graden,
dan is geleidelijk opwarmen mogelijk, spaart
stookkosten.
- nee, betaal € 10,-- per dag nu en krijg het nog niet
warm,
- nee, radiatoren worden niet warm.

16.

Zijn er nog andere dingen die u naar voren wilt
brengen?
(b.v. onderhoud, houtrot, tocht)
Van 10 bewoners geen bemerkingen.
Algemeen oordeel: Veel opmerkingen door de
bewoners.
Gemaakte opmerkingen:
Ramen en voordeur lekken, ook na reparaties.
Dak derde verdieping koud/te heet. Leg er sedum
op. Airconditioners installeren. Uitvalschermen
tegen hitte. Kunst toestaan in de gangen. Vieze
vloerbedekking eruit. Nieuwe keuken,
Kantelramen. Deurposten. Vensterbanken.
Beter systeem voor de videofoon buitendeur. Een
grotere spiegel bij de uitrit van de parkeerplaats.
Een ruimte waar scootmobielen kunnen staan en
ook kunnen worden opgeladen.
Schoonmaken van de galerij.
Strip voor rond ramen is geen overbodige luxe.
Bij alle ramen tocht door de rubbers. Bewoner zet
zijn auto op een bezoekersplaats of langs de gele
markering waar bestelauto`s en Roteb moeten
kunnen keren. Het plaatsen van fietsen ed. in de
binnentuin, zo ook het plaatsen van
scootmobielen, rollators en andere objecten in de
gangen of op de galerijen. Dit is volgens
huurcontract niet mogelijk. Ook een verordening
van de brandweer. Gevaarlijk bij calamiteiten.
Roken op de galerijen en binnentuin.
Nog steeds lelijk glas b ij de huiskamerramen.
Groene daken, zonnepanelen en laadpaal voor de
deur voor elektrische auto`s.
Plekjes om in de zon te zitten voor mensen die in
de toren wonen en geen buiten balkon hebben.
Raam tocht.
Kruidentuintje.
Het huurcontract dient aangepast te worden zie
kopje Schoonmaak /vervuiling onder de bullet 20
t.a.v. rollators en/of rolstoelen en 21 t.a.v.
scootmobiel en fiets.
Sommige ramen sluiten niet goed en voel je zo de
koude wind.
Firma Bonarius is ca 7 keer langs geweest voor
een storing met het luchtverversingskanaal.
Klacht over een persoon. (troep voor de deur, het
plaatsen van de fiets in binnentuin)
Vervuiling entree door bewoners die niet wordt
opgeruimd.

18.
19.

17.

20.

Deur naar galerij dichthouden op derde
verdieping.
Ramen tochten allemaal. Klacht persoon v.w.b.
parkeren. Gaarne plaats voor scootmobielen, kan
niet in de gangen/galerijen. Je kan er niet langs
lopen + ontploffingsgevaar. Staat ook in contract.
Mensen zetten gewoon neer kan niet.
Nog meer ventilatie in recreatieruimte.
Op eerste verdieping een betere aanwijzing hoe
deur te openen? Wat een gedoe met leveranciers.
De schuifdeur is aan de bovenzijde verrot.
Raam sinds dag 1 problemen, klemt nog steeds.
Huurderscommissie
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Verkort verslag van de laatste VvE
vergadering.
Schoonmaak
Gevraagd wordt om offertes op
te vragen voor het laten
schoonmaken en de ramen te
laten bewassen door een ander
bedrijf. Bij het tegenoverliggende
pand worden werkzaamheden naar volle
tevredenheid uitgevoerd.
“Lekkende” isolatiebeglazing
Er is sprake van tocht langs de
ramen, expliciet lekke
isolatiebeglazing, condensvorming
tussen de beglazing in. Er is een
pand met lekke isolatiebeglazing,
dit wordt met spoed verholpen.
Veel klachten zijn er met betrekking tot tocht langs de
ramen en deuren.
Er wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die
bij alle appartementen het hang- en sluitwerk gaat
controleren en waar nodig afstellen. Indien nodig
zullen eventueel ook verweerde raamrubbers
vervangen worden.
Onderhoud vuilwaterput
Onderhoud van de vuilwaterput
waarin de pompinstallatie van
Duijvelaar is gesitueerd:
Afgelopen jaar is één van de twee
pompen vervangen moeten worden
en als gevolg van het vastlopen van
de pomp is ook de besturing doorgebrand en is ook
deze vervangen. De oorzaak ligt met name in het
gebruik van hygiënische doekjes in toilet en keuken
die blijkbaar door het toilet worden weggespoeld.
Vervolgens komen deze terecht in de vuilwaterpomp
welke vastloopt en mogelijk doorbrandt. Het verzoek
om voortaan geen hygiënische- of keukendoekjes
meer door het riool weg te spoelen, maar in de
vuilnisbak te werpen. Er wordt een offerte gevraagd
voor het jaarlijks leegzuigen en reinigen van de
pompput.
Groen onderhoud, het verwijderen van knotwillen
Drie knotwilgen waren volledig rot en
vormde een gevaar voor de daaronder
te parkeren auto's. De hovenier die het
reguliere onderhoud doet gaat alle
twaalf knotwilgen rooien. Er worden
geen nieuwe knotwilgen teruggeplaatst.
Er komt een offerte voor het plaatsen van een
groenblijvende haag.

De witte pui van de hoogbouw naar de binnentuin
dient per direct geschilderd te worden. De verf
bladdert op veel plaatsen af, waardoor risico op
houtrot aanzienlijk is. Er wordt verftechnisch advies
opgevraagd en in overleg met MaasWonen een
offerte voor het verfwerk.
Schilderwerk
De hoekverbindingen van de kopgevelkozijnen
vertonen gebreken. Voor de
rest van het pand wordt ook
een verftechnisch advies
opgevraagd en op basis
daarvan komen drie
concurrerende offertes.
In de volgende vergadering
komt dit aan de orde.
Het vervangen van de spiegel om de hoek
Een grotere spiegel wordt direct geïnstalleerd.
Bord gebruik parkeerplaatsen voor bezoekers
De tekst op de palen op
de drie
bezoekersparkeerplaatsen
wordt uitgebreid met een bord "Grindhorst' er onder.
Dit om gebruik door anderen dan bezoekers van het
gebouw te voorkomen.
Brug
Er is een offerte voor
herstel van het beton van
de brug en het
aanbrengen van een
waterdichte antislip coating. De vergadering is het er
unaniem over eens dat schades aan het beton direct
hersteld dienen te worden en dat beter voor het
aanbrengen van een coating advies kan worden
opgevraagd. Mensen worden hiervan in kennis
gesteld.
Scootmobielstallingplaats en het terras aan de
zijde van de recreatieruimte
Gevraagd is om een stallingplaats te
creëren voor scootmobielen en het
terras aan de zijde van de
recreatieruimte uit te breiden. Het is
niet mogelijk om de containers uit de huidige
containerruimte aan de kopgevelzijde ter plaatse van
de villa's te plaatsen. De enige andere mogelijkheid is
dat de containers worden verplaatst naar een te
realiseren containerstalling aan de kopgevel aan de
zijde van de rotonde.
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Hiertoe dient de aanwezige groenvoorziening van
Cotoneasters deels verwijderd te worden en een
metalen, afsluitbaar hek geplaatst te worden. Door de
Cotoneaster begroeiing zal de stallingplaats van de
containers nauwelijks zichtbaar zijn
vanaf het parkeerterrein. Verder kan
het terras eventueel uitgebreid
worden richting het talud. Echter de
hovenier zal ter plaatse moeten
kijken of het mogelijk is om dit
zonder damwand te realiseren. Door
deze wijzigingen ontstaat ruimte in
de huidige containerruimte die
conform de splitsingsakte een
fietsenberging is, en kan deze geschikt gemaakt
worden om scootmobielen te plaatsen. Het plaatsen
van scootmobielen op gangen, galerijen en overlopen
belemmert de doorgang in noodsituaties en is niet
toegestaan. Ook het aanbrengen van een
voorziening ten behoeve van het opladen van
scootmobielen wordt in deze
gemeenschappelijke ruimtes en op
galerijen niet toegestaan. De
bestuurder stelt voor om het
realiseren van scooterstalling,
uitbreiden van het terras en het
verplaatsen van de container-opstelplaats, als een
gezamenlijk plan te behandelen en hiertoe de
Hovenier, Van der Tol te vragen een plan en
kostenraming in te dienen. De vergadering stemt
hiermee in. Voor de volgende vergadering zullen de
kosten bekend zijn en zal dit opnieuw op de agenda
worden geplaatst.
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Woongroep 25 jaar - Grindhorst 15 jaar

Op 1 november 1996 werd de woongroep
Hillegersberg-Schiebroek door de notaris
ingeschreven.
In november 2006 kregen de eerste bewoners de
sleutels van hun woning.
25 Jaar woongroep en 15 jaar De Grindhorst, iets om
te vieren. Door Corona zijn de festiviteiten
opgeschoven. Zaterdag 18 juni was het zover.
We starten met een optreden van een zeskoppig
Kletsmer
gezelschap.
Na dit fijne
stukje
muziek
werden we
verzocht
naar de
binnentuin
te gaan,
omdat de recreatieruimte ingedeeld moest gaan
worden voor het diner.
In de binnentuin gingen we de door het
Grindhorstkoor ingestudeerde liedjes zingen. Vijf en
twintig hand-outs met de teksten van de liedjes
werden rondgedeeld. Onze dirigent Ed deed zijn best
om ook niet-koorleden mee te laten zingen.
Toen we het boekwerkje uitgezongen hadden was de
man van de catering nog niet gekomen. Ed ging
gewoon verder met Sofietje en andere liedjes.

Samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerking tussen Laurens Wonen, thans
MaasWonen, 15 jaar geleden bij de officiële opening
en stiften waarmee de overeenkomst getekend is.

Frans H.

De cateraar kwam met warmhoudpannen, borden en
bestek en met heerlijk al wat wils Chinees eten.
De bardienst werd professioneel verzorgd door de
kleindochter en de schoondochter van Ria en Bertus.
De organisatie was erg goed, hulde.
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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:
Atie Mol tel.: 010-4765932
e-mail: atiemol@xs4all.nl
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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