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De Nieuwsflitzz valt weer in uw digitale brievenbus. 

We laten graag zien dat het GDO achter de schermen actief is. Met 

zoombijeenkomsten en het opsporen van woongroepbewoners die enthousiast 

kunnen vertellen over deze unieke vorm van wonen. Zoals bewoonster Hanneke 

van de Teunisbloemhof die zegt: ‘Het gevoel dat je bij je buren terecht kunt is 

heel prettig’. 

De ergste coronabeperkingen zijn achter de rug. 

Blijf gezond en geniet van uw nieuw verworven vrijheid. Ga met uw buurman of 

buurvrouw op een terrasje van de zon genieten. Dat mag weer! 

Redactie Nieuwsflitzzz 

 

 

 

Van het bestuur 

Beste mede GDO leden, 

Hierbij de Nieuwsflitzzz van zomer 2021. En natuurlijk ook dank aan degenen 

die hier een bijdrage aan hebben geleverd en aan hen die dit hebben 

gecoördineerd. 

Na de lange en vervelende corona- winter, kunnen we eindelijk weer genieten 

van wat meer vrijheid: weer op een terrasje zitten met familie of bekenden, weer 

uit eten, naar het theater enz.  

Zelf vind ik het ook heerlijk dat die mondkapjes niet meer nodig zijn. Nog wel 

in het openbaar vervoer. 
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De coronatijd heeft veel gevolgen gehad. Het zal nooit meer precies worden als 

voor de pandemie. Dat merken wij bij het GDO ook. Wij krijgen veel signalen 

van irritaties binnen woongroepen. We hebben kennelijk allemaal wat langere 

tenen en kortere lontjes gekregen. Op zich niet onbegrijpelijk, maar we moeten 

daar niet aan toegeven.  

Gezien onze leeftijd, hebben we allen al een (lang) leven achter ons en moeten 

we nu genieten van het heden. Waarom zouden wij ons nu dan bezig houden 

met kinnesinne, jaloezie en venijn?  

Probeer niet te oordelen, ieder heeft zijn/haar eigen karakter, gedachten, 

opvattingen  en zijn eigen prioriteiten.  

Als we ieder in zijn eigen waarde laten en respect kunnen opbrengen voor onze 

medebewoners, wordt het leven in onze woongroepen (en ook voor u), een stuk 

relaxter. 

Ik hoop dat u, met degenen die u het naast staan een mooie zomer tegemoet 

gaat! 

Met warme en hartelijke groet, 

Lex de Bruyn Kops  

Voorzitter GDO 

 

 

 Teunisbloemhof 

Uw verhaal 

Wilt u uw ervaring met groepswonen delen? 

Vertel dan uw verhaal aan de nieuwsbrief (mag anoniem) 
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Deze keer het verhaal van Hanneke Maaskant, bewoner van de Teunisbloemhof 

aan de Kievitsbloemlaan. 

Sinds een klein jaar woon ik op de Teunisbloemhof: ‘ the best step ever’ om me maar 

even eigentijds uit te drukken. 

Ik heb een heerlijk appartement op de derde tevens hoogste etage, met een balkon over 

de breedte van het huis. Een super-de-luxe huis voor een sociale huurwoning. 

Wel moest er het nodige aan gebeuren aangezien de vorige bewoonster er vanaf het 

begin (1997) had gewoond en erg van knalroze hield en ook van roken. 

 Midden in die snikhete zomer van vorig jaar stonden wij te stuken en die stuc kwam 

letterlijk weer naar beneden. 

In december ben ik al in het nieuw te vormen bestuur terecht gekomen, als secretaris. 

Heb er totaal geen kaas van gegeten maar de spoeling voor nieuwe gegadigden was 

dun geworden en de woongroep moest wel blijven bestaan. Dus dan maar gewoon 

doen. 

 Inmiddels zijn er twee nieuwe enthousiaste echtparen als bewoners bijgekomen en 

daarmee ook wat meer ruimte voor activiteiten. 

In de coronatijd hebben we steeds koffie gedronken in twee ploegjes, en ook de Crea 

eenmaal per 14 dagen opgestart met zes bewoners. 

Begin juli een grote sprong voorwaarts : de maandelijkse borrel voor het hele huis! 

Dat is de woongroep plus de andere bewoners van de flat. 

Volgend jaar bestaat de Teunisbloemhof 25 jaar, dat willen we groots vieren: Van de 

17 leden zijn er zeven boven de 80 jaar, de oudste wordt dit jaar 94.  Tussen de 70 en 

80 jaar zijn het er zeven, en tussen de 60 en 70 jaar zijn er drie leden. We gaan op 

zoek naar een leuk uitje waar we iedereen een plezier mee doen.  

Wat mij zo aanspreekt aan het wonen in een woongroep is het gemak waarmee je 

terecht kan bij elkaar, ook al is het niet vanzelfsprekend om zomaar bij elkaar binnen 

te stappen. Het gevoel dat je bij elkaar terecht kan is al zo prettig! Die saamhorigheid 

is er ook naar de andere bewoners toe, waarschijnlijk omdat we een kleine 

enthousiaste woongemeenschap vormen met 35 woningen. 

Vanaf het begin voelt het als een warm bad waar ik in terecht ben gekomen! 

Groet van Hanneke Maaskant, jongste bewoner Teunisbloemhof. 
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De SOC is nog niet bij elkaar geweest vanwege corona, maar de voorzitter heeft 

met alle leden afzonderlijk gesproken om verslag te doen van het overleg met de 

wethouder en diverse ambtenaren die over het ouderenbeleid gaan.  

Hij heeft ook overleg met de andere grote steden, die regelmatig bij elkaar 

zullen komen om gezamenlijk actie te ondernemen. De SOC gaat werkgroepen 

vormen en ik ga zitten in de commissie wonen voor ouderen.  

Wij bekijken de rapporten die de gemeente daarover heeft samengesteld met de 

zogenaamde toekomstplannen.  In de SOC draait onder andere mee Voorall en 

diverse migrantengroeperingen.  

Coos Wentholt 

 

 

 

 

KIJK UIT VOOR OPLICHTING 
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-Maak nooit zomaar geld over naar een bekende op basis van een bericht op 

uw telefoon. Eerst even bellen. 

-Houd inlogcodes voor uzelf. Een bank of andere organisatie vraagt nooit uw 

pincode of wachtwoord. 

-Vraag om een legitimatie 

Staat er iemand van een bedrijf voor uw deur? Vraag naar een legitimatiebewijs. 

-Kies sterke wachtwoorden. Gebruik voor elke inlog een sterk en uniek 

wachtwoord om te voorkomen dat uw accounts gehackt worden.  

 

 

 

 

Het GDO is telefonisch bereikbaar op 070-350 4407 

per e-mail: info@gdo-denhaag.nl 

https://www.gdo-denhaag.nl 

Wij zijn er niet altijd om de telefoon op te nemen, wel kunt u een 

voicemailbericht inspreken. Dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. 

Deze Nieuwsflitzzz werd verzorgd door de werkgroep communicatie van 

het GDO. 

Eindredactie: Monica Hallegraeff 


