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naar de film mogen of het theater of
lekker een hapje eten buiten de deur!
Het komt wel weer.
Een uitstapje maken met de
bewoners, gezellig uit eten met
elkaar. En de reserveleden weer
ontvangen. Want dat is toch ook
belangrijk. Die willen zich graag
thuis voelen in de woongroep
voordat ze de grote stap gaan zetten.
Er zijn woongroepen die de deur al
op een kier hebben gezet. Die met
een hele kleine delegatie één
reservelid op afspraak tijdens een
koffieuurtje ontvangen. Zo blijft de
zaak toch in beweging.
Bespreek eens met elkaar de
mogelijkheden en kijk eens wat er
nog wel mag.
Redactie Nieuwsflitzzz

Een nieuwe lente een nieuw geluid
Net als elk jaar is er wel een nieuwe
lente maar helaas nog geen nieuw
geluid.
We zitten nog even aan de
coronacrisis vast. Hoewel, even?
We weten het niet. Bent u gezond
gebleven? Veel naar buiten geweest?
En in huis gepuzzeld, gelezen?
Wat zou het fijn zijn als we weer
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Van het bestuur

Beste mensen,
Hierbij weer de nieuwe
Nieuwsflitzzz!
Nog steeds zijn we niet van het
Coronaspook af. Gelukkig is de
vaccinatie gestart en loopt het aantal
ziekenhuisopnames behoorlijk terug.
Er gloort dus licht aan de horizon.
We snakken allemaal om weer eens
een knuffel te krijgen of te geven en
weer eens met familie of bekenden
te gaan eten of op een terrasje te
zitten. Hopelijk kan dat binnenkort
weer!
Door de Corona zijn er een aantal
plannen van ons nog niet
gerealiseerd. Op het moment dat de
maatregelen verder worden
versoepeld zullen we gaan beginnen
om deze uit te voeren. Wel zien we
dat er een toenemende belangstelling
is voor het groepswonen. Helaas
kunnen we door de maatregelen nog
niet met voorlichtingsbijeenkomsten
voor de nieuwe leden starten. Dat is
zowel voor hen als voor ons een
tegenvaller.
Zoals het er nu naar uitziet zullen er
binnen nu en een aantal jaren ook

weer nieuwe woongroepen gaan
ontstaan.
Het zou leuk zijn als we tegen het
najaar weer eens wat leuks kunnen
organiseren, bijv. een uitje
of iets dergelijks. Als u het leuk
vindt om met daarover met ons mee
te denken, laat het ons weten.
Dat geldt natuurlijk ook voor andere
vormen van ondersteuning van ons
als bestuur.
Zeker nu de Corona toch een beetje
verslagen wordt, komt er daarna veel
op ons af!
Wij als bestuur wensen u een goed
voorjaar toe!!
Lex de Bruyn Kops,
Voorzitter GDO.
Bezoek woongroepen
Voorzitter Lex de Bruyn Kops en
secretaris Pauline Frank hebben de
woongroep Nolenshoek bezocht.
De woongroep heeft deze bijdrage
geleverd voor de Nieuwsflitzzz.

De Nolenshoek
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In april is het 27 jaar geleden dat de

hadden het erg druk met het

eerste bewoners gingen wonen in

inrichten van de woning en de

woongemeenschap De Nolenshoek.

ontmoetingsruimte. Wij hadden een

In onze flat bevinden zich 25

klein budget en daar moesten wij

appartementen, een

het mee doen. Maar er waren

ontmoetingsruimte met een terras,

kasten van bewoners over die zij

fietsenstalling en ruimte voor

niet meer konden gebruiken in hun

containers. In de winter wordt deze

huidige woning; wij konden ze

ruimte gebruikt voor de opslag van

gebruiken voor ‘de Tweede Kamer’.

tuinstoelen etc. De galerijen zijn

Met een koelkast, koffiezetapparaat

breder gemaakt om ’s zomers

en grote eikenhouten kast hebben

heerlijk op te kunnen zitten. De

wij onze gemeenschappelijke ruimte

naam ‘de Tweede Kamer’, voor de

ingericht. In de eerste anderhalve

gemeenschappelijke ruimte, is

jaar verloren wij een paar bewoners

gekozen door de allereerste

wat erg triest was. Gelukkig konden

bewoners omdat ons gebouw aan

wij putten uit de reserveleden en

de Mgr. Nolenslaan ligt en omdat

die waren erg blij. Het voelde of zij

Willem Hubert Nolens lid was van

in een warm bad terechtgekomen

de Tweede Kamer van 1896 tot

waren en dat is na 27 jaar niet

1931.

veranderd. Maar soms merk je wel
dat het vaak meer om de woning
gaat dan om het groepsgebeuren.
Nu zitten wij wel in een moeilijke
tijd. De activiteiten staan op een
laag pitje. De koffie- en thee uurtjes
zijn er nu niet en Happy Hour mag
ook niet meer. Je mag ook geen
mensen uitnodigen. Het gebeurt

Na een heel jaar regelmatig met

hier en daar toch, waardoor er

elkaar te hebben vergaderd, had

minder groepsgebeuren plaatsvindt

iedereen zijn plekje gevonden. Wij

en er meer groepjes worden
gevormd. En wij kunnen nu ook
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moeilijker reserveleden uitnodigen.

bejaardentehuis in de Alberdastraat

Het wordt wel gedaan bij de leden

de Kamer”. Wij konden, toen het

van de Reservecommissie thuis. Er

bejaardentehuis in de Alberdastraat

wordt ook minder vergaderd.

wegging, de stoelen en tafels

Wij hopen dat het straks weer een
beetje normaler wordt, zodat wij
weer kunnen genieten van de
gezelligheid met elkaar en met een
mooie tuin die ons nog te wachten
staat. En dat wij met en van elkaar
kunnen genieten van een fijne tijd in
“De Nolenshoek”. En ook wat van
elkaar kunnen verdragen.

overnemen. Als wij vier stoelen
kochten kregen wij er een tafel
cadeau bij. Omdat ‘de Tweede
Kamer’ nog niet af was, konden wij
ze zolang opslaan in de toren van de
Petrakerk, die hier achter op de
hoek Thorbeckelaan/Alberdastraat
stond. Toen het zover was, hebben
wij de meubels over straat gedragen
naar ons gebouw. Het was een hele
onderneming met veel bekijks. Ze
doen nog steeds dienst en zitten
voortreffelijk!
Fiep Ramspek
Til Smits
Riet Oosterwijk

Bejaardentehuis Alberdastraat
Wij hopen wel meer jongere
mensen te kunnen begroeten en
enthousiast te krijgen voor deze
woonvorm en samen activiteiten te
ondernemen zoals wandelen,
theaterbezoek, etentjes in kleine of
grote vorm.
Een anekdote willen wij nog kwijt
tijdens de inrichting van “de Twee

De Stedelijke Ouderen Commissie is
niet bijeen geweest vanwege
Corona. Wel zit onze voorzitter in
een overleg van de vier grote steden
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dat spreekt over de Senior

allen, corona-veilig, omheen kunnen

Vriendelijke Stad.

staan. Door de harde wind vliegen

Daarin gaat het over de

de vonken er vanaf. Met een glaasje

voorzieningen in de stad zoals

(warme) wijn en een minipizza uit

openbare toiletten, goede en veilige

de oven vieren we Nix. Gewoon

trottoirs, oversteekplaatsen en

omdat er niks te vieren valt maar we

zitbanken.

wel behoefte hebben om weer eens

De SOC helpt mee aan een
proefmiddag in een stemlokaal hoe
het stemmen voor ouderen veilig
kan en er is ook zo’n proef voor
gehandicapten.
Dit is in samenwerking met Overall,
een vereniging die ook in het
bestuur van de SOC zit.
Het dagelijks bestuur van de SOC
heeft overleg met de wethouder en
leden van de Gemeenteraad die
over ouderenbeleid gaan.
Coos Wentholt.

te feesten.
Lang duurde het niet, na een uurtje
waren we wel voldoende afgekoeld.
Maar het was wel een opkikkertje in
deze barre tijden.
In ‘De van Speijk’ zoeken we naar de
ruimte die corona ons toelaat om
toch het groepsgevoel te behouden.
In onze groepsruimte, de Kombuis,
hebben we de stoelen zo geplaatst
dat er zeven mensen veilig kunnen
zitten en de wekelijkse borrel
hebben we in tweeën gesplitst.
De wekelijkse koffie kon op deze
manier gewoon doorgaan.
Gerard van den Ende

Woongroep Van Speijk, in tijden
van corona.
Het is 19 januari 2021 19.30 uur. Het
weer is koud, de wind is guur en het
is donker buiten. In de tuin van onze
woongroep staan drie vuurkorven
zodanig opgesteld dat we er met z’n
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Het GDO is telefonisch bereikbaar
op 070-350 4407
per e-mail: info@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

