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Zuid uit met de 
 Groengrijs-bus!
Goedkope uitjes via buurthuis, Stadspas enzovoort

Vrolijke gesprekken vullen de Groengrijs-bus. Vriendinnen lachen met elkaar en echtparen 
wijzen elkaar op moois in het landschap onderweg. ‘Onbekenden’ beginnen hun eerste pra-
tje en leren elkaar zo kennen. “Ah, u bent communicatieadviseur? Ik ben net gepensioneerd.” 
De bus rijdt naar natuur, kunst, geschiedenis en mooie plaatsen. Oud en jong zijn lekker – 
voordelig - een dagje uit!

De Groengrijs-bus is er 
voor sociale uitstapjes 
zonder winstoogmerk. 
Voor een klein bedrag 
kunnen mensen uit 

buurthuizen, Huizen van de Wijk, 
maatschappelijke organisaties of 
met een Stadspas gezellig mee naar 
een evenement dat ze anders nooit 
zouden bezoeken. Ze zijn even lek-
ker weg van het gewone, ze ont-
moeten elkaar en zien bovendien 
de mooiste Hollandse plaatsen 
zoals bijvoorbeeld het Nederlands 
Openlucht Museum in Arnhem aan-
staande 20 juli. Stadsdeel Zuid is 
een van de sponsoren van de bus. 
Eric Junge, juridisch beleidscontrol-
ler bij het ministerie van Veiligheid 
en Justitie bracht het geld voor de 
eerste bus bij elkaar. Inmiddels rij-
den de vrijwilligers vijf bussen naar 
allerlei interessante attracties.

Werkende moeder
Op weg naar het Fries Museum 
in Europees Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden ontmoeten we de 
87-jarige mevrouw Wil Bianchi. 
“Ik dacht misschien komt er ie-
mand naast me zitten die gezellig 
is.”Kwiek en opgewekt vertelt zij 
haar levensverhaal aan Zuid! Ze 
doet aan koersbal in het buurthuis 
en fietst nog lustig rond ook al loopt 
ze nu even met een stok omdat 
ze een spier heeft verrekt toen ze 
nieuwe plantjes in haar tuin pootte. 
Zelfstandig en voortvarend is ook 
haar levensloop. “Toen de jongste 
zes was dacht ik: Ik hou niet van het 
huishouden, iemand anders kan het 
huis wel schoonmaken, ik wil een 
baan. Mijn moeder kon daar ook 
wel inkomen, ook al was dat in 1964  
helemaal niet zo gewoon.” 

Opgebouwd pensioen
Veel mannen voelden zich in hun 
eer aangetast als hun vrouw bui-
tenshuis een baan vond. Mannen 
waren traditioneel de kostwinnaars. 
Getrouwde vrouwen moesten tot 
1956 hun man om geld en toestem-
ming vragen als ze een nieuwe jurk 
of wasmachine wilden kopen. Ze 
konden zelf geen geld van de bank 
halen. Vrouwen waren bij wet ‘han-
delingsonbekwaam’. Wil Bianchi is 
nu helemaal blij dat ze door heeft 
gezet en ging werken: “Ik geniet 
nu zo van mijn opgebouwde pensi-
oen. Als je dat tegenwoordig hoort 
met al die ZZP-ers, dat lijkt mij 
een onzeker bestaan, financieel.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als werkende vrouw was mevrouw 
Bianchi zeker een voorbeeld voor 
haar vier kinderen. Beide dochters 
hebben mooie carrières en haar 
zoons ook. Zoon Robbert maakte 
in 1996 zijn eerste grote documen-
taire-film over de geschiedenis van 
het Vrouwenvoetbal in Nederland, 
Laatste Man. Met zo’n mooi levens-
verhaal wordt ook de busreis zelf 
een belevenis.

Eberhard van der Laan bij een van de vijf Groengrijs-bussen

Bezoek het
Nederlands 

Openlucht Museum 
in Arnhem 20 juli 

aanstaande.


