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BEJAARDEN DURVEN VAAK 
GEEN HULP TE VRAGEN

probleem: eenzaamheid
Aan het woord z i jn  Mej. Van Nierop 
en Wagenmakers van de S t i c h t in g  w i jk -  
voorzieningen voor Bejaarden. Uw ver
s laggever  had een gesprekje met hen.

Hoeveel bejaarden wonen er in onze 
buurt?
Van e l k e  v i j f  buurtbewoners  i s  e r  
één ouder  dan 65 j a a r .  Dat z i j n  ruw
weg 4.000 be jaa rden .

Wat zijn volgens u de grootste 
problemen?
Dat z i jn  er velen, maar het grootste  
probleem vormt denke l i jk  wel de een
zaamheid onder de bejaarden. Vooral 
a l s  één van de partners is  gestorven.  
Deze mensen iso leren zich dan vaak 
erg; ze kunnen m oe i l i jk  tot kontakt 
komen; laten het er bi j  z i t ten  en 
wachten gelaten af .

Neemt u dan kontakt op met hen?
Dat is  de. grote moei l i jkhe id.  Wij kennen 
deze mensen vaak niet eens, soms ko
men we er v ia  buren of  t o e v a l l i g  ach
ter. Dan kunnen we tenminste iets  
doen. Niet u i t  l iefdewerk, maar u it  
p l i c h t .  Maar vergeet n iet  dat het 
meestal nogal wat moed kost om j e 
z e l f  te horen zeggen dat je je rot 
voel t  b . v .

Dus toch uw plicht om naar hen toe 
te gaan?
Dat i s  makkeli jker gezegd dan gedaan.
We werken h ie r  met een beperkt aan
tal  mensen. Maar we z i jn  er wel mee 
bezig. Met name ons hu isbezoek-projekt . 
Dat betekent dat we a l l e  bejaarden in 
een bepaalde s t ra a t  opzoeken. Op die 
manier hopen we tot een vo l le d i g  over
z ich t  te komen. Maar dat gaat zeer 
langzaam.

(zie verder pag. 2)
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BEJAARDEN DURVEN VAAK 
GEEN HULP TE VRAGEN

vervolg van pag. 1)
Op welk gebied bent u ook 
werkzaam?

Via spreekuren ontmoeten 
we veel bejaarden, die met 
allerlei probleempjes zit
ten. Dat varieert van een 
gaskachel- of telefoonaan
sluiting dat teveel geld 
kost tot hulp in de huis
houding of het opknappen 
van zijn/haar woninkje. 
Vaak vervullen wij een be
middelende funktie. Dus 
bejaarden die hier aanbel
len, zitten nooit fout, 
waar het ook om gaat. Als 
wij niet kunnen helpen, 
weten wij wel een instel
ling in de buurt die dat 
wel kan. Daar hebben we 
goede kontakten mee.
Lijkt het u niet een ge- 
bed zonder eind, deze 
dienst, als er niet ander
soortige werkzaamheden 
gebeuren?

Misschien, maar dat is ' 
niet onze wens. Zoeven 
hadden we het al over dat 
huisbezoekprojekt.
Daarmee zijn we bezig met 
een strukturele aanpak. 
Immers, door registratie 
kan preventief gewerkt 
worden. Al zal daarmee 
niet opeens de hemel op 
aarde verschijnen. Maar 
die aanpak vereist tijd en 
grondig werk. We zijn er 
mee bezig. Zoals we ook 
bezig zijn met nieuwe 
voorzieningen. Er ligt bv.

een plan om het badhuis in 
de van Houweningenstraat 
2 of 3 uur per week open 
te stellen speciaal voor 
bejaarden. Waarvoor dan 
bijzondere voorzieningen 
worden getroffen.

Bejaarden zijn een kwets
bare groep, zegt men, wat 
zijn uw gedachten over 
self-supporting?

Wij vinden dat zeer belang
rijk en geloven dat op dat 
gebied nog veel moet ge
beuren. Van onze kant zijn 
we bezig met de opzet van 
een soort 'doe-het-zelf- 
informatie kursus'.
Tijdens een zestal bijeen
komsten kunnen bejaarden 
dan praten met specialis
ten, zoals een diëtiste, 
huisarts, gymlerares, 
wijkverpleegster e.d.
Dat betekent, als dat 
draait, dat de betrokkenen 
in ieder geval wéten wat 
ze zelf kunnen op een be
paald gebied. En anders 
weten waar ze terecht kun
nen.
Bejaarden die die lezen 
kunnen zich nu al opgeven 
voor die kursus.
Bij onderstaand adres:
Stichting Wijkvoorziening 
voor Bejaarden.
Van Boetzelaerstraat 49,
tel 14 34 14.

TON SCHIMMELPENNINK

BEJAARDENSOCIETEITEN
ALG.BOND VOOR BEJAAR
DEN - maandag en vrij
dag van 13.30-15.45 u. 
Van Beuningenstr.141 
(school) en 
donderdag en vrijdag 
van 13.30-16.00 u. in 
De Witte Brug,Witten- 
str.27.Inl.hr.De Jong, 
tel. 143334
LUTHERSE SOOS-woensdag 
van 14.00-16.00 u.Van 
Boetzelaerstr.4 9-51 
(Gebouw De Wartburg) 
MAGDALENA 2(R.K.) - 
maandag van 13.00 tot
16.00 u. De Witte. Brug 
Wittenstraat 27 
BUURTCENTRUM DE REIGER 
maandag t/m vrijdag v. 
13.00-17.00 u.,dinsdag- 
avond van 20.00-23.00 
Inl.hr.Marcellis, tel. 
120920
TICHELSOOS -donderdag
13.30-16.00 u., dinsdag 
(alleen dames)13.30 -
16.00 uur.
GER.DANKBAARHEID-don- 
derdag 13.30-16.00 u.
De Wittenstraat 114 
GER.NASSAU - dinsdag
13.30-16.00 u.De Wit
tenstraat 11-1
SOOS V.DOOPSGEZINDEN - 
Fred.Hendrikstraat 13 
SOOS v .HUFREKWARTIER- 
Romb.Hogerbeetsstr.109

(Advertent ie)

SLUTEHU - WIJNHANDEL

Wim Stoffers
Van Hallstraat 126 

tel. 16 03 00
OOK VOOR GEKOELDE 
DRANKEN EN BIEREN'
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eis: jong zijn
Veel vrouwen, die de 45 
gepasseerd zijn, voelen 
zich tegenwoordig oud. 
Mannen, die in fabrieken 
werken, denken dat ze 
over bedrijfsproblemen 
'• aar beter hun mond kun
nen houden.
Bejaarden voelen zich af
geschreven, overbodig en 
buitenge sloten.

Al deze groepen hebben 
allemaal één ding gemeen
schappelijk en dat is dat 
ze niet meer voldoen aan 
de eisen, die de maat
schappij hen stelt. En 
als we niet aan die eisen 
voldoen, dan staan we 
langs de kant, dan horen 
we er niet meer bij.
De vrouw moet jong zijn 
in onze maatschappij. Om 
in een fabriek mee te 
mogen beslissen, daarvoor 
moet men gestudeerd heb
ben. Kortom, om in onze 
maatschappij mee te tel
len en er bij te horen, 
daarvoor moet je je snel 
aan de veranderingen kun
nen a.'inpassen, daarvoor 
moet je gestudeerd hebben 
met je tijd mee kunnen 
gaan, jong zijn.
En bejaarden die zijn 
niet meer zo jong en die 
doen het nu eenmaal wat 
rustiger aan en zijn ock 
niet meer zo van '1-2-3 
huplakee.' we veranderen 
weer eens even'«
En om al die redenen kun
nen ze niet meer gebruikt 
worden en staan ze langs 
de kant.

Wie moet zich aanpassen?

En dat is dan de waanzin 
ten top: dat de mensen

zich moeten aanpassen aan 
de eisen, die de samenle
ving stelt. Terwijl het 
toch eigenlijk zo zou moe
ten zijn dat de samenle
ving zich aanpast aan de 
eisen die wij en dus ook 
de bejaarden er aan 
stellen.
(zie verder pag. 4-J

„DE STER”
VOOR AL UW TEXTIEL 

Bentinckstr.64-68 hoekGr.v.Prinstererstraat 
Tel. 38 86 29 

GRATIS W.C.S. ZEGELS
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WELVAART:
EERST KRIJG JE JE AOW, 

DAN KUN JE BARSTEN!
Vroeger liet men de 
bejaarde kreperen van de 
honger en de armoede. Nu 
leven we in een sociale 
verzorgingsstaat. Dat be
tekent niet dat de bejaar
de zich minder eenzaam 
voelt. Dat betekent alleen 
dat de bejaarden eerst hun 
A.O.W. krijgen en daarna 
pas kunnen verrekken.
Er bestaat t.a.v. bejaar
den een houding van: ’Ze 
hebben hun rust verdiend 
na zoveel jaar hard werken 
Laat ze maar lekker van 
hun oude dag genieten'.
Een gevolg van die houding 
is dat er over bejaarden 
beslist wordt, zonder dat 
ze daar zelf iets in te 
vertellen hebben.
Zolang er over en voor de 
bejaarde beslist wordt, 
zolang zal de bejaarde 
zich gediscrimineerd blij
ven voelen.
Het gevoel hebben er weer 
bij te horen, een volwaar
dig mens te zijn, dat ge
voel kan een mens alleen 
maar verkrijgen als hij 
voor zich zelf leert opko
men, als hij zich zelf 
leert verdedigen.
Waarom moet alles voor 

bejaarden betutteld en ge
organiseerd worden?
Waarom moeten niet-bejaar
den voor bejaarden opkomen 
Het gevoel 'er-toch-bij- 
te-horen', dat kan geen

(advertentie)

maatschappelijk werker aan 
een bejaarde geven. Dat 
kan alleen een bejaarde 
aan zich zelf geven.
Oud zijn betekent niet: 

genieten van de A.O.W., 
want er valt voor de mees- 
ten niets te genieten. Er 
is alle reden om weer aan 
de slag te gaan.

(advertentie)

V A N  N O O R D
1 electrotechniek I

electrische huish. apparaten

verlichting

2e n assau straat 23 - 

telefoon 1 2 1 1 6 1

FOTO 
Nieuwenhuizen

fo to -pap ier  voor minder 
dan Hel f t  van de p r i j s

p a s fo t o ' s  4 stuks ƒ  3,50

wat te doen?
Om nu met concrete zaken 
aan te geven, wat de be
jaarden zelf b.v. kunnen 
doen en niet aan anderen 
hoeven over te laten.
Om duidelijk te zijn, daar 
wordt niet mee bedoeld dat 
de bejaarde zelf de kamer 
moet gaan schilderen én 
behangen. Maar laten be
jaarden b.v. wel proberen 
om op de soos of in het 
buurthuis met anderen in 
contact te komen om hun 
problemen met elkaar door 
te spreken. Laten ze zelf 
bekijken welke oplossing
en daarvoor gezocht moeten 
worden. Laten de bejaarden 
in hun buurten contact op
nemen met andere bejaarden 
Organiseer en bespreek 
zelf uw uitstapjes en 
avonden. Laten de bejaar
den b.v. gemeenteraadsle
den of gemeentelijke des
kundigen uitnodigen en

(advertentie)^3®' ^ 
Drogisterij-Parfumerie 

VerfC. van Vliet
Gr.v.Prinstererstr.62-64 
Hoek v.Hogendorpstraat 
Tel.180762 W.C.S.Zegels
DEPOSITAIR: LANCOME 

FLEXA DEALER

waar kunt u heen
WIJKPOST VOOR BEJAARDEN 
Van Boetzelaerstr. 49, 
mej.v.Nierop,tel. 43414 
maandag,dinsdag,donder 
dag en vrijdag: van 
9.30 - 11.00 uur.
Van Reigersbergenstrj65 
maandag 9.30-11.00 uur
SOCIAAL RAADSVROUW 
Wijkcentrum Van Hall
straat 81, telefoon: 821133, maandag en 
donderdag v.9-12 uur 
Gebouw Bilderdijkpark 
t.o. 5 ,tel.120098, 
maandag t/m vrijdag:
9.00 — 12.00 uur
vragen stellen over de 
problemen van henzelf.
Bej aardenverenigingen 
kunnen zich op de hoogte 
stellen over hetgeen de 
gemeente voor hen doet 
door raadsverslagen aan 
te vragen of bejaardenno- 
ta's. Vraag daarbij mensen 
die die slakken kunnen 
uitleggen. Ook kunnen 
bejaardenverenigingen gaan 
kijken wat er in de eigen 
buurt gebeurt.
Welke instanties houden 
zich bezig met u? Laten 
bejaardenverenigingen vra
gen wat deze instanties 
doen en waarom?
Laten bejaarden in iedere 
wijk elkaar door middel 
van stencils op de hoogte 
houden van wat er gebeurt 
in de wijk, dat hen aan
gaat. Laten bejaarden gaan 
denken over andermans 
problemen. Het wordt 
tijd voor de 'harde aktie'

VEEM SAALTINK
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Veelal denkt men dat oudere 
mensen alleen maar lastig 
zijn."Ze denken niet zoals 
wij" horen we dan. Maar 
heeft u zich wel eens afge- 
vraagd waarom deze mensen
veelal over "vroeger" praten? 
En u weet van hun veelal 
onuitgesproken eenzaamheid 
en leed?Neen? Zoek dan eens 
ongedwongen kontakt met hen.
De winkeliers van het Hugo 
de Grootplein willen deze 
mensen een plaats geven,00k 
in hun winkel.Een vriende
lijk praatje, een oliekanne- 
tje even droogmaken, de 
deur voor hen openen e.d.

denk ’s na!
Ook in onze buurt, waar 
toch voor het merendeel 
oudere en ouder wordende 
mensen wonen, moet er een 
zodanige gelegenheid zijn 
om. ze rustig en prettig 
te ontvangen.
En hen ook de gelegen
heid geven daartoe.
Dit moet o.a. bevorderd 
worden doordat zij rus
tig en gemakkelijk op het 
| trottoir kunnen wandelen.
De auto's die veelal voor 
80% op de stoep gepar- 
! keerd staan, vormen een 
\ ernstige inbreuk op hun 
vrijheid.
[Men kan amper soms de 
auto's passeren, en dan 
| spreek ik maar niet over 
de mensen die met hun 
|tweeën winkelen.

Beste mensen, doe eens 
wat extra moeite en par
keer uw auto niet op het 
trottoir, maar een paar 
meter verderop of om de 
hoek.
En automobilisten, rij 
extra voorzichtig.
Wees erop bedacht dat er 
ook andere mensen zijn, 
die ook hun recht hébben. 
Toe wees eens sociaal.
Dan kunnen wij, winkeliers 
van het Hugo de Grootplein
de oudere mens helpen.
U kunt dan ook uw buurt 
helpen om haar aangezicht 
te verbeteren en het leef 
milieu prettig te houden. 
Wij, als middenstanders, 
willen een vuist maken en 
op de bres gaan staan voor 
een leefbare Hugo de Groot 
buurt, voor eenieder.

A.BRAUCKMAN

wijkkrant
Hedaktie:
bram denkers 
ton schimmelpennink 
kees zwart 
leo scharff 
paul arnoldussen 
wim saaltink 
c. van vliet 
kees vos (foto's,)
Kontaktadres van Wijk 
centrum: v.Hallstr.81 
tel.: 82 11 33 (van 
9 .30 tot 13.30 uur)

TELLEN OUDERE MENSEN IN ONZE SAMEN
LEVING MEE ?



w i j k k r a n t

Wat staat er op stapel ?
IN ONZE WIJK wonen verscheidene oudere mensen, 
die vanwege hun gezondheid speciale voorzie
ningen nodig hebben. Er zijn twee plannen in 
de maak,die hierin een oplossing kunnen bieden. 
Daar is ten eerste de vernieuwing van de ge- 
meente-woningen aan de Zaagmolenstraat en het 
blok tussen het Van Beuningenplein en de Ge
meente Waterleiding.Op 14 september wordt deze 
verbouwing in de gemeenteraad besproken, in 
april hoopt de gemeente met de bouw aan te van- 
gen.

De begane 
gr0nd-woningen worden ver
bouwd. tot twee-kamerwoning 
en met centrale verwarming
nieuwe keuken en douche- 
Deze woningen zullen bij
voorkeur toegewezen worden
aan buurtbewoners, welke
nu nog op een bovenhuis,
wonen en voor wie het trap
lopen bezwaarlijk wordt.

Ten tweede wordt er druk 
overleg gepleegd over de 
bouw van een bejaardenhof 
op de plaats waar nu de 
kininefabriek staat. De 
bedoeling i s daar 120 
bejaardenflats te bouwen, 
voorzien van liften, cen
trale verwarming, douches 
en moderne keukens. Bij 
deze woningen zal tevens 
een hulppost gebouwd wor

den, waarop in geval van 
nood een beroep gedaan kar 
worden.
Als alles meeloopt, kan in 
het begin van het volgend 
jaar het definitieve plan 
aan de Gemeenteraad voor
gelegd worden.
Deze plannen kunnen alleen 
slagen met de medewerking

Oude radio te koop 
gevraagd voor klubh 
mag niet duur zijn 
Tel 38 84 17, 
de Wittenstraat 27.
Twee maatsch. werk
sters zoeken vrije 
etage. tel. 728960 
of 799976 of 125695
Gevr. 2e hands heren
fiets. A. Kuiken tel

pa1,’;. 6 
(Advertentie)

Uw adres voor
* Speelgoed
* Boeken
* TydschriftenP. Krougman

Van Hallstraat 134
tel. 12 27 72

van alle buurtbewoners.
Als u ideeën of plannen 
hebt, schrijf dan eens 
een briefje aan het wijk
centrum of loop op 
woensdagmiddag van. 2 - 4  
uur eens bij ons binnen. 
Het zou bijzonder fijn 
zijn, dat deze plannen 
niet alleen vóór u, maar 
ook dóór u uitgedacht zou
den kunnen worden»

konditietraining met 
body-building: Ons 
Huis van Beuningen
plein 25 tal* 388770 
Op woensdagavond om 
zeven voor jongens 
van 12-15 jaar kosten 
1 gulden en om half 8 
voor jongens van 15 
jaar en ouder, kos
ten 2 gulden»
Te koop gevraagd, ou
de toverlantaarn of 
diaapparaat. Aanbie
dingen naar buurth. 
de Witte Brug, de Wit 
tenstraat 27 tel.
588417_______ ________
Herenkeepfit voor 
mannen: Trefpunt 
3e H. de Grootstr. 5 
dinsd. 21.15- 22.15 u 
Sportleraar' dhr Smit.

__________________________  125695.______________
(advertentie)

DIERENSPECIAALZAAK EN HONDENTRIMSHOP

„DE KANARIE”
GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 4 5 

Telefoon 18 75 12 GRATIS W.C.S.ZEGELS

U I T - W I J K E R T J E S
Kleine annonces,prijs per getikte re
gel 60 ot. Op te geven aan Buurthuis 
' t Trefpunt, 3e Hugo d.e Grootstr.5* 
of telefonisch: 12 56 95

Wie heeft er 
voor mij een 
kamer. Jan van 
Os. Per adres 
Ons Huis, van 
Beuningenplein 
25 tel.288770.


