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Erop uit in de zomer 
De coronamaatregelen zijn inmiddels weer aangescherpt. Maar we kunnen en mogen nog van alles doen. Dat is fijn, want het is zomer en we 
willen er graag op uit. Wat is er allemaal te doen voor senioren? U leest het op deze themapagina.

Tante Sol ‘breekt de week’ weer
Welzijnsinstelling SOL (Samen 
Ondernemend Leren) organiseert 
van 20 juli tot en met 27 augustus 
het ‘Tante Sol Zomerterras’. 
Op drie pleinen in Noord zet 
Tante Sol haar terras neer voor 
senioren die gezellig willen 
kletsen met buurtgenoten. 
Natuurlijk zorgt ze ook voor koffie, 
thee en iets lekkers.

Tante Sol strijkt met haar terras 

vijf weken lang neer in Noord. 

Op het Pijnackerplein (dinsdag 

10.30-12.30 uur), de Statenweg 

(vrijdag 10.30-12.30 uur) en het 

Johan Idaplein (woensdag 13.00-

15.00 uur). ‘Het is een vervolg op het 

succesvolle experiment dat we vorig 

jaar zomer organiseerden’, vertelt 

ouderenwerker Ilona van der Hoeven. 

‘Toen was naar buiten gaan echt een 

soort noodgreep, want binnen mocht 

niets. Heel veel senioren voelden 

zich eenzaam door de lockdown. Ze 

snakten naar contact en een beetje 

beweging.’

Eenzaamheid niet weg
‘Het terras lokte hen uit hun huis en 

er kwamen steeds meer mensen 

op af die behoefte hadden aan 

gezelligheid en een praatje’, vervolgt 

Ilona. ‘Ze keken er elke week hoopvol 

naar uit en noemden het hun ‘breek 

van de week’. Jammer genoeg mocht 

Tante Sol toen maar een beperkt 

aantal stoelen neerzetten.’ 

Inmiddels is de lockdown over en 

zijn veel ouderen gevaccineerd. 

‘Toch is de eenzaamheid niet weg’, 

concludeert Ilona. ’Ik zie en hoor 

elke dag dat senioren veel behoefte 

aan contact hebben. Kinderen 

en kleinkinderen hebben vaak 

weinig tijd en daarom hebben we 

besloten om dit soort broodnodige 

koffiemomentjes deze zomer weer 

te organiseren.’ Tante Sol biedt haar 

terras aan voor iedereen vanaf 55+ 

en zet haar stoelen coronaproof op 

1,5 meter afstand. En of mensen er nu 

een keer of vaker per week komen, 

dat maakt niets uit. Tante Sol heeft de 

koffie en thee altijd klaarstaan. 

Wilt u meer weten? Kijk op  

www.solnetwerk.nl/rotterdam. 

Schildercursus op tv 
Thuis meedoen met 
de schilderscursus 
‘Schilder je mee?’ Dat 
kan via het tv-kanaal 
OPEN Rotterdam. De 
cursus is speciaal voor 
senioren en neemt u 
in een rustig tempo 
mee in het maken van 
een schilderij. U leert 
van alles over het 
gebruik van kleuren, 
hoe u een achtergrond 
maakt en u schildert 
uw favoriete 
Rotterdamse plek.
De uitzendingen 
zijn 14 en 21 juli.  
De lessen zijn op de 
dag zelf en op zondag 
ieder uur te zien. 
Terugkijken kan op 
https://openrotterdam.
nl/serie/schilderjemee. 
Daar is ook de eerste 
uitzending (7 juli) te 
zien. 

Ilona van der Hoeven: 
‘Deze koffiemomentjes zijn broodnodig’

Jan van der Ploeg

Tip van Suljette! 
Een zomertip? De actieve 

Rotterdamse Suljette Konigferander 

weet het wel: ‘Ik verveel me ’s zomers 

niet hoor. Integendeel. Juist in de 

zomer trek ik erop uit en bezoek ik 

familieleden en buren. Omdat ik veel 

van koken houd, maak ik altijd iets 

en neem dat dan mee op bezoek. 

Mensen zijn dan blij dat je langskomt. 

Je eet samen en je kletst wat af met 

elkaar. Iets koken hoeft niet duur 

te zijn. Soms maak ik bijvoorbeeld 

pannenkoeken. Eten verbindt en dan 

maakt het niet uit wat je maakt. Mijn 

tip voor komende zomer is dan ook: 

ga op bezoek bij buren, vrienden, 

kennissen en familieleden en neem 

iets lekkers mee. En geloof mij: als 

je dat doet, vergeten mensen dat 

niet en vragen ze je vaker langs te 

komen. Of ze komen bij jou langs.’

Suljette Konigferander: 
‘Ga op bezoek en neem 
iets lekkers mee’

Jan van der Ploeg

Wandel samen de zomer in
Steeds meer Rotterdammers zijn gevaccineerd en mooi zomerweer is 
in aantocht. Toch hebben veel ouderen nog een duwtje in de rug nodig 
om weer actief te gaan bewegen. Daarom organiseren Coalitie Erbij en 
Sint Laurensfonds onder de naam ‘Kom eruit’ een lange wandelzomer, 
samen met organisaties uit de stad. 

‘Ons doel is om 1.000 ouderen aan 

het wandelen te krijgen’, vertelt 

Eke Gerritsma van Coalitie Erbij. 

‘Dat kunnen we natuurlijk niet alleen 

en daarom roepen we de hulp in 

van sport- en buurtverengingen, 

wandelclubs en welzijnsorganisaties. 

Per wandelaar stellen we vijf euro 

beschikbaar om het wandelen ‘aan 

te kleden’. Bijvoorbeeld met een 

kopje koffie onderweg, een gezonde 

lunch of een bidon. Zolang het 

geld maar wordt gebruikt voor een 

wandelactiviteit.’ 

Organisaties gezocht 
‘Een organisatie kan er maximaal 

honderd euro voor krijgen’, vervolgt 

Eke. ‘Een aantal sportverenigingen 

en wandelclubs hebben zich al 

aangemeld, maar we zoeken nog 

veel meer enthousiaste organisaties, 

die ouderen willen stimuleren om in 

beweging te komen.’

De organisaties bepalen zelf de 

route en de afstand. Een kort blokje 

om, een wat langere wandeling of 

misschien wel tien kilometer flink de 

pas erin; het kan allemaal. 

‘We vinden het belangrijk dat er 

wandelingen ‘op maat’ worden 

aangeboden, zodat er voor elk wat 

wils is. Wandelen is trouwens niet 

alleen gezond, het helpt ook tegen 

eenzaamheid, zeker als je het samen 

met anderen doet. Daarom zijn de 

wandelingen in groepsverband, maar 

wel op 1,5 meter afstand.’ Eke hoopt 

dat de doelstelling om 1.000 ouderen 

aan het wandelen te krijgen gehaald 

wordt. ‘We denken nog na over een 

leuke afsluiting van de wandelzomer.’ 

Voor aanmelden of info:  

info@coalitieerbijrotterdam.nl. 

Meer activiteiten 
Koken op de tuin 
(voedselworkshop)
21 juli,  
14.00-16.00 uur
Keilestraat 5

Pannenkoeken eten
11 en 12 augustus, 
12.45-15.00 uur
Aelbrechtskolk 12, 
kosten 5 euro 

Hoe was het ook 
alweer? - SKVR
Creatieve workshop 
met tekenmaterialen  
Huis van de wijk 
De Kip 
19 augustus,  
14.00-16.00 uur
Kosten 2 euro 
Aanmelden:  
Esther de Jong, 
06 222 295 42,  
e.dejong@wmoradar.nl 
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