
13 mei
Workshop over vriendschap, 
liefde en seksualiteit
Pluspunt, Rotterdam

20 mei
Workshop over vriendschap, 
liefde en seksualiteit
Pluspunt, Rotterdam

mei
Cursus Ongekend Talent
De Esch, Rotterdam

Check In brengt gesprek op gang 
tussen oud en jong

Raffy is vanaf de eerste ideeont-
wikkeling – nu drie jaar geleden 
– betrokken geweest bij Check In, 
het kunstproject van Pluspunt dat 
ouderen en jongeren uit verschil-
lende culturen met elkaar in contact  
brengt.

Enthousiast
Toen Liesbeth van Well, projectlei-
der van Check In, vroeg of Raffy 
mee wilde werken aan de ontwik-
keling van Check In, was Magda 
Wallenburg, kwaliteitsfunctionaris 
van dit Bredase woonzorgcen-
trum, meteen enthousiast. “We 
vinden het belangrijk dat er begrip 
gekweekt wordt tussen mensen. 

Het maakt immers niet uit waar je 
vandaan komt of wat je bent. Er 
bestaan veel vooroordelen en angst 
is een slechte raadgever. Daarom 
is het belangrijk dat mensen elkaar 
leren kennen en dat betekent vooral 
dat mensen moeten leren open te 
staan voor anderen. Het is goed om 
te beginnen bij jongeren, daarom is 
Check In een mooi project.”
Omdat Check In zowel gericht is 
op de doelgroep jongeren als op de 
doelgroep ouderen heeft Liesbeth 
van Well vaak overlegd met mede-
werkers van Raffy over verschil-
lende onderdelen van het project. 
Magda: “Wij hebben bijvoorbeeld 
voorgesteld om de bus toegankelijk 

Een bewoonster van woonzorgcentrum Raffy wordt geinterviewd 
(foto: MeRy)

Op 30 maart werd het project Check In geopend in Breda, op 1 
april in Rotterdam. Elders in Nieuws-Punt vindt u een korte im-
pressie van beide evenementen. Nieuws-Punt sprak over Check In 
met Magda Wallenburg van woonzorgcentrum Raffy, een huis voor 
Molukse en Indische ouderen in Breda. 
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te maken voor rolstoelen.”

Interview
Bezoekers aan de Check In bus 
krijgen allereerst een film te zien. 
In de film ondervragen vier klein-
kinderen hun grootouders over 
verschillende thema’s. Een van de 
grootouders is de heer Bouwens, 
een Indische bewoner van woon-
zorgcentrum Raffy. Meneer 
Bouwens vertelt zijn kleinzoon 
Graham over de Jappenkampen 
en samen leggen ze bloemen bij 
het Indië monument in de tuin van 
Raffy.
Check In is gericht op scholen en 
organisaties die met ouderen wer-
ken. Scholen die mee willen doen 
aan Check In krijgen een lespakket 
dat bestaat uit drie lessen. In dit 
pakket zit onder meer een instructie 
over interviewtechnieken. Nadat 
leerlingen de bus hebben bezocht, 
gaan ze in groepjes ouderen inter-
viewen. 
In Breda is het lespakket uitgetest 
door het Vitalis College. De leerlin-
gen van dit college hebben bewo-
ners van Raffy geïnterviewd. “We 
hebben de bewoners eerst de film 
laten zien,” vertelt Magda. “Toen 
hebben we gevraagd wie er geïn-
terviewd wilde worden. Er waren 
genoeg bewoners die graag mee 
wilden doen.”

Verhuisdozen
De interviews verliepen allemaal 
heel geanimeerd en Magda is 
tevreden. “De jongeren waren 
goed voorbereid, hun hele houding 

en manier van vragen stellen was 
goed. We hebben ook wel eens 
leerlingen hier die een maatschap-
pelijke stage komen doen, maar die 
zijn niet altijd even goed voorbe-
reid. Het verschil met de leerlingen 
van het Vitalis College was goed 
te merken. Ook de ouderen vonden 
het leuk. Ze hopen wel dat de ver-
huisdozen nog naar Raffy komen.”
De verhuisdozen zijn het sluitstuk 
van Check In. Alle leerlingen die 
meedoen krijgen een verhuisdoos 
die ze mogen vullen met dat wat 
ze hebben meegekregen tijdens het 
project. Van de verhuisdozen van 
een klas kan een tentoonstelling 
worden gemaakt die op school te 
zien is, maar die ook in een woon-
zorgcentrum kan staan.

Praten met kleinkinderen
Een school die meedoet met Check 
In wordt aangeraden contact te 
zoeken met een woonzorgcentrum 
in de buurt, zodat de leerlingen 
hier ouderen kunnen interviewen. 
Waarom zou een woonzorgcentrum 
meedoen aan Check In? Magda: 
“Het is leuk dat ouderen met jon-
geren in contact komen en dat de 
ouderen gestimuleerd worden om 
met hun kleinkinderen te praten. Ik 
las in de krant een interview met 
een jongere die zich dankzij Check 
In had voorgenomen om meer met 
haar opa te gaan praten. De film 
blijkt een heel goed middel te zijn 
om een echt gesprek op gang te 
brengen.”

Informatie: Liesbeth van Well
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Een leerlinge van het Vitalis College maakt een 
verhuisdoos
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Voor de presentatie waren stel-
lingen geformuleerd die werden 
voorgelegd aan de aanwezigen, 
vooral leden van de Anders Ouder 
Worden-werkgroepen. Hieronder 
een kort verslag van de discussie.

‘Rotterdam is een stad waar 
ouderen zich thuis voelen’
Uit de discussie blijkt dat kwalita-
tief goed openbaar vervoer be-
langrijk is voor ouderen. Openbaar 
vervoer is immers hèt vervoermid-
del voor ouderen. Een mevrouw: 
“Ouderen hebben vele kwaliteiten, 
maar kunnen lang niet altijd zelf er-
gens komen.” Een ander: “Zolang 
je mobiel bent is er niks aan de 
hand. Pas als je afhankelijk wordt, 
wordt het allemaal anders.”
Ook vinden ouderen het belangrijk 
dat er laagdrempelige ruimtes in 
een wijk zijn waar ze elkaar kun-
nen ontmoeten. 

‘Politiek en organisaties 
weten hoe senioren 
zich inzetten voor de 
samenleving’
Jeanne Stammeshaus van de 
COSBO: “Organisaties zien soms 
over het hoofd dat mensen zich met 
hart en ziel inzetten. Er wordt van 
hen allerlei kwaliteiten verwacht, 
er wordt steeds meer geëist van 
vrijwilligers. Dat kan voor teleur-
stellingen zorgen.” 
Een mevrouw die twee jaar lang 
vrijwillig heeft voorgelezen in een 
verpleeghuis vertelt dat ze ermee is 
gestopt omdat ze totaal geen erken-
ning en waardering kreeg en zelfs 
het gevoel had dat ze werd tegen-
gewerkt.
Conclusie: “De politiek en organi-
saties weten niet wat we nodig heb-
ben om onze talenten in te zetten.”

‘Als activiteiten gratis zijn, 
komen de senioren wel’
“Ze zijn hartstikke gek om dan 
niet te komen,” vindt iemand. Een 
ander plaatst een kanttekening: 
“Als een activiteit niet leuk is, dan 
ga ik niet, zelfs al is het gratis.” De 
aanwezigen vinden het slecht dat 
de gemeente en de deelgemeenten 
geen ouderenbeleid voeren, terwijl 
dit hard nodig is. “We willen een 
aparte wethouder voor ouderen-
beleid!” roept iemand. Een ander: 
“Na het Jongerenjaar willen we 
een Ouderenjaar!” 
Bewegen is erg belangrijk voor 
ouderen, maar deelname aan 
sportactiviteiten is te duur. Voor 
scholen bestaat het programma 
Lekker Fit! waarbij kinderen gratis 
sportactiviteiten aangeboden krij-
gen. Zoiets zou ook voor ouderen 
moeten bestaan.

‘Senioren hebben geen 
georganiseerde activiteiten 
nodig’
Met deze stelling is niemand het 
eens. Ouderen hebben behoefte 
aan georganiseerde activiteiten 
omdat het hen mogelijk maakt 
andere mensen te ontmoeten. “Het 
is veel gezelliger!” Uit de nieuwe 
contacten die deze activiteiten 
opleveren, kunnen weer nieuwe 
gezamenlijke activiteiten ontstaan. 

Informatie: Anneke Boer

Methodiekbeschrijving 
Ongekend Talent 
gepresenteerd

Op 25 maart werd in Theater 
’t Kapelletje de methodiekbe-
schrijving van Ongekend Talent 
gepresenteerd. Uit de inleiding: 
“Zo lang mogelijk je kennis, 
kunde en levenservaring in-
zetten. Dat is de beste manier 
om gezond en vitaal ouder te 
worden. Ook de samenleving 
vaart er wel bij als senioren hun 
talenten blijven inzetten.”

Senioren die het arbeidsproces 
gaan verlaten of hebben verlaten, 
vragen zich vaak af hoe ze een zin-
volle invulling kunnen geven aan 
de zogenaamde derde levensfase. 
Voor deze groep heeft Pluspunt het 
project Ongekend Talent opgezet. 
Ongekend Talent heeft als doel 
jonge senioren met verschillende 
culturele achtergronden te stimu-
leren hun talenten te ontdekken 
en deze actief in te zetten voor de 
samenleving.
Ongekend Talent bestaat onder 
meer uit een cursus die senioren 
bewust maakt van hun talenten en 
kwaliteiten en hen leert hoe ermee 
de markt op te gaan. De cursus 
wordt gegeven door senioren zelf 
die hiervoor een training hebben 
gevolgd. Daarnaast heeft Pluspunt 
expertmeetings georganiseerd 
om organisaties bewust te maken 
van de kwaliteiten van senioren. 
Ongekend Talent wil organisaties 
prikkelen de competenties van 
senioren, allochtone en autochtone, 
meer in te zetten. 

Pionierskwaliteiten
Er zijn al veel 65-plussers actief 
als vrijwilliger, dat is positief, maar 
tegelijkertijd signaleert Pluspunt 
dat jonge senioren en senioren met 
diverse etnische achtergronden nog 
onvoldoende bereikt en gemobi-
liseerd worden. Hun talenten en 
kwaliteiten blijven onbenut. 
Freddy May, coördinator van het 
NOOM (Netwerk van Organisaties 
voor Oudere Migranten) hield op 
25 maart een inleiding over de 
kracht van migranten ouderen 

Is Rotterdam een stad waar ouderen zich 
thuisvoelen?

Op 6 maart, tijdens de viering van 35 jaar Anders Ouder Worden, 
presenteerde Pluspunt de factsheet ‘Verwachtingen en wensen 
van senioren in Rotterdam’. De gegevens in de factsheet zijn het 
resultaat van het onderzoek dat studenten van de Hogeschool 
Rotterdam in 2008 uitvoerden onder ouderen in de Rotterdamse 
deelgemeenten. De factsheet is gratis verkrijgbaar bij Pluspunt.
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en het belang voor organisaties om 
juist deze groepen aan zich te bin-
den door voorwaarden te creëren 
waardoor mensen zich welkom 
voelen. De pionierskwaliteiten van 
migrantensenioren worden vaak 
onderschat. 

Methodiekbeschrijving
De methodiekbeschrijving gaat in 
op de training van de trainers, het 
raamwerk van de cursus Ongekend 
Talent, praktijkervaringen en uitge-
voerde plannen van deelnemers. U 
kunt de brochure als pdf vinden op 
onze website of voor € 10,- bij ons  
bestellen.
Ongekend Talent maakt deel uit 
van het landelijke programma 
Aktief Ouder Worden van het 
Oranje Fonds en wordt financieel 
door dit fonds ondersteund, even-
als door de Stichting Steun van 
het Tolkenwerk in Zuid-Holland, 
Fonds Sluyterman van Loo en 
Stichting Solidarodam.
Pluspunt zet het project de komen-
de twee jaar voort in Rotterdam. 

Informatie: Heili Bassa

Wethouder Geluk: 
fan van Check In

Op 30 maart opende burgemeester 
Van der Velden van Breda het pro-
ject Check In in deze stad. Hij ver-
telde diep onder de indruk te zijn 
van het project. “In de bus komt 
een hele wereld aan je voorbij. 
De film laat zien dat er veel liefde 
kan bestaan tussen grootouders en 
kleinkinderen. Check In leert ons 
goed naar elkaar te luisteren, vra-
gen te stellen en zo tot een  beter 
begrip van elkaar te komen. Als we 
weet hebben van elkaars geschie-
denis, vindt er een kruisbestuiving 
plaats.”

Tuinbonen
Ook wethouder Geluk die een 
paar dagen later het project in 
Rotterdam opende was enthousiast: 
“Ik ben een fan van Check In,” liet 

hij de aanwezigen weten. “En 

ik hoop dat er veel scholen gebruik 
van gaan maken.” Als voorbeeld 
van het belang van contacten tus-
sen verschillende generaties vertel-
de Geluk hoe hij vroeger zijn opa 
in Lisse hielp met het doppen van 
de tuinbonen, terwijl opa vertelde 
over zijn reizen naar Amerika. 
“Jongeren kunnen veel leren van 
vorige generaties en dit leidt voor 
oud en jong tot meer respect.”
Scholen in Breda en Rotterdam en 
organisaties die werken met oude-
ren kunnen vanaf nu de Check In 
bus reserveren.

Informatie: Liesbeth van Well

Tijdreizen

Tijdreizen, een keuzevak van de 
Hogeschool Rotterdam, is een me-
thode die jongeren en ouderen op 
een persoonlijke manier met elkaar 
en elkaars belevingswereld in con-
tact brengt. De hogeschool biedt 
het keuzevak aan in samenwerking 
met organisaties die met ouderen 
werken zoals Pluspunt. Tijdreizen 
heeft als doel dat de deelnemers 
een beter beeld krijgen van wat het 
betekent om jong of oud te zijn in 
de huidige tijd. Hierdoor wordt de 
stereotype beeldvorming die bij 
studenten over ouderen kan bestaan 
doorbroken. Per gespreksgroep 
kunnen vier of vijf studenten en 

evenzoveel ouderen deelnemen. 
Eén van de studenten heeft de rol 
van gespreksleider. Thema’s die 
besproken worden zijn: Opvoeding, 
Taboes, Huidige levensfase en 
Levenskunst of keuzevrijheid. De 
groep komt vier keer bij elkaar.
In maart vond Tijdreizen plaats 
met vier studenten van ongeveer 
24 jaar en zes senioren tussen de 
61 en 76 jaar met verschillende 
achtergronden. De studenten waren 
afkomstig van de opleidingen Trade 
Management en Ergotherapie. 

Jong van geest
Ter afsluiting van de vier bijeen-
komsten hielden de deelnemers 
op 14 april op de hogeschool een 
presentatie over hun bevindingen. 
Marjolein van den Berg, een van 
de studenten: “De cursus vond ik 
leuk en gezellig. Wat ik vooral heb 
geleerd is dat het beeld van zeuren-
de en klagende ouderen niet klopt. 
De ouderen bezaten veel ervaring 
en levensverhalen waaraan ik in de 
toekomst veel zal hebben. Heel fas-
cinerend is dat wanneer je jong van 
geest bent, je je ook jong voelt.” 
Oud en jong, iedereen heeft de 
Tijdreizen bijeenkomsten ervaren 
als zeer plezierig en leerzaam. 
Ouderen die het interessant vinden 
om deel te nemen aan Tijdreizen 
kunnen zich opgeven bij Anneke 
Boer.

Informatie: Anneke Boer

De Check In bus bij Anthonius Binnenweg (foto: Karin Oppelland)



5

Even voorstellen

Bij projecten van Pluspunt kunt 
u twee nieuwe gezichten tegen-
komen: Natasscha van Bragt en 
Debora van de Pol. Natasscha 
volgt de opleiding SPW4 activi-
teitenbegeleidster en werkt sinds 
februari als stagaire bij Pluspunt 
voor Ontdek Elkaars Wereld. 
Natasscha: “Het is leuk te zien dat 
er veel verschillen zijn, maar ook 
dat de verschillende werelden veel 
overeenkomsten hebben. Ik heb het 
heel erg naar m’n zin bij Pluspunt 
en zie een leuke en vooral leerzame 
periode tegemoet.”
Debora volgt de opleiding sociale 
dienstverlening en loopt stage bij 
Check In. Debora: “Ik heb gewerkt 
als activiteitenbegeleidster in een 
verzorgingshuis en heb groepen 
kinderen en jongeren begeleid 
bij Landal Greenparks. Check In 
sluit goed aan bij mijn ervaring en 
opleiding, want ik heb ervaring met 
het motiveren van beide doelgroe-
pen. Tot nu toe heb ik het erg naar 
mijn zin bij Pluspunt.” 

Het geheugen van 
Rotterdam

Pluspunt heeft opnieuw studenten 
van de Hogeschool Rotterdam 
opdracht gegeven een onderzoek 
uit te voeren onder Rotterdamse 
ouderen. Dit keer gaat het erom een 
deel van de Rotterdamse geschie-
denis boven water te krijgen en te 
vereeuwigen. 
In iedere deelgemeente gaat een 
groep studenten ouderen inter-
viewen over hoe het leven in 
Rotterdam er vroeger uitzag. 
De interviews vinden plaats in mei. 
Het is de bedoeling de verhalen te 
bundelen in een boek dat in no-
vember uit zal komen onder de titel 
‘Het geheugen van Rotterdam’.

Informatie: Willy Hilverda

Certificaatuitreiking Turks Huisbezoekproject

In februari ontvingen 23 vrijwilligers van het Turkse Huisbezoekproject 
een certificaat. De vrijwilligers volgden een training bij Pluspunt. 
Inmiddels zijn er ruim 130 Turkse ouderen die door de vrijwilligers be-
zocht worden. Doel van het project is Turkse ouderen, die vaak in een 
isolement leven, te bezoeken en hen te activeren om zelfstandig activiteiten 
te ondernemen.

Informatie: Gular Toprak

Omaverhalen

In samenwerking met Pluspunt or-
ganiseerde Kosmopolis Rotterdam 
verhalenworkshops voor oma’s die 
over hun leven nu en in de toe-
komst willen vertellen. De work-
shops werden gegeven door Paul 
Middellijn die de oma’s opleidde 
tot goede vertellers. 
Achttien oma’s deden mee, de ver-
halen zijn afkomstig uit Nederland, 
Peru, Suriname, Indonesië, Turkije 
en Curaçao.

Oma’s op toneel
De persoonlijke verhalen die 
tijdens de workshops werden ge-
vormd, worden door Kosmopolis 
Rotterdam bewerkt tot een thea-
terstuk over eigentijdse diversiteit 
onder onze Rotterdamse oma’s. 
De leeftijd van de oma’s varieert 
weliswaar van veertig jaar tot ver 
over de tachtig, maar allen hebben 
een ding gemeen: hun plezier in het 
leven. 

Voor het theaterstuk is Saskia 
Meulendijks gevraagd als art direc-
tor. De voorstelling is in het najaar 
van 2009 te zien in de kleine zalen 
van Theater Zuidplein en in de 
Rotterdamse Schouwburg. 

Informatie: Liesbeth van Well
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Deze column werd op 22 april uitgesproken door de beken-
de Rotterdamse columniste Carrie tijdens de themabijeen-
komst Wat een gedoe! in het Bibliotheektheater.

Ik weet niet of mijn ouders hier naar toe hadden gedurfd. Dat wa-
ren, als je de verhalen moet geloven, enorme vrijkousen toen ze 
jong waren. Ze groeiden op in de tijd van de seksuele bevrijding. 
Nou dat was me wat. Ondeugende filmpjes, opwindende boek-
jes... ze gingen zelfs wel eens in Parijs naar een bar waar strip-
tease was en paaldansen en zo. Ze vonden het allemaal reuze 
spannend op een voorwaarde: wat we doen, dat doen we samen. 
In de volledige echtelijke trouw. En open erover hè, man, ik heb 
wat met mijn vingers in mijn oren gezeten om niet te horen wat 
ze nu weer voor vuige praat uitsloegen.
Tot mijn vader prostaatkanker kreeg. Toen hield het goede ge-
sprek ineens op. Want mijn vader wist niet of hij na de bestralin-
gen nog wel een erectie zou kunnen krijgen, mijn moeder durfde 
er niet over te beginnen. En zo modderden ze een paar jaar door. 
Er kwamen zelfs pyjama’s in bed, terwijl ze vroeger toch sliepen 
zoals God ze geschapen had. Voor de kou in mijn nek, zei mijn 
vader dan. Ja, aan me hoela.
Ik weet niet wat er gebeurd is, mijn moeder bloosde alleen maar 
als ik ernaar vroeg, maar ineens waren die pyjama’s weer uit. 
Niet omdat de erectie van mijn vader zich weer hersteld had, het 
enige dat zich na de bestralingen razendsnel herstelde waren de 
kankercellen die enthousiast aan het uitzaaien bleven, maar mijn 
ouders hadden blijkbaar hun intimiteit ergens teruggevonden. 
Mooi hè. 
Natuurlijk is het een verwarrende tijd. Je wordt ouder, je lijf krijgt 
hier en daar last van de zwaartekracht. Met je oude partner moet 
je nieuwe wegen zoeken. Word je plotseling weer verliefd op een 
nieuwe moet de pyjama ook weer uit. En ben je zo verlegen als 
twee stekelvarkentjes bij elkaar... en moet je eerst maar eens 
heel voorzichtig beginnen, zeg ik altijd maar. En dan is het moei-
lijk om in diegene en onzekerheid de weg niet kwijt te raken.
Nou zeg ik altijd: als je de weg kwijtraakt moet je het even vra-
gen. Dat deed ik zelf vanmorgen ook nog. Moest ik het biebthea-
ter nou binnen via de dienstingang en waar was die ook alweer?
Gelukkig stonden er twee vrouwen op de hoek van de straat 
te praten. Ik ernaar toe, stap van mijn fiets af. Maar ik stoorde 
blijkbaar in een goed gesprek. Want ik hoorde net de een nog 
aan de ander vragen: zeg jij het eigenlijk tegen je man als je een 
orgasme hebt?
Nee, antwoordt haar vriendin, natuurlijk niet, Henk heeft toch 
liever niet dat ik hem bel op zijn werk.
Kijk, dat bewees meteen een ding: dat die vrouwen niet voor 
deze bijeenkomst kwamen, want dan kom je nooit klaar, dan blijf 
je bezig.
Met luisteren naar elkaar, met leren van hoe de ander dingen op-
lost, van praten over jezelf... Uit onderzoek blijkt dat zowel man-
nen als vrouwen ouder dan 70 meer en betere seks hebben dan 
30 jaar geleden. Nou, tell me more... Ik ben dan nog wel geen 
70 en ik neuk nog zonder stok maar kan een voorproefje van nog 
betere seks best gebruiken.
Ik vind het stoer dat jullie gekomen zijn. Ik hoop dat het een 
heerlijke maar vooral ook eerlijke ochtend zal worden.

 O L U M NC Opa’s en oma’s gezocht 
voor leuke workshops

Wat was het vroeger toch heerlijk. 
Eindeloze middagen gezellig bij 
opa en oma. Opa wist in het schuur-
tje alles te repareren met zesde-
hands schroefjes en een plankje 
hout. Oma kon elk kapot kleding-
stuk herstellen.  
Tegenwoordig gaat het vaak anders. 
We leven in een wegwerpmaat-
schappij waardoor allerlei oude 
ambachten, gebruiken en trucjes 
verloren gaan. 
Studio Stikstof wil hier iets aan 
doen. In september en oktober zijn 
er in Rotterdam Noord workshops 
waarbij senioren oude technieken 
laten zien, zoals breien, haken 
of andere vormen van handwerk 
en handige trucs bij het klussen. 
Hiervoor zoekt Studio Stikstof ou-
deren die nog weten hoe het anders 
kan en die hun kennis graag over 
willen brengen aan jong volwas-
senen. 
 
Inspiratiemiddag 18 mei
Op 18 mei organiseert Studio 
Stikstof een inspiratiemiddag over 
dit project. U hoort dan meer over 
het doel van de workshops en u 
kunt met andere senioren ervarin-
gen, gewoontes en weetjes uitwis-
selen. Aan de hand hiervan bepalen 
we samen met u de thema’s van de 
workshops. 
De inspiratiemiddag vindt plaats 
in Rotabs Style Center aan de 
Zaagmolenkade 46 (Oude Noorden) 
te Rotterdam, van 14.00 tot 16.30 
uur.

Aanmelden
Vindt u het leuk om mee te doen en 
wilt u graag die kennis overbrengen 
op anderen? Meld u dan aan voor 
de inspiratiemiddag bij:
Studio Stikstof, Zaagmolenkade 
46, unit 17, 3035 KA Rotterdam. 
Mailen mag ook: 
info@studiostikstof.nl.
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De film bleek ook in Rotterdam 
aanleiding om, onder leiding van 
Carrie, openhartig over eigen erva-
ringen en gevoelens te praten. 
Voorlichting was niet vanzelf-
sprekend in de eerste helft van de 
vorige eeuw. Een aantal aanwezi-
gen was wel voorgelicht, maar de 
meesten leerden het op straat of 
van vrienden of vriendinnen. Een 
oudere man: ‘mijn voorlichting 
bestond eruit dat mijn moeder een 
boekje ‘zomaar ergens liet liggen’.

Humor
Met elkaar praten over seksua-
liteit gebeurt niet vaak, maar de 
aanwezige Surinaamse vrouwen 
vertelden dat ze regelmatig met 
elkaar praten over hun seksuele er-
varingen en dat dat met de nodige 
humor gebeurt. 
Enkele vrouwen herkenden de 
situatie dat ze pas op latere leef-
tijd ruimte kregen voor hun eigen 
seksuele plezier.
Een man bekende het moeilijk te 
vinden dat zijn kinderen zijn con-
tact met een vrouw wantrouwden, 
nadat zijn eerste vrouw - hun moe-
der – was overleden. De kinderen 
wilden niet dat hun vader een 
relatie had met deze vrouw. Dit 
bleek voor meer mannen/vrouwen 
een probleem te zijn.
Een andere man vertelde dat hij 
via internet een leuke vrouw had 
gevonden met wie hij niet samen-
woont maar wel af en toe vrijt.  

Intimiteit en aandacht
Hierna vertelden Nanda Claessen, 
een van de auteurs van ‘Zes 
Levens met Lef’, en Paul Emonts 

hun verhaal. 
Nanda had twee huwelijken met 
mannen achter de rug, toen ze 
met een vrouw ging samenwonen. 
Nanda: “Ik houd van mensen, maar 
meer van vrouwen!” Twee van haar 
kinderen woonden toen al zelfstan-
dig, de twee anderen kozen ervoor 
bij hun moeder en haar vriendin te 
blijven wonen. Ze heeft altijd open 
kaart gespeeld en doet dat nog 
steeds, hoewel ze zich niet thuis 
voelt in het lesbische wereldje.
Paul komt uit een katholiek boeren-
gezin van dertien kinderen in een 
klein dorp in Noord-Limburg. Over 
seks werd niets verteld, meiden 
waren onbereikbaar voor seks, 
met jongens was het veel gemak-
kelijker. Toen hij 22 was, hoorde 
hij voor het eerst van het bestaan 
van homo’s, maar het duurde nog 
een aantal jaren voor hij besefte dat 
daar zijn voorkeur lag! Op zijn 32e 
vertelde hij het zijn vrouw en rond 
zijn 40e liep hij tegen zijn eerste 
vriendje aan. Aanvankelijk ging 
het hem erg om de prestatie, later 
is hij intimiteit en aandacht gaan 
waarderen.

Workshops
Wilt u graag met anderen verder 
praten over het thema? Pluspunt 
organiseert een aantal workshops 
over liefde en seksualiteit op leef-
tijd. U kunt zich nog opgeven voor 
de workshops van 13 en 20 mei. 
Ze vinden plaats bij Pluspunt, van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten:  € 7,50 
per workshop.

Informatie: Anneke Boer

Wat een gedoe!
Vriendschap, liefde en seks op latere leeftijd

Op 22 april vond de themabijeenkomst ‘Wat een gedoe!’plaats in 
het Bibliotheektheater. De ochtend werd geopend met een column 
van Carrie (elders in Nieuws-Punt vindt u een deel van deze co-
lumn). Daarna konden de zestig aanwezigen een deel uit ‘O Amor 
Natural’ van Hetty Honingman zien, een film waarin Braziliaanse 
ouderen erotisch getinte gedichten voorlezen van Carlos 
Drummond de Andrade en met veel humor praten over eigen eroti-
sche ervaringen en verlangens. Paul Emonts schreef een verslag.

VRIJWILLIGERS VOOR 
CHECK IN GEZOCHT

Voor het project Check In (zie 
elders in Nieuws-Punt) zijn we op 
zoek naar mensen die geïnteres-
seerd zijn in kunst en cultuur, in 
contacten tussen oud en jong en 
tussen verschillende culturen en die 
het leuk vinden om groepen (ou-
deren of jongeren) te begeleiden. 
Bij de jongeren gaat het om leer-
lingen van Rotterdamse scholen 
in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar. 
De groepen bestaan uit maximaal 
twintig personen.
Bij het begeleiden van groepen 
ouderen gaat het alleen om het 
bezoek aan de bus. Het begeleiden 
van leerlingen betreft steeds drie 
lessen, in drie opeenvolgende we-
ken. Er is een docent aanwezig om 
de orde te handhaven.

Taken
Bij les 1: uitleg geven over het pro-
ject, bedienen van de apparatuur 
in de bus, rondleiding geven langs 
de kunstwerken, ontvangen van de 
verhalenvertellers in de klas, info 
geven over de volgende les.
Bij les 2: aanwezig zijn om de 
leerlingen op te vangen bij de 
seniorencentra, de leerlingen en 
senioren begeleiden bij het houden 
van de interviews, info geven over 
de volgende les.
Bij les 3: leerlingen begeleiden bij 
het verwerken van hun indrukken 
in een verhuisdoos.

Informatie: Liesbeth van Well

Links Nanda Claessen, rechts 
Paul Emonts
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woensdag 6 mei
Tussen de Muzen
wat: De Blauwe Schuyt met muziek uit de mid-
deleeuwen
tijd: �4.30 uur
entree: € 3,-
waar: Theater ‘t Kapelletje , vd Sluysstraat �76
info en reserveren: 0�0 - 466 77 78

vrijdag 15 mei
wat: Muziekmiddag 55+
tijd: �4.00 uur
entree: € 3,-/R’pas € 2,50/Stromenpas € 1,50
waar: LCC Zevenkamp, Ambachtsplein �4�
info en reserveren: 0�0 - 29� 74 84

zondag 17 mei 
LCC Theatermatinee
wat: ‘Gone with the wind’, filmklassieker uit 1939
tijd: �4.00 uur
entree: € 2,50 (incl. koffie/thee)
waar: LCC Lombardijen, Menanderstraat 89
info en reserveren: 0�0 - 29� 74 84

woensdag 20 mei
wat: Shantykoor Rotterdam, een gezellige mid-
dag meezingen
tijd: �4.30 uur
entree: € 3,-
waar: Theater ‘t Kapelletje , vd Sluysstraat �76
info en reserveren: 0�0 - 466 77 78

donderdag 28 mei 
Seniorenmiddag
wat: Een muziekmiddag vol nostalgie en mee-
zingers
tijd: �4.30 uur
entree: € 3,-/R’Pas en Stromenpas € 2,25
waar: LCC Castagnet, Larikslaan 200
info en reserveren: 0�0 - 422 50 96

zondag 31 mei
wat: Paul Clifton met Oud Hollandse liedjes
tijd: �4.00 uur
entree: € 3,-/R’pas € 1,90
waar: LCC Zevenkamp, Ambachtsplein �4�
info en reserveren: 0�0 - 29� 74 84

do 11 juni t/m za 13 juni
wat: Senioren Revue 2 van het Wijktheater, over 
en door senioren
tijd: 20.00 uur
entree: € 3,50 (korting met R’pas en 
Stromenpas)
waar: De Romeynshof, Stresemannplaats 8
info en reserveren: 0�0 - 420 40 99

donderdag 25 juni 
Seniorenmiddag
wat: Blue Moonday Big Band met o.a. swing- en 
jazzklassiekers
tijd: �4.30 uur
entree: € 3,-/R’Pas en Stromenpas € 2,25
waar: LCC Castagnet, Larikslaan 200
info en reserveren: 0�0 - 422 50 96

 U LT U U R A G E N D A

DE KRACHT VAN ONTMOETING

Euro+ Songfestival op 27, 28 en 29 mei in 
Theater Zuidplein

Alle generaties kennen hun talenten. Dat bewijzen de 
jonge rappers, hiphoppers en zangers en de 50-plus-
sers van het Euro+ Songfestival. 
In samenwerking met Young World zijn Dynamic 
Duo’s gevormd waarin oud en jong samenwerken aan 
de voorstelling De kracht van ontmoeting. De 50-plus-
sers leren wat jongeren drijft, jongeren leren waar hun 
roots liggen.
Samen krijgen de duo’s coaching in masterclasses 
o.l.v. onder andere Esther Hart. Samen repeteren zij 
de nummers geschreven en geleid door Paul Mayer. 
Samen treden ze op in drie middagvoorstellingen in 
Theater Zuidplein op 27, 28 en 29 mei. Het begint 
steeds om 14.00 uur.
Iedere middag in Theater Zuidplein bepaalt het pu-
bliek welk Dynamic Duo het beste nummer zingt. Dat 

nummer wordt uitgenodigd op te treden tijdens het 
grote YOUR WORLD Zomerevenement op 3 juli. Ook 
een panel dat bestaat uit deskundigen van alle leeftij-
den heeft een stem. In totaal worden over drie mid-
dagen zes nummers gekozen voor het festival. Een the 
best off programma tourt na de zomer door Nederland 
en Duitsland. 
Iedere middag in Theater Zuidplein verzorgen de mas-
ters van de masterclasses een gastoptreden samen met 
hun talenten. Op 27 mei zingt Esther Hart.

Entreeprijzen: € 10,- /€ 7,50 met korting voor 65+, 
R’pas,CJP en bij bestellingen vanaf drie kaarten. 
Prijzen inclusief koffie/thee en iets lekkers.  
Reserveren: Theater Zuidplein, 010 - 20 30 203 of 
kassa@theaterzuidplein.nl.

Meer informatie: Stichting Euro+ Songfestival, 
telefoon: 06 - 249 340 33 of 06 - 291 834 91
email: catharsisproducties@xs4all.nl
www.europlussongfestival.nl

C


