De jaarlijkse uitstap met de vrijwilligers 2016 – Voilà!
Van vrijwilligster Joke de Zwart een verslag van 8 oktober 2016 naar Antwerpen
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Het vrijwilligersuitje gaat naar Antwerpen. Op een zonnige dag in oktober rijden
we met 37 deelnemers het land uit om in het oude centrum van Antwerpen het
Open Huis te bezoeken.
Heel bijzonder dat wij dan de Onderwijsstraat, de Matigheidstraat en de Spaarstraat
passeren. Coördinator Eric heet ons hartelijk welkom in het PSC, het Protestants Sociaal
Centrum. We krijgen een echt 'handje' bij de koffie. Vervolgens een uitgebreide
videopresentatie, waaruit al snel blijkt dat dit inloophuis een combinatie is van onze Groene
Luiken en de Windwijzer. Behalve de overheid zorgen de protestantse kerken voor financiële
ondersteuning. Ook krijgt men vaak giften.
Er worden veel activiteiten georganiseerd, veelal in groepsverband. De tweedehands
kledingwinkel heet 't Wrakske' en een oktoberconcert 'tussen een glimlach en een traan'.
De naam van de wandelgroep is 'Hertensprong' en de soep in het inloophuis is 'veldvers'.
De praatgroep over de Bijbel nodigt uit voor een 'Bijbelbabbel' en het bowling-'tornooi'
belooft een 'schonen' prijs.
Het inloophuis bevindt zich in een arme wijk, waar ook de doelgroep gevonden kan worden.
Er zijn vergelijkbare problemen en zorgen. Eric vertelt over projectwerk, o.a. wonen.
Hiervoor wordt samengewerkt met woningbouwverenigingen. Wij denken dan aan de
Elementen, waar Vlaardingse daklozen worden gehuisvest. In tegenstelling tot onze Groene
Luiken beschikt het PSC over betaalde krachten.

De Antwerpse handjes smaken prima, maar onze Vlaardingse ijzerkoekjes en harinkjes
mogen er óók zijn. Deze attenties worden na afloop van ons bezoek dan ook in dank
aanvaard. Voilà!

Na een lange wandeling door het centrum komen we bij restaurant 'Het elfde gebod', waar
wij genieten van een heerlijk buffet.

Hierna bezoeken we de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waar ik uit nieuwsgierigheid direct de
'kathedraalshop' in loop om er vervolgens achter te komen dat ik dan eigenlijk alleen nog
naar de uitgang kan. Nadat ik me keurig gemeld heb bij de eveneens keurige shopmeneer,
vlieg ik met een onder voetballers bekendstaande snoekduik (onder een hek door) de shop
weer uit om de tentoonstelling te gaan bekijken. Er is immers 'inkomgeld' voor mij betaald?
Gelukkig hoef ik geen gebruik te maken van het biechthok. De rest van de kathedraal kan
rekenen op mijn eerbiedige aanwezigheid. Hiervoor zorgen onder meer de prachtige glas-inloodramen.

Na dit bezoek zijn we een uur vrij en geniet ik met twee andere vrijwilligers van koffie met
een Belgische bonbon op een verwarmd terras op de Grote Markt.
Een wandeling langs de Schelde brengt ons later weer bij de bus.
De dag is ten einde. Allee!
Joke de Zwart

