Mevrouw Kramp

Door Wilma Neefjes

MEER DAN EEN HALVE EEUW IN ONZE WIJK: MEVROUW KRAMP.
Als u regelmatig in de omgeving van de Winterdijk en Hoogvliet komt, kent u haar ongetwijfeld van
gezicht; mevrouw Kramp. Ze straalt, trots op de tweeling waarvan haar schoondochter pas is bevallen.
Ze is zelfs al overgrootoma van een jongetje van drie van haar oudste dochter.
Al 30 jaar huurt ze met één van haar dochters
een woning van Woonpartners Midden-Holland
aan de Kleine Johannesstraat, één van de zijstraten aan het begin van de Winterdijk. De tijd
daarvoor heeft de 66-jarige mevrouw Kramp
ook grotendeels in onze wijk gewoond. Ze is
geboren in een huis aan de Parkstraat. De lagere school volgde ze aan de Theo Thijssenschool
aan de Snoystraat in de Korte Akkeren. Vanuit
het ouderlijk huis aan de Parkstraat verhuisde
ze met haar drie kinderen naar een bovenwoning aan de Kanaalstraat. Na een kort verblijf
aan de Lage Gouwe, Groenendaal en Tollenstraat keerde ze weer naar haar geboortewijk
terug.
Vanuit de knus ingerichte woonkamer kijkt mevrouw Kramp op het openbaar groen dat gelegen is tussen de rijtjes woningen. Daar is in de
loop der jaren volgens haar niet veel aan veranderd. Jammer vindt ze alleen dat de struiken
door de gemeente gerooid zijn.
Ze mist de gezelligheid van het Rode Dorp van
vroeger. De deur stond bij iedereen open; altijd
tijd voor een bakje koffie en een praatje. Veel
bewoners van destijds zijn inmiddels overleden
of weggetrokken.
Haar sociale omgeving bestaat nu grotendeels
uit Hoogvliet en Reakt. Bij de supermarkt
brengt ze vele uren door en maakt ze graag een
praatje met de klanten. Ze helpt hier en daar
een handje mee door bijvoorbeeld de vloer aan
te vegen. Vroeger ging ze wel eens kaarten en
naar de bingo in het buurthuis.
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Mevr Kramp in de Hoogvliet
Nu volgt ze o.a. taallessen bij Reakt, een ontmoetingsplek voor mensen, wiens leven niet
probleemloos is verlopen. Daar hangt aan de bar
een waarschuwing “pas op voor Tanneke”.
Waarom? Omdat ze graag zoent!
Zonder auto, zonder fiets en met fysieke beperkingen - recent is een plaat in een versleten
deel van haar voet geplaatst - geniet ze van
haar contacten met bekenden en vrienden bij
Hoogvliet en Reakt en een heel lieve vriendin.
We hopen dat het voor haar ook in de toekomst
mogelijk blijft om dichtbij huis, dan wel middels
betaalbare (gesubsidieerde) vervoersmiddelen
midden tussen de mensen te blijven staan.
Oh ja, de wijkkrant, die gaat altijd direct bij het
oud papier. Daar staan toch alleen maar ellendige dingen in? Maar dit keer zal ze het zeker lezen!
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