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Nieuwsbrief      april 2022 
 

Bericht van het bestuur 
Deze maand openen wij onze compleet gerenoveerde keuken! 

Met behulp van veel sponsors, waaronder een aantal 

bezoekers hebben we de verouderde apparatuur kunnen 

vervangen door nieuwe, veiligere en energiezuiniger 

apparaten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en trots op. Via 

deze weg bedanken we alle gulle gevers! Komt u ook langs om 

iets te proeven uit onze nieuwe keuken? 

 

Tot ziens in Prinsenhof! 
 

Inzameling 
Voedselbank – Groenten in blik 
 
De Voedselbank deelt elke week eten uit aan mensen die dat 

tijdelijk hard nodig hebben. Dit 
voedsel wordt verkregen vanuit 
overschotten en donaties, waardoor 
verspilling wordt tegengegaan. Om 
de voedselpakketten verder aan te 
vullen met artikelen die niet in het 
standaardpakket voorkomen, staat er 
bij de receptie van OC Prinsenhof 
altijd een mand. In maart en april kunt 
u daar groenten in blik doneren. Helpt 

u ook mee? Wij zorgen dan dat het bij de Voedselbank in het 
Lage Land komt. 
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Activiteiten april 
 
Taallessen 
Voor taalles bent u bij Prinsenhof aan het juiste adres. 
Nederlands wordt wekelijks gegeven. De lessen Spaans zijn al 
begonnen, maar u kunt natuurlijk altijd inhaken. 
 
Nederlandse les 
Datum: dinsdagochtend en donderdag 

middag 

Kosten: gratis  

Inschrijving: aanmelden via de receptie 

 

Nederlandse les van Alsare 
Datum: dinsdag- en donderdagavond 

Kosten: gratis  

Inschrijving: aanmelden via de receptie 

Na beëindiging van de cursus krijgt u een certificaat 
 

Spaanse les gevorderden 

Datum: iedere vrijdag  
Tijd: 10:30 – 12:00 uur 

Kosten: 10 lessen voor € 25,00  
Inschrijving: aanmelden via de receptie 

 
Buurtbibliotheek 

We hebben de afgelopen tijd alle boeken afgestoft en weer op 

alfabet gezet. U kunt dus weer in onze bieb snuffelen. Neem 

gerust een boek mee en als u het gelezen hebt, dan levert u 

het weer in bij de receptie. Voor een goed advies of een 

praatje zijn afwisselend onze vrijwilligers Con, Paula en Rina 

op de woensdagmiddag aanwezig van 13.30- 15.00 uur. 

Ook willen we binnenkort een kinderbieb openen. Heeft u dus 

ongebruikte kinderboeken over? Wij zijn er blij mee! 
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Schoonheidsbehandeling 
Marian Gijzen is weer gestart met haar 
schoonheidsbehandelingen voor 
buurtgenoten met een smalle beurs. 
  
Hoe fijn kan het zijn om voor een mooi prijsje 
een behandeling te ondergaan bij Marian ? 

Wij vinden dat een stukje ontspanning voor iedereen mogelijk 
moet zijn. 
  
U kunt kiezen uit de volgende behandelingen : 

1.  Wenkbrauwen epileren 
2.  Gezichtsmasker en harsen gezicht  
3.  Massage gezicht, nek en schoudermassage  
4.  Wenkbrauwen verven 

 
Datum : woensdag 13 april  
Tijd  : tussen 12.00 - 15.00 uur 
Prijs : € 9,00 per behandeling 
Inschrijven : bij de receptie van Prinsenhof. 
 

Bingo 

Voor een gezellige bingo-middag komt u natuurlijk naar 

Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Er zijn 

mooie prijzen ingekocht en de vrijwilligers 

hebben er altijd veel zin in. We drinken wat, 

we spelen bingo, we praten wat, we 

luisteren wat. Kortom, we maken het 

gezellig! En wie weet gaat u wel met een 

leuke prijs naar huis! 

 

 

Datum: woensdag 13 april 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

Kosten: € 6,00 voor 7 rondes 

Inschrijving: aanmelden via de receptie 
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OC Prinsenhof Filmpagina, vrijdag is filmdag 

Tijd: 14:00 – 16:00, vrije inloop, maar vol = vol 

Bioscoopsetje (koffie/thee + popcorn) voor € 1,00 
 

Vrijdag 1 april: Jane Eyre 

Jane Eyre is nog een klein meisje als haar 

ouders sterven. Na een ongelukkige jeugd 

komt zij op achttienjarige leeftijd als 

gouvernante op Thornfield Hall om te zorgen 

voor de dochter van Edward Rochester. Deze 

behandelt haar aanvankelijk afstandelijk en 

cynisch, maar vraagt haar uiteindelijk ten huwelijk. Hij koestert 

evenwel een monsterlijk geheim dat de geliefden uit elkaar 

dreigt te drijven. 

Vrijdag 8 april: The King’s speech 

Verhaal over de stotterende Koning George VI 

die, teneinde zijn handicap te overwinnen les 

had van de eigenzinnige logopedist Lionel 

Logue, wiens methode vruchten afwierp. Er 

ontstaat tussen hen een hechte vriendschap. 

Een meeslepend en waar gebeurd verhaal 

 

Vrijdag 15 april: An American in Paris 

De choreografieën op de onsterfelijke muziek 

van Gershwin zijn een lust voor het oog. Het 

verhaal gaat over een militair die in het 

naoorlogse Parijs aan de bak probeert te 

komen en die zijn oog heeft laten vallen op 

een danseresje. Hij weet echter niet dat zijn 

vriend Henri, een music-hall ster, met haar verloofd is. De film 

kreeg 6 Oscars. 
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Vrijdag 22 april: Poldark. 

 Gebaseerd op het boek “The stranger from 

the sea” van Winston Graham. Speelt in de 

beginjaren van de 19e eeuw. Kapitein Poldark 

vecht in de oorlog tegen Frankrijk. Intussen 

trekt een vreemdeling in bij zijn gezin en raakt 

iedereen in de ban van zijn bedrieglijke aard. 

Ontwikkelingen en drama die intens blijven boeien. 

Vrijdag 29 april: Indiana Jones, and the last crusade 

De volwassen Indy gaat op zoek naar zijn 

ontvoerde vader. Volg hem terwijl hij 

centimeter voor centimeter door de met ratten 

vergeven catacomben van Venetië schuifelt 

en de vuurkracht van een niet te stoppen tank 

trotseert. Met nog veel meer klassieke 

spanning en sensatie.                         

Paasworkshop: het gipsen ei 

Tijdens deze workshop ga je een 

stijlvolle paasversiering maken. Onder 

leiding van onze getalenteerde 

activiteiten-vrijwilliger Rina leer je om 

met gipsverband een eierschelpvaas te 

maken. Rina laat verschillende 

technieken zien om de eierschelp te 

versieren. De eierschelpvaas wordt  

gevuld met een plantje of een mooie 

bos lentebloemen. Een fraaie paasversiering voor op tafel of 

in de vensterbank. 

Datum: vrijdag 8 april 2022 

Tijd: 13.00-15.00 uur 

Kosten: € 10,- per persoon 

Inschrijving: aanmelden via de receptie. 10 plaatsen  

beschikbaar, vol=vol 
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Geen muzikale zondagmiddag in april 

Vanwege de renovatie van de keuken is er in 
april helaas GEEN Muzikale zondagmiddag. 
Maar heel lang hoeft u niet te wachten, want de 
volgende is al op 1 mei. Wilt u weten wie er dan 
komt optreden? Kijk dan snel verder bij de 
vooraankondigingen in deze nieuwsbrief 

 
Tablet Cursus 
Vanaf 14 april organiseren wij op de donderdagochtend een 
tabletcursus.   
 
Raak meer bedreven met uw tablet. Tijdens de cursus leert u 
handige snufjes over wat u er allemaal mee kunt doen. 
Zoals, waar vind ik een lekker recept, waar vind ik een 
spelletje, hoe kan ik beeldbellen en nog veel meer. 
In 10 lessen komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Internet / Accounts / Adresboek / Mail / Foto / Film / Apps / 
Sociale Media / Geheugen / Printen. 

Schrijf u snel in, want er is maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Datum: start op donderdag 14 april 
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Kosten: € 15,00 per persoon voor 10 lessen 
Inschrijving: aanmelden via de receptie, vol=vol 

Dag van de aarde 

Steek jij graag je groene vingers in de grond? Kom dan deze 

dag naar OC Prinsenhof. We gaan de buurttuin ecologisch 

inrichten, zodat die meer vlinders en bijen trekt.  

Onder de begeleiding van twee ervaren tuinmannen en onder 

het genot van een kopje koffie ga je aan de slag in de tuin. 

Heb je plantjes over of heb je stekjes thuis opgekweekt? Wij 

nodigen je van harte uit om deze mee te nemen en te komen 

planten in de buurttuin. 

De dag van de aarde is tevens het startschot voor ons 
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tuinseizoen. Vanaf 22 april gaat het tuinteam weer elke 

maandag van 9.30 tot 12.00 uur in de tuin aan de slag. 

Datum: vrijdag 22 april 

Tijd: 9.30-12.00 uur 

Inschrijving: aanmelden via de receptie. 10 plaatsen 

beschikbaar, vol=vol 

 
Koningsdag, 27 april 

 
Woensdag 27 april is het weer 

Koningsdag, een feestelijke 

dag!  

 

We organiseren een (non-food) vrijmarkt, waar je spullen kunt 

verkopen. De vrijmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 

uur in en aan de voor- en achterkant van Prinsenhof.  

Kleedjes voor buiten zijn gratis en moeten zelf meegenomen 

worden. Tafels binnen zijn aanwezig en kosten €5,00 plus 

€5,00 borg. 

Wil jij een verkoopplekje? Schrijf 

je dan in via het onderstaande 

emailadres met je naam, adres, 

telefoonnummer en wat je gaat 

verkopen. Wij sturen een 

bevestiging met overige 

informatie. 

Er zijn 20 tafels beschikbaar en vol=vol. Wees er dus snel bij!!  

 

Wij zorgen voor een feeststemming en live muziek. Het weer 

hopelijk voor een warm zonnetje. Wil je ons komen helpen 
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met diverse activiteiten? Meld je dan aan via het 

onderstaande e-mail adres. 

 

Er zal een oranjecommissie rondlopen die de meest leuke en 

originele oranjeverkoper zoekt. Bedenk een originele outfit, 

kom shinen en win een prijs!! 

 

Datum: woensdag 27 april 2022 

Tijd: 10.00-16.00 uur 

Inschrijving: aanmelden via een email 

naar koningsdag@ocprinsenhof.nl 

               

Grand Café opgefleurd, een nieuwe 

keuken en  het terras weer open 

Na 2 weken - eind maart en begin april -  

dicht te  zijn geweest, kunt u  weer bij ons  

terecht voor een kopje koffie met gebak, 

lunch,  drankje en een heerlijk diner.  Op 11 april om 10.00 uur 

openen  we de deuren van onze compleet gerenoveerde 

keuken en kunt  u het  resultaat zelf komen bekijken onder het 

genot van  een kopje koffie. 

Tijdens de  2 weken sluiting hebben de vrijwilligers in de  

keuken van Stichting Middin (naast de speeltuin Lage Land) de 

afhaal- en bezorgmaaltijden verzorgd, waarvoor  onze 

hartelijke  dank.  

Bestuur en vrijwilligers  beraden zich momenteel of  we vanaf 1 

mei  weer  5 dagen  tot 20.00 uur open gaan.  Ook ons terras  

is   weer  open, zodat u heerlijk buiten kunt genieten van  de 

zon en  de prachtige bloeiende tuin.   Reden  genoeg  dus om  

vanaf 11 april ons Grand Café weer  te bezoeken. De  

vrijwilligers  staan weer graag klaar voor u! 

mailto:koningsdag@ocprinsenhof.nl
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Via deze  weg  willen we  het Oranjefonds, Elise Mathilde fonds, 

de gebiedscommissie Prins Alexander, u  en andere gulle 

gevers  bedanken  voor de financiële bijdragen die  de 

verbouwing van ons Grand Café mogelijk hebben gemaakt. 

   

In gesprek met een vrijwilliger 
 
Het gesprek met Ingrid Zeeuw vindt 
plaats op maandagmiddag in het 
restaurant. 
We volgen de vragenlijst die vaak 
gebruikt wordt bij het interview met 
vrijwilligers. 
 

 
Wie ben je en kan je wat over jezelf vertellen? 

Ik woon in Capelle a/d IJssel, heb een man, 3 dochters, 3 
schoonzoons en 6 kleinkinderen, en dit jaar 50 jaar getrouwd!  
Mijn man en ik hadden 35 jaar een autoschade herstelbedrijf, 
waarvan ik de administratie en de bedrijfsvoering verzorgde. 
En nu genieten we van ons pensioen! 
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met de Prinsenhof? 
Ik kwam op de Prinsenhof voor de Engelse les, dat was erg 
leuk en gezellig.  
Ik had een feestje georganiseerd, een vriend van ons speelde 
in een band. Daardoor kwam ik in contact met Ruby en zij 
vroeg mij of ik iets wilde organiseren in de muziek voor de 
zondagmiddag in de Prinsenhof. 
Daar ben ik aan begonnen en ik vind het erg leuk om dat te 
doen. Je ziet dat de mensen genieten van zo’n zondagmiddag 
en dat is voor mij een drive om dat te verzorgen. 
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Wat doe je nu in de Prinsenhof? 
Ik verzorg en organiseer muziekbijeenkomsten, bijvoorbeeld 
op zondagmiddag of een feestavond. Dat betekent dat ik moet 
bekijken welke muziek ik moet programmeren en welke 
afspraken ik moet maken met musici over het tijdstip, maar 
ook over het programma en de prijs daarvan.  
Ook heb ik een keer meegedraaid met de Bingo, erg leuk om 
te doen en fijn om te zien hoeveel mensen daar plezier van 
hebben. 
Verder maak ik deel uit van de Communicatie-werkgroep, 
waarmee we samen de communicatie verzorgen voor de 
Prinsenhof.   
 
Wat maakt het leuk om in de Prinsenhof te werken? Waardoor 
wordt je geïnspireerd? 
Het is fantastisch hoe mensen genieten van muziek en het 
samen zijn op de gezellige muzikale zondag en als je iets 
onderneemt ben je heel gauw onderdeel van de groep. 
Het is belangrijk dat je iets kan doen voor een ander, daar 
worden we dan toch allemaal blij van. 
De omgang met Pameijer-cliënten is bijzonder. 
 
Hoe lang doe je dit werk in de Prinsenhof? 
Ik ben er nu ca. 2 jaar en zet me met plezier in voor bezoekers 
en muziek. 
 
Wat zou je zeggen tegen iemand die erover denkt om 
vrijwilliger te worden in de Prinsenhof? 
Je bent al snel onderdeel van de groep. Er heerst een open 
sfeer waarbij ruimte is voor iedereen 
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Vooraankondiging 
 

Komt u ook een overheerlijke lentetaart maken? 

Op zaterdag 7 mei kunt u 

onder begeleiding van o.a. 

vrijwilligster Rina een 

heerlijke lentetaart komen 

maken. 

Via de gebiedscommissie 

hebben wij een bedrag 

gekregen, zodat wij vier 

taartenworkshops kunnen 

aanbieden voor een zeer 

gereduceerde prijs. Op 

zaterdag 7 mei is eerste. 

Rina en nog twee andere vrijwilligers zullen u begeleiden bij 

het maken van deze echte lentetaart voor ongeveer 10 

personen. De taart bestaat uit biscuitdeeg, mascarpone, 

slagroom en vers lentefruit. Het belooft weer een gezellige en 

lekkere middag te worden. Graag tot dan! 

Datum: zaterdag 7 mei 

Tijd : 13:00 -16:00 uur 

Aantal deelnemers :15 personen 

Kosten: € 2,50 (inclusief een kopje koffie/thee) 

Inschrijven: via de receptie (vooraf betalen!) vanaf vrijdag 15 

april 

 Zondag 8 mei is het Moederdag, misschien een idee 

de taart voor die gelegenheid te maken ?! 
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Muzikale zondag, 1 mei 

Voor de muzikale zondagmiddag van 1 mei staat 

niemand minder dan Nigel Andrews op het 

programma. 

Zijn brede repertoire is herkenbaar en tijdloos en 

vooral geliefd bij de ‘ouderen-jongeren’. 

 

Pub Quiz, 13 mei 
Hij komt er aan… op 13 mei 
hebben we weer een Pub Quiz in 
OC Prinsenhof. 10 teams met 
max. 6 personen per team zullen 
strijden om de 1ste prijs. Test uw 
algemene kennis en beantwoort 
de vragen van quizmaster Rien. 
Kom met uw vrienden en vorm 
samen het winnende team! 

 

 

 

Na een lange afwezigheid was er zondag 6 
maart weer een muzikale zondag. 
Oo  oo, wat hebben wij dat allemaal gemist. 
Iedereen was er wel weer aan toe om een 
gezellige middag, met muziek, een dansje of 
een praatje te hebben. Gelukkig kan het weer 

na die nare regels rondom corona. We gaan de draad weer 
oppakken met het organiseren van verschillende activiteiten. 
 
Ik ben deze keer eens gaan kijken bij de muzikale zondag. Ik 
had er heel veel positieve dingen over gehoord. 
Deze zondag kwam Perry Zuidam zingen. Zoals ik al hoorde, 
zou dit een groot succes zijn. Nou dat was het ook. 
Perry zong de sterren van de hemel, Engels, Nederlands, 
foxtrot of polonaise, voor ieder wat wils. 

PETR 

AASP 

RAAT 
 



13 
 

Als extra kregen wij een spetterend 
optreden van onze vrijwilligster Ingrid. 
Jeetje, wat kan zij mooi zingen. 
Ook kreeg Perry hulp van Damon, Hij kon 
heel mooi meezingen en gaf een knallend 
optreden weg van Mart Hoogkamer....."Ik 
ga zwemmen in bacardi-lemon". De hele 
zaal zong mee en Damon dacht er zelfs al 
over na om een eigen fanclub op te 
richten. 
 

Wat een geslaagde middag was dat. Chapeau!!!! 
Maar het vergt ook de nodige organisatie. Artiesten regelen, 
vrijwilligers die de keuken en de bar / bediening bemannen. 
Op het moment dat de muziek bezig was stonden Rina en 
Nicole al weer te bakken in de keuken voor de maandag. 
Tussendoor nog wat patat en/of kroketjes en bitterballen. 
bakken. De bar werd bezet door Anneke en Anja. Dat zijn ook 
kanjers die op hun vrije zondag gezellig bardienst komen 
draaien. 
De artiesten hebben vaak een volle agenda dus dat moet al 
vroeg geregeld worden, evenals de bar en keukendienst. 
Gelukkig lukt dat nog steeds. 
 
Ingrid Zeeuw, die dit allemaal organiseert, was ook blij dat het 
weer kon allemaal, en dat deze middag bijzonder geslaagd 
was.  
Er waren 63 personen aanwezig en die hebben stuk voor stuk 
genoten van deze fijne middag. 
Ik zou zeggen, komt u gezellig een keer kijken bij deze 
middagen. Iedere 1ste zondag van de maand van 13.00 tot 
16.00 uur in het Grand Café van de Prinsenhof. Wel graag 
van tevoren inschrijven bij de receptie, dit i.v.m. het aantal 
zitplaatsen. 
Wie weet tot snel.  
En petje af voor iedereen die hieraan mee heeft gewerkt om 
deze middag tot een groot succes te maken. 
 
Petra. 
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Column van Elleke 

Pasen 
  

Mijn ouders werkte jaren geleden in 
een filiaal van een wasserij en 
stomerij.  
Bij bijzondere dagen kwam de 
etaleur  iets speciaals van de etalage 
maken. 
 
Zo plaatste hij een keer in april, rond 

Pasen kuikentjes in een kastje  met verwarming . Dat is leuk 
voor even maar ze worden groot. 
Dus mijn vader op een plaatsje ( zo klein, geen tuintje te 
noemen) een ren gemaakt. Wat er later mee gebeurt is weet 
ik niet. 
 
De volgende Pasen  kwam de etaleur met een waterdicht 
gemaakte regenjas. Hij deed er water in en liet er goudvissen 
in zwemmen. Een goede reclame  voor de stomerij, toen 
mochten zulke dingen nog. 
De dag erop was er een opstootje voor de etalage. 
Mijn moeder dacht was is er toch aan de hand? 
De poes was ontsnapt en was aan het vissen in de regenjas! 
De jas lek, de poes lol en de vissen maar spartelen. 
 
Dat was dus de laatste Pasen met dieren in de etalage. 
Maar weer iets om niet te vergeten. 
 

Elleke 
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Horeca vrijwilliger gezocht! 
Wil jij ook een steentje bijdragen aan je wijk en is horeca echt 
jouw ding? Voor het Grand Café zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger met oog voor detail en een service 
gerichte houding. Als vrijwilliger in de horeca ben je het gezicht 
en het aanspreekpunt voor bezoekers en werk je in een 
enthousiast team. In de ochtend werk je samen met het 
Pameijer werkproject waarin mensen met een beperking 
werken. Met jouw hulp, kan iemand ondanks zijn/haar 
beperking, ook een waardevol een steentje bijdraagt. 
In de namiddag en avond bedien je buurtbewoners die de 
gezelligheid komen opzoeken. 
Je werkt in blokken van 4 á 5 uur en we vragen een minimale 

inzet van 1 dienst per week. De werkzaamheden bestaan uit 

koffie/drankjes schenken, lunch en diner serveren, (lichte) 

schoonmaakwerkzaamheden en het gereed maken van 

ruimten voor bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

Profiel 

 Je bent enthousiast met een service gerichte houding 

 Je spreekt en begrijpt goed Nederlands 

 Je bent hygiënisch, integer en sociaal in de omgang 

Ons aanbod 

 Een enthousiast en gedreven team van collega’s  

 Deelname aan cursussen en workshops 

 Een ontspannen werksfeer in een professioneel 

Grand Café 

 Een inspirerende en creatieve werkomgeving met hart 

voor de maatschappij. 

Wil je kennismaken met het Grand Café, de werkzaamheden, 
de werksfeer en het team? Meld je dan aan via 
solliciteren@ocprinsenhof.nl of bel 010-2867218. 
Wij vragen van al onze vrijwilligers een VOG verklaring. 

mailto:solliciteren@ocprinsenhof.nl
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Ontmoetingscentrum Prinsenhof 
 Bramanteplein 2, 3066 BH Rotterdam  
receptie@ocprinsenhof.nl     
www.ocprinsenhof.nl  
Tel: 010 - 286 72 18 
IBAN: NL28INGB0004933809 
   
Openingstijden Prinsenhof:    
Maandag – Vrijdag 9:00 – 20:00 uur   
 
Openingstijden Receptie:   
Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00 uur 
 
Ruimte reserveren 
Voor het reserveren van een ruimte voor een feest of een 
vergadering: reserveringen@ocprinsenhof.nl 
 
Sociaal beheerder 
Voor contact met de sociaal beheerder: 
beheer@ocprinsenhof.nl of 06 – 830 801 30 
 
U kunt bij aanmelding voor een activiteit alleen met pin 
betalen! Bij verhindering geven wij in principe geen geld terug.  
 
Door deel te nemen aan een van onze activiteiten gaat u er 
mee akkoord dat er door OC Prinsenhof eventueel foto's 
gemaakt worden voor publicitaire doeleinden. 
 
Voor informatie over onze vaste programmering verwijzen wij 
u naar onze activiteitenfolder. 
 
Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram 
ocprinsenhof. Blijf op de hoogte van de weetjes en nieuwtjes: 
www.facebook.com/ontmoetingscentrumprinsenhof 
 

 

Verse warme 
maaltijd afhalen of 
bezorgd Bestellen 

via 
06-82 05 72 75 

mailto:receptie@ocprinsenhof.nl
http://www.ocprinsenhof.nl/
mailto:reserveringen@ocprinsenhof.nl
mailto:beheer@ocprinsenhof.nl
http://www.facebook.com/ontmoetingscentrumprinsenhof

