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Nieuwsbrief                                          December 2022 
 
U kunt erop rekenen dat in de volgende nieuwsbrief een vernieuwd 
bestuur van de stichting zich zal presenteren!!  
 
De Prinsenhof is weer van alle markten thuis en biedt veel licht in de 
komende donkere dagen. Naast het toch al ruim gevarieerde 
lopende programma hebben we een kerstmarkt, kook- en 
knutselworkshops en een Sinterklaas- en maar liefst twee 
Kerstdiners. Kijk uw ogen uit en doe mee! 
 
De redactie wenst u alvast 
 

Fijne feestdagen 
 

 
Voedselbank – rijst en pasta. 
 
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   
december kunt u daar rijst en pasta doneren. 
Helpt u ook mee? Wij zorgen dan dat het bij de 
voedselbank in het Lage Land komt. Alvast 
hartelijk dank. 
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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. In oktober zijn we ook weer met 
Engelse les begonnen. 
 
Nederlandse les 
Dinsdagochtend en donderdag middag 

Kosten: gratis  

Inschrijving: aanmelden bij de receptie. 

 

Nederlandse les van Alsare 

Dinsdag- en donderdagavond 

Kosten: gratis  

Inschrijving: aanmelden via de receptie 

Na beëindiging van de cursus krijgt u een certificaat. 

 

Nederlands voor beginners (A1 en A2) 

Kom uw Nederlandse taal verbeteren tijdens deze lessen. Door 

middel van klassikale oefeningen en conversatie werkt u aan uw 

Nederlandse taal onder begeleiding van Jos en Fred. Waar nodig 

helpt vrijwilliger Marisol u met individuele begeleiding. 

Woord voor woord gaat u een stapje vooruit. Al doende leert men. 

 
Iedere woensdag  
Tijd: 10:00 uur tot 11:00 uur.  
Kosten: gratis 
Inschrijving: aanmelden bij de receptie 

Spaanse les voor gevorderden     

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

Kosten: 10 lessen voor €25  

Inschrijving: aanmelden bij de receptie. 
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Engelse les  
 
Altijd al uw Engels willen verbeteren? Dan is dit uw 
kans! Want OC Prinsenhof biedt u 10 weken lang 
elke woensdagmiddag Engelse lessen aan, op een 
niveau voor beginners en op een niveau voor 
gevorderden. 
 
De huidige cursus loopt vanaf 5 oktober jl. De start van een nieuwe  
is vanaf 1 januari a.s. te verwachten. Wij houden u op de hoogte. 
Kosten: € 25,00 voor 10 lessen (vooraf betalen) 

Inschrijving bij de receptie. 

Activiteiten in december 

 

Bakworkshop 3 december 

 

We maken gezamenlijk kruidnoten en gevuld 

speculaas. Deze mag u natuurlijk daarna 

meenemen om thuis van te smullen. 

 

Datum: 3 december 

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur 

Kosten: € 5,00 

aanmelden bij de receptie. 

 

Muzikale zondagmiddag 4 december.  
 

Op zondag 4 december is het optreden van 
Arthuro. Een allround zanger/entertainer met oog 
voor sfeer en publiek en een breed repertoire 
Hollandse hits, Goud van Oud, Rock & Roll, Franse 
Chansons, Pop Classics.  
Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Er is weer een 
gezellig optreden te verwachten, met een 
gevarieerd programma.  
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Kom gezellig op deze zondagmiddag naar de Prinsenhof voor een 
hapje, drankje en misschien een dansje of luisteren naar de mooie 
muziek van Arthuro.  
 
Datum: 4 december  
tijd muziek van 13:00 uur tot 16:00 uur  
zaal open van 12.30 uur tot 17:00 uur  
vrije inloop maar vol is vol, maximaal 60. 

 

Kerstdozen maken 6 december.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Versieringen met kerstballen, lichtjes, doosjes en zo meer. 

Leuk voor op tafel, in de kerstboom of om cadeau te doen. 

 

Datum: 6 december 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur 
Kosten: € 10,- 
inschrijven bij de receptie 
maximaal 10 deelnemers. 
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Kerstmarkt 13 december. 

 
Op dinsdag 13 december organiseren we een 

gezellige kerstmarkt. 

In een warme kerstsfeer staan er diverse 

kraampjes met leuke cadeautjes voor de Kerst.  

Geniet van sfeervolle muziek en lekkere hapjes en 

drankjes. 

 

Er is gelegenheid voor het maken van kerststukjes! 

 

Kom gezellig langs! U bent van harte welkom. 

 

Datum: 13 december 

tijd :van 10.00 tot17.00 uur. 

Kerststukjes maken vrije inloop. 

 

Bingo 14 december. 
 

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 14 december  

tijd: 14:00 – 16:00 uur 

kosten: € 6,00 voor 7 rondes 

vrije inloop. 

 

 

 

 

 



6 
 

Repair café 12 december.  

In december kunt u op maandag de 12e van 09.30 uur tot 12.00 uur 

een kapot apparaat voor reparatie aanbieden bij het repair café in 

het Grand Café. Vrije inloop.  

 

De belastingwinkel.  

Ook voor december kunt u via de receptie van de Prinsenhof een 

afspraak maken voor een gesprek met een student fiscaal recht als 

medewerker van de belastingwinkel. U kunt terecht voor de aangifte 

inkomstenbelasting, bezwaar- en beroepsprocedures, kwijtschelding 

en buitenlands inkomen. Voor tijden, plaatsen voorwaarden en 

nadere informatie: bel de receptie of kom langs. Kosteloos. 

Vooruitblik 

 

Tabletcursus. 

Vanaf 12 januari organiseren wij weer 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 of 

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 12 januari 
tijd: 10.00-12.00 uur  

kosten: € 15,- per persoon voor 10 lessen 
inschrijving: aanmelden via de receptie, vol=vol. 
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Vragenuurtje. 

 

Vanaf maandag 9 januari zitten om de week ervaren vrijwilligers van 
14.00  tot 16.00 uur met ruime tijd voor u klaar met een luisterend 
oor. 
Heeft u vragen, komt u ergens niet uit, heeft u moeite met instanties, 
uw huisbaas, uw buren, worstelt u met internet of uw financiën, wilt 
u een verhaal kwijt en zo meer, schroom niet en kom langs. 
Als dat nodig is doen wij ons best om u door verwijzing op een goed 
spoor te zetten. 
Een afspraak kunt u maken aan de balie van de receptie van de 
Prinsenhof of bel 010-2867218. Graag aangeven waar het over 
gaat, maar dat hoeft niet.  
 
Komende data: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 

Tijd: vanaf 14.00 uur 

afspraak maken via de receptie 

kosteloos.  

 

Alleen voor mannen! 
  

We hebben veel activiteiten bij ons in de 
Prinsenhof die druk worden bezocht door 
vrouwen, maar nu hebben we een activiteit 
alleen voor mannen. 
 

Vanaf januari hebben we elke vrijdagmiddag (behalve de laatste van 
de maand) een mannensoos.  
We drinken gezellig een drankje en praten over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals de politiek, de haven, vroeger en nu.  
Marianne is de (vrouwelijke) gespreksleider en laat eenieder zijn 
zegje doen. 
  
De eerste keer zal plaatsvinden op vrijdag 6 januari, van 14.00-
15.00 uur. 
  
Kom gezellig een keertje langs!                                 
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En verder 

 

Vrijwilligersontbijt in het stadhuis te Rotterdam. 
 

Bij binnenkomst werden wij vriendelijk  
onthaald door diverse dames. 
We kregen een badge op met onze naam 
en werden doorverwezen naar de eerste 
verdieping. We kwamen in een prachtige 
zaal, je keek je ogen uit en de zaal was 
geheel ingericht met grote ronde tafels. 
Het zag er luxe uit. We kregen een 

hartelijk welkom van Carlijn Hengst, ze was zeer vriendelijk. Daarna 
kwam de wethouder Faouzi Achbar ons verwelkomen en kregen we 
een heel uitgebreid verslag en bedankjes voor wat wij doen voor de 
mensen. 
 
We hebben allemaal genoten, zowel van het eten als de entourage. 
We konden genoeg koffie krijgen en we hadden een buffet waar 
voldoende op stond, zodat we alles konden eten wat we wilden. Wi,j 
Karin, Corrie en ik hadden hetzelfde. Makkelijk en lekker. 
 
De sfeer was heel goed. Ik bedank dan ook hartelijk ook namens 
Karin en Corrie voor het gezellige ontbijt. 
 
Foto’s werden er genoeg gemaakt en het was zeker de moeite 
waard om dat te doen. Bij het weggaan kregen we een leuk 
geschenk mee. 
 
Wij moesten wachten op Trevvel en deden dat in de tuin, die zag er 
ook mooi uit. We hebben een paar bruiden gezien. Trevvel kwam 
netjes op tijd. 
Gemeente Rotterdam, nogmaals hartelijk bedankt voor dit 
vrijwilligersontbijt. 
 

Hennie 
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En toen was het herfst. De blaadjes vallen van de 
bomen en het waait weer ouderwets en het vriest 
zelfs af en toe. Ondertussen is er in de Prinsenhof 
ook weer van alles gaande of in voorbereiding. Het 
ontbijt is een groot succes en voor iedereen 
betaalbaar. Hier wordt echt veel gebruik van 

gemaakt. 

Het terras is inmiddels ook weer opgeruimd en winterklaar gemaakt, 
evenals de prachtige tuin. De tuinvrijwilligers waren er maar weer 
druk mee. 

De voorbereidingen van de workshops van Rina zijn ook al in volle 
gang. 3 december bakken en 14 december kerststukje maken. 
Op 13 december is er een kerstmarkt, ook altijd leuk en gezellig. 
Dan hebben wij ook nog het kerstdiner van 16 en 23 december. 
Daar zijn ze ook al druk mee om het allemaal in goede banen te 
leiden. 
 
Op 7 december is het "de dag van de vrijwilligers". Het Grand Café 
is dan gesloten tot 12 uur, De vrijwilligers krijgen dan een ontbijt 
aangeboden. Dat is een leuke beloning, want zonder vrijwilligers 
kan het Ontmoetingscentrum niet draaien, evenals het Grand Café.  
Daar werken de cliënten van Pameijer, dus heel gezellig allemaal. 
Mocht U dat leuk lijken om iets aan de gemeenschap te kunnen 
bijdragen, kom dan gerust eens een kijkje nemen bij onze 
bezigheden. Wij kunnen altijd een extra handje gebruiken, zoals bij 
de receptie, de tuin, het Grand Café, achter de bar of de bediening. 
Ook de keuken kan altijd hulp gebruiken. 
Ook kan jezelf een activiteit organiseren. Dus er is van alles 
mogelijk.  
Ik hoop je daarom snel eens te zien, zeker omdat het heel gezellig 
is allemaal. 
 

Petra. 
 
 

PETR 

AASP 

RAAT 
 



10 
 

GRAND CAFE IN DE  DECEMBERMAAND 

Helaas hebben we onlangs besloten dat we- mede door te  weinig 

gasten en een tekort aan vrijwilligers – op maandag vanaf 17 uur  

zijn gesloten. Afhaal- en bezorgmaaltijden op maandag blijven 

mogelijk. Door de drukte in de maand december is er alleen op de 

donderdag 1 en donderdag 8 december een dinerbuffet.  

Op 5 december is er een speciaal 

sinterklaas 3 gangen menu en wie weet 

komt de goede Sint ook nog even langs. 

Reserveren via de receptie. Op woensdag 

21 december is er van 17–18.30 uur een 

besloten kerstdiner. Ons restaurant is die 

avond dus gesloten voor onze gasten. Op die avond bent u wel  

vanaf 19 uur  welkom voor een  mini kerstconcert door 2 koren.  

Houd de informatie hierover in de gaten, want vol is 

vol. Uiteraard zijn we weer verrast  door  de enorme  

belangstelling voor ons  traditionele  kerstdiner. De 1e 

mogelijkheid vrijdag 23 december is inmiddels 

volgeboekt en de inschrijving voor vrijdag 16 

december is inmiddels gestart. Haast u dus met 

reserveren voor het kerstdiner op vrijdag 16 december. Inschrijving 

via de receptie.  Een mooi 5 gangen kerstmenu kost € 27,50.  

Tussen kerst en nieuwjaar is ons restaurant en Prinsenhof gesloten. 

Ook worden er in de week van 26 t/m 30 december geen afhaal- en 

bezorgmaaltijden bereid. Op maandag 2 januari 2023 bent u weer 

van harte welkom in ons ontmoetingscentrum de Prinsenhof 

Maaaar het oude jaar 2022 kan natuurlijk niet zonder oliebollen en 

appelflappen. Die gaan we dus weer bakken op bestelling op vrijdag 

30 december. Na bestelling via de receptie kunt u de heerlijke 

oliebollen en appelflappen afhalen tussen 15 en 17 uur. 

Bar-, keukenvrijwilligers en Richard wensen u gezellige feestdagen. 
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Openingstijden Grand café op maandag van 08.30-1700 uur en op 
overige werkdagen van 08.30-20.00 uur. Afhalen en bezorgen van 
maaltijden is wel mogelijk op maandag. Van 25 december tot en met 
2 januari is de Prinsenhof gesloten. Dus dan ook geen bezorg- en 
afhaalmaaltijden.  
  
Behalve: woensdag 7 december gesloten tot 12.00 uur en op 13 
december voor ontbijt, lunch en diner.      
 
High Tea 
Iedere dinsdag van 12.30 uur tot 15.30 uur. 
Vrije inloop reserveren via de receptie is gewenst. 
Kosten € 9,50 pp 
 
Ontbijt voor een prikkie 
Iedere werkdag van 08.30 uur tot 10.15 uur.  
Vrije inloop. 
Kosten vanaf € 2,50pp 
 
Buffet 
In de maand december alleen op 1 en 8. vanaf 17.00 uur tot 19.00 
uur. Vrije inloop. Reserveren via receptie is wenselijk 
Kosten € 10,- pp 
 
Sinterklaasmenu 
5 december 
Reserveren via de receptie 
Kosten € 12,50 pp 
 
Prinsenhofkerstdiner 
16 december 
Kosten € 27,50 pp 
Reserveren via de receptie.  
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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 
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