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Nieuwsbrief      augustus 2022 
 

Bericht van het bestuur 
Ontmoetingscentrum Prinsenhof staat in de zomerstand. Dan is ons 

terras met de wijktuin het middelpunt van gezelligheid. Bezoekers 

vermaken zich daar met een hapje, drankje, praatje en leuke muziek. 

Onze vrijwilligers staan het hele jaar voor u klaar, maar nemen in 

deze mooie zomermaanden vakantie voor hun welverdiende rust. 

Daarom kan het zijn dat we soms een dagje zijn gesloten. Maar dat 

laten we dan ruim van tevoren weten natuurlijk. De activiteiten gaan 

zoveel mogelijk door volgens schema. 

 

Tot ziens in Prinsenhof! 
 

Inzameling 
Voedselbank – Fruit 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 
juli en augustus kunt u daar fruit in blik 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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Activiteiten augustus 
 
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  

Inschrijving: aanmelden via de receptie 
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Muzikale zondagmiddag, 7 augustus 

 

Zondagmiddag 7 augustus komen drie 
zangeressen voor ons optreden. De 
FOUR MIXX. Deze dames zingen 
driestemmig, tweestemmig en solo en 
staan garant voor een spectaculair 
optreden. 
Herkenbare nummers uit de sixties en 
seventies, maar ook hedendaagse 
populaire songs. Jazz, country, ballads 
en Nederlandstalig, waar zeker op 
gedanst kan worden. Dus voetjes van de vloer. 
 
Kom gezellig op deze middag naar ons Grand Café om onder het 
genot van een hapje en een drankje te luisteren naar de mooie 
muziek van FOUR MIXX 
Het belooft weer een fijn optreden te worden. 
 
Datum: 7 augustus.  
Tijd: 13:00 uur tot 16:00 uur.  
Zaal open 12:30 uur.  
Inschrijving: vrije inloop, maar vol=vol er is plek voor 60 personen. 
 

010 Summerjam 

 

Het is weer tijd voor 010 Summerjam! 

Vanaf maandag 8 augustus t/m 13 

augustus vinden er elke dag creatieve 

workshops plaats in Prinsenhof! Er is 

een mooi programma gemaakt met een 

tof afsluitend evenement! 

Vloggen & sketches, Brassband workshops, Dans, Online media en 

nog veel meer komt gedurende deze week aan bod. 

Ben je tussen de 12 en 27 jaar dan is deze 010 Summerjam voor 

jou! 
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Datum: 8 t/m 13 augustus 

Tijd: 12.00- 16.00 uur 

Kosten: gratis 

Aanmelden: Wil je zeker zijn van een plek meld je dan aan en mail 

naar j.steba@skvr.nl 

Je kunt ook op de week zelf binnen wandelen maar let op vol=vol 

 

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 10 augustus 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

Kosten: € 6,00 voor 7 rondes 

Inschrijving: vrije inloop 

 

 

Zwemmen en pannenkoeken – 12 augustus de dag van de 

jeugd! 

Voor de dag van de jeugd slaan Prinsenhof en Optisport de handen 

in één. Deze vrijdag zal Optisport van 13.00 tot 15.00 uur open zijn 

met een waterspeeltuin. Kom je moe en hongerig uit het water dan 

loop je lekker door naar het Grand Café van 

Prinsenhof voor een heerlijke pannenkoek! 

Datum: 12 augustus 

Tijd: 13.00 – 17.00 uur 

Kosten: € 8,- 

Aanmelden: Meld je van tevoren aan via de balie van Optisport of 

mail/bel naar alexanderhof@optisport.nl / 010-2094049 

mailto:j.steba@skvr.nl
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Zomercursus Engels  

 

 

 

 

 

 

Do you speak English? Yes I do! 

 

Gedurende 7 weken deze zomer bij Prinsenhof een cursus Engels 

voor gevorderden. Tijdens de cursus werk je aan het verbeteren van 

je grammatica en taalvaardigheid aan de hand van opdrachten en 

dialoog sessies.  

 

Datum: 18 aug t/m 29 september 

Tijd: 15:00–16:00 uur 

Kosten: € 25,- 

Inschrijving: inschrijven bij de receptie 

 

 

Spelletjes middag met muziek! 

 

Vanaf augustus elke laatste dinsdag v/d maand gezellige muziek 

van DJ Bep tijdens de spelletjes middag. 

 

Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u met buurtgenoten gezellig 

een potje Scrabble doen of Rummikub. Uiteraard hebben we veel 

meer. Kom langs en ontdek welke spellen! 

 

Datum: iedere laatste dinsdagmiddag v/d maand 

Tijd: 14:00–16:00 uur 

Kosten: gratis 

Inschrijving: vrije inloop 
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Muzikale bingo 

Terug van weg geweest DJ Bep met 

de muzikale Bingo. Dat beloofd weer 

een gezellige middag te worden. Een 

feest van herkenning met oude 

bekende hits.  

 

Hoor je het verschil tussen André van 

Duin en Rob de Nijs en tussen Frank Sinatra en Cliff Richard? Dan 

is de muzikale bingo iets voor jou! 

 

Speciaal voor deze avond staat een heerlijke borrelplank op de 

kaart. 

 

Datum: zaterdag 27 augustus 

Tijd: 19.00-22.00 uur 

Kosten: € 10,- 

Aanmelden: aanmelden via de receptie, maar vol=vol er is plek voor 

60 personen 

 

Prinsenhof koor 

 

Het Prinsenhof koor bestaat uit enthousiaste zangtalenten die elke 

maandagavond bij elkaar komen om de stemmen te smeren. 

Er worden Nederlandse en Engelstalige liedjes gezongen. Van 

Vader Abraham tot Abba, de vrolijke noten klinken het gebouw door. 

En na een avond zingen ga je elke keer weer vrolijk naar huis!  

 

Het koor is op zoek naar gezellige mensen die zin hebben om de 

groep te komen versterken. 

 

Datum: elke maandag   

Tijd: 20.00 – 21.30 uur  

Kosten: € 4,- per maand 

Inschrijven: Inschrijven bij de receptie 
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Door het grote succes, kunt u nu vast elke dinsdag genieten van 
een heerlijke high tea. De vrijwilligers gaan voor u aan de slag om 
lekkere hapjes te bereiden. U krijgt drie hartige gerechten en drie 
zoete gerechten p.p. Daarnaast krijgt u onbeperkt thee.  
  
Datum: elke dinsdag 

Tijd: 12.30-15.30 uur 
Kosten: € 9,50 p.p.  
Aanmelden: Wilt u zeker zijn van een plekje? Reserveer dan een 
tafeltje bij de receptie. U kunt ook binnenlopen maar vol=vol 
 

Verslag van de North Sea Round Town vorige maand 
 
North Sea Round Town is een 
festival naast het North Sea 
Jazz  festival dat van 8 juli tot en 
met 10 juli plaats vond in 
Rotterdam Ahoy. De 
zeventiende editie vond na een 
corona pauze plaats en alleen al 
in Rotterdam waren 375 
voorstellingen op diverse 

locaties. Bij ons in de Prinsenhof 

trad op zondag 10 juli van 14.00 

tot 15.00 uur de band 

Ruigrok010 op. 

 

Deze band hanteert en beheerst vele muziekstijlen, waaronder jazz, 

soul, funk en de Surinaamse dansmuziek Kaseko. Zangeres en 

entertainer Marlies Ruigrok moest zich laten vervangen door Gabby 
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Bakker, die dat geweldig deed samen met een drummer, twee 

gitaristen een fluitist en een geluidsman. We genoten een uur lang 

van hun muzikaliteit en speelplezier. 

 

Veelzijdigheid ook in het optreden. Van ingetogen, klein en solo’s tot 

volop en uitbundig. Van dansen op blote kakken op Barefoot van 

Ray Collins -Hot Club tot een eerbetoon aan Jules Deelder met 

Blues on Tuesday, geen geld, geen vuur, geen speed, en aan Jaap 

Valkhoff met diep in m’n hart. Mooie liedjes in het Italiaans, Frans, 

Engels en in een taal die ik niet thuis kon brengen. Ze werden warm 

en jazzy vertolkt. Zonder tekst voelde je waar het over ging. “you are 

the one for me formidable” van Aznavour passeerde de revue met 

als 

afsluiter “gimme that wine” van de legendarische jazzgroep 

Lambert, Hendricks en Ross. 

 

Arend, de drummer van wie we een eigen compositie beluisterden, 

vertelde mij dat het thema van deze middag Feest was en dat de 

band voor ogen heeft om mensen die niet zo gauw naar het festival 

in Ahoy zullen gaan te bereiken en warm te maken voor deze 

muziek. Feest was het zeker met heuse waves in het publiek. Het 

optreden heeft in elk geval op mij, meer dan Mozart en zo, indruk 

gemaakt. 

 

Niet onvermeld mag blijven de verrukkelijke Louisiana hotdog, 

speciaal voor deze gelegenheid met chicken wings en een 

muffuletta ontworpen door de keukenbrigade van de Prinsenhof. 

 

Nico 
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Verslag van de Pub Quiz vorige maand 

We hebben er even op moeten wachten, maar vorige maand was-ie 

er dan toch weer: de OC Prinsenhof Pub Quiz. Maar liefst zeven 

teams streden om de eeuwige roem die gekoppeld is aan het 

winnen van deze hersen krakende uitdaging.  

Quizmaster Rien leidde ons met strakke hand door de vele vragen 

in de diverse categorieën. Algemene kennis, geschiedenis, twee 

foto rondes en op het einde natuurlijk de muziek fragmenten. De 

stemming zat er vanaf het begin goed in en de deelnemers streden 

in een gezonde competitie tegen elkaar. Veel verrassend goede 

antwoorden, maar de spelling van cappuccino bleek voor iedereen 

een struikelblok. 

Met een flesje gingen de winnaars naar huis en voor het einde van 

het jaar zullen we zeker nog een keer een pub quiz organiseren. 

Ronald 

 
 
 
 
Vooraankondiging 
 

Oproep ideeën Burendag 

Zaterdag 24 september is het weer burendag. Heeft u een leuk idee 

wat u altijd al in onze buurt heeft willen doen? Laat het ons dan 

weten en mail naar receptie@ocprinsenhof.nl! We gaan dan met u 

in gesprek om te kijken hoe we uw idee gezamenlijk kunnen 

realiseren. 

 

 

 

mailto:receptie@ocprinsenhof.nl
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Column van Elleke 

In noodgevallen 
  
Na twee keer een tia te hebben gehad waarbij 
ik elke keer met spoed naar het ziekenhuis 
moest, was het voor mijn dochter een 
uitdaging om allerlei spullen bij elkaar te 
zoeken die ik dan weer nodig had. 
 
Nadien had ik altijd een tas klaar liggen met 

alles wat ik nodig zou hebben. Dat was dus heel handig toen ik een 
maand geleden weer in het ziekenhuis terecht kwam. 
 
Mijn tasje, die al zeven jaar in de kast klaar lag kwam goed van pas. 
Maar lieve mensen, als jullie ook zo’n tasje of koffertje hebben, 
kijk dat dan af en toe eens na. 
Want wat bleek, mijn pyjama was te klein (of ik te dik geworden) en 
ook de tandenborstel en tandpasta ontbraken. 
Die had ik er een keer uitgehaald, maar niet weer terug gedaan. 
 
Had er van alles inzitten om mijn haar te doen en mij op te  
maken. Alsof dat belangrijk is in een ziekenhuis. 
Dat is ook echt iets voor mij, als je haar maar goed zit. 
 

Elleke 
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Vacature algemeen bestuurslid (vrijwilliger) 

 

In de rol van algemeen bestuurslid geef je samen met het bestuur 

en onze professionals vorm en invulling aan het beleid van de 

stichting. Hierbij moet continu goed gekeken worden naar de doelen 

en visie van de organisatie, de verwachtingen van 

subsidieverstrekkers en de behoeftes vanuit onze doelgroep en de 

interne stakeholders zoals vrijwilligers en medewerkers.  

Het bestuur heeft circa eens per 3 weken een vergadering. Hierin 

worden de grotere beleidsmatige, maar vaak ook operationele 

zaken besproken. Je deelt jouw visie, koppelt terug en gebruikt jouw 

kennis en ervaring bij het maken van beslissingen. 

Je representeert het bestuur van de stichting richting de vrijwilligers, 

maar ook naar buiten toe in gesprekken met onze partners.  

 

Profiel 

• Minimaal 4 – 6 uur per week beschikbaar; 

• Je hebt affiniteit met de doelgroepen (mensen met een 

verstandelijke beperking en ouderen); 

• Je bent besluitvaardig en weet goed diverse belangen af te 

wegen; 

• Je bent een goede netwerker die de organisatie op de kaart 

kan en wil zetten; 

• Je bent integer en transparant. 

 

De sfeer in het bestuur is vriendschappelijk, de bestuursleden zijn 

enthousiaste mensen die hun taak weloverwogen verrichten. 

 

Wij vragen van al onze vrijwilligers een VOG verklaring 

 

Denk je dat dit iets voor je is? Of wil je gewoon wat meer weten?  

Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak: 

Solliciteren@ocprinsenhof.nl of bel ons 010-2867218 

 

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

