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Nieuwsbrief                                          Maart 2023 
 
De Prinsenhof draait op volle toeren met vele en diverse activiteiten en cursussen. Contact? Praatje? 
Allenig? kom naar de Prinsenhof.  Geniet van culinaire hoogstandjes in ons Grand Café. Ontbijt, lunch, 
diner, themadiner, high tea en iedere donderdag weer een buffet. Alles met zorg, kennis en liefde bereid.  
 
Aanbevolen: de mannensoos op vrijdagmiddag. Wissel met elkaar van gedachten over boeiende kwesties 
onder het genot van een drankje. 
 
Bekijk ook onze folder met de vaste activiteiten. Te vinden bij de receptie. 
 
Voedselbank – artikelen voor persoonlijke verzorging.  
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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 de Prinsenhof altijd een mand. In maart en 
april kunt u daar artikelen voor persoonlijke verzorging doneren. Helpt u ook mee? 
Wij zorgen dan dat het bij de voedselbank in het Lage Land komt. Alvast hartelijk 
dank. 

Taallessen 
 
Voor taalles bent u bij de Prinsenhof aan het juiste adres. Nederlands wordt 
wekelijks gegeven. De lessen Spaans zijn al begonnen, maar u kunt natuurlijk altijd 
inhaken. In januari zijn we weer begonnen met Engelse les. 

 
Nederlandse les 
 
Dinsdagochtend en donderdag middag 
Kosten: gratis  
Inschrijving: aanmelden bij de receptie. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
Engelse les 
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Altijd al uw Engels willen verbeteren? Dan is dit uw kans! Want OC Prinsenhof 
biedt u 10 lessen Engels aan, op een niveau voor beginners en op een niveau 
voor gevorderden.  
De cursus is gestart op 11 januari en wordt gegeven op de woensdagmiddagen 
van 14.00-15.00 uur voor beginners en van 15.00- 16.00 uur voor gevorderden. 
Maximaal acht personen per groep. Wij houden u op de hoogte omtrent de start van een nieuwe cyclus. 
Kosten: € 25,00 voor 10 lessen (vooraf betalen) inschrijving bij de receptie. 
 
Uit de vele activiteiten in maart. 
 
Bingo 8 maart. 
 

Voor een gezellige bingo-middag komt u natuurlijk naar de 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. 

Woensdag 8 maart, iedere 2e woensdag van de maand  
tijd: 14:00 – 16:00 uur 
kosten: € 6,00 voor 7 rondes 
vrije inloop. 
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Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram ocprinsenhof. Blijf op de hoogte van de weetjes en nieuwtjes: 
www.facebook.com/ontmoetingscentrumprinsenhof 
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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. 

Verse warme 
maaltijd afhalen of 
bezorgd Bestellen 

via 
06-82 05 72 75 
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Repair café 6 en 20 maart. In maart kunt u op maandag 6 en 20 
maart van 09:30 tot 12:00 uur een kapot apparaat voor reparatie 
aanbieden bij het repair café in het Grand Café.  
Vrije inloop. 
 
Vragenuurtje 6 en 20 maart. 
 

Maandag 6 en 20 maart zitten 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: 6 en 20 maart 
tijd: vanaf 14:00 uur 
afspraak maken via de receptie 
kosteloos.  
 
Alleen voor mannen! 3, 10, 17 en 24 maart.  
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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. 
  
Vrijdag 3,10, 17 en 24 maart van 14:00-15:00 uur. Kosteloos 
  
Kom gezellig een keertje langs!  
 
 
De belastingwinkel.  
 

Ook in maart kunt u via de receptie van de Prinsenhof een afspraak 
maken voor een gesprek met een student fiscaal recht en medewerker  
van de belastingwinkel.  
 
U kunt terecht voor vragen over en begeleiding bij de aangifte van de 

inkomstenbelasting. Voor tijden, plaats, voorwaarden en nadere informatie: bel de receptie of kom 
langs.  
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Het Huis van de wijk Lage land en ontmoetings-
centrum Prinsenhof organiseren in samenwerking
met de KleanUpKlup Rotterdam een
schoonmaakactie in het Prinsenpark.

We starten die dag met een kopje koffie in het Huis
van de wijk Lage land om even kennis te maken.
Gewapend met knijparmen en vuilzakken maken
we een wandeling door het Prinsenpark, waarbij we
tegenkomend vuil verzamelen. De opruimactie
duurt ongeveer 1 ½ uur. Nadat we alle zakken
hebben weggegooid sluiten we de ochtend af met
een kopje soep in ontmoetingscentrum Prinsenhof.

Kom gezellig een ochtend helpen! Leer nieuwe
mensen kennen uit de wijk en doe tevens iets
goeds.

KleanUP en NL Doet
 

Vrijdag 10 maart
Start 10.00 uur 
Huis van de Wijk Lage Land
Finish 13.00 uur
Ontmoetingscentrum
Prinsenhof

Vragen of aanmelden?
Bel met Anneke 06 23 92 39 60 of 
receptie Prinsenhof 010 28 67 218

Een schoon Prinsenpark? - Prik een uurtje mee

10 maart
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Ontbijt voor een prikkie 
Iedere werkdag van 08:30 uur tot 10:30 uur  
vrije inloop, kosten vanaf € 2,50 pp. 
 
Themadiner 
31 maart thema “Italië” 
aanvang 18:00 uur, inloop 17:30 uur  
reserveren via de receptie. 
kosten € 20,-  
verder iedere laatste vrijdag van de maand. 
 
Buffet 
iedere donderdag van 17.30 tot 19.00 uur 
kosten €15,- inclusief dessert 
vanaf de maandag tevoren is bekend welk buffet geserveerd wordt 
reserveren via de receptie gewenst.  
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Afspraak via de receptie                                                             kosteloos.           
 
Muzikale zondagmiddag 5 maart.  
 

Perry Zuidam komt er weer een gezellige middag van maken in de Prinsenhof. Zijn 
brede repertoire omvat voor ons bekende meezing liedjes. Tijdloos en zeer geliefd 
bij de wat jongere-ouderen. Kom deze zondagmiddag naar het Grand Café in de 
Prinsenhof voor een dansje of gezellig luisteren. 
 
5 maart van 13:00 uur tot 16:00 uur in het Grand Café zaal open 12:30 uur. Is vol 
geboekt. 
 

Themadiner.  
 
Ons befaamde themadiner vindt op 31 maart plaats in ons Grand Café. Het thema is dit keer Italië. 
 
 
 
Vooruitblik 
 
Tabletcursus.                                                                                    
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De volgende serie van tien lessen begint op 20 april. 
 
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 snel in, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 
Datum: start op donderdag 20 april  

tijd: 10:00-12:00 uur                                                                    kosten: € 15,- per persoon voor 10 
lessen 
inschrijving: aanmelden via de receptie, vol=vol.   
 
Muzikale zondagmiddag 2 april. 
 
Op zondag 2 april is het optreden van Arthuro, een allround zanger/entertainer met oog voor sfeer en 
publiek en een zeer breed repertoire. De Hollandse hits, Goud van Oud, de Rock en Roll, Franse 
Chansons en de pop Classics, het is een zeer gevarieerd middagprogramma. Muziek uit de jaren 60 
en70. Gezellig om mee te zingen of een dansje op te wagen, het kan allemaal. 
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Het thema van het diner op de laatste vrijdag van de maand is deze keer  ITALIË. Op vrijdag 31 maart 
bestaat het menu uit 2 heerlijke voorgerechten, een hoofdgerecht en uiteraard een typisch Italiaans 
dessert. Kosten bedragen wederom € 20,00. Reserveren vanaf 6 maart, via de receptie.  

Vanaf 1 april hebben we een nieuwe lunch- en dinerkaart. De lunchkaart wordt aangevuld met enkele 
maaltijden. De keuken is geopend van 11:00 tot 16:00 en van 17:00 – 19:00 uur (maandagavond 

gesloten).  

Wist u trouwens dat u ons Grand Café ook kunt reserveren voor uw 
feestje. Informeer eens bij Peter van de Pol of  stuur een mail naar 
reserveringen@ocprinsenhof.nl 
 

Uiteraard zijn we als Grand Café ook bezig met de voorbereidingen voor 
Koningsdag in ons Prinsenpark. Heeft u ideeën? Laat het ons weten!!  

Ontbijt vanaf 8:30 uur, lunch tot 14:00 uur en diner vanaf 17:00 uur. De keuken is geopend op 
werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. Behalve maandagavond, dan is er 
geen diner. Vrije inloop, reserveren voor diner gewenst. 
 
High Tea 
Iedere tweede dinsdag van de maand van 12:30 uur tot 15:00 uur 
reserveren via de receptie  
kosten € 9,50 pp. 
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In de maand maart starten we weer met het donderdagavondbuffet. Iedere donderdag bieden wij u een 
buffet aan voor slechts € 15,- inclusief een dessert. Op maandag maken we bekend welk buffet we 
zullen serveren. Houd de krijtborden in de gaten! Reserveren is gewenst. Het buffet is van 17.30 u tot 
19.00 u. Ook serveren we die dag het dagmenu als u dat vooraf heeft besteld.   

Iedere tweede dinsdag van de maand kunt u weer genieten van onze overheerlijke high teas. U kunt 
kiezen voor 3 of 4 zoete/hartige gerechtjes. Reserveren via de receptie.  
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Kom gezellig op deze zondagmiddag luisteren naar de muziek van Arthuro. 
Vanaf 6 maart aanmelden bij de receptie 
Maximaal 60 personen, vol=vol 
Zaal open 12:30 uur 
Muziek van 13:00 uur tot 16:00 uur. 
 
High Wine 8 april. 

 
8 april a.s. wordt van 14:00 tot 17:00 uur een exclusieve High Wine 
georganiseerd met mooie combinaties van hapjes en wijn. Noteer in uw 
agenda, want dat belooft wat!! 
Inschrijven via de receptie vanaf 15 maart  
 

 
Schaaklessen voor startende jongeren! 
 
Van de bestaande spellen is schaken het meest veelzijdige dat er is. En ook het spannends. 
Iedereen kan leren schaken. Het belangrijkste is dat je het wilt leren. En je hoeft niet meteen Magnus 
Carlsson te zijn of Kasparov om het toch leuk te vinden. 
Weet je niet hoe je de stukken moet zetten, wat wel en niet mag en wil je de waarde van de stukken 
leren kennen? Dan geven wij in mei 4 lessen in het ontmoetingscentrum, waar wij je leren schaken en 
ook een tipje van de sluier oplichten hoe je kan winnen van jouw tegenstander.   
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Voor jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar 
Op woensdagmiddagen in mei van 14:00 -15:00 uur 
Kosten: 5 euro voor 4 lessen. 
 
Voor schaakborden en stukken wordt gezorgd, dus je hoeft niets mee te nemen! 
 
Interesse? Geef je vast op bij de receptie, zodra we gaan starten nemen we contact met je op. 
PRINSENPARK VOOR 1 DAG KONINGSPARK. 

27 april is dit jaar een bijzondere dag voor Rotterdam. Koning 
Alexander komt met zijn familie zijn verjaardag en zijn 10-jarig 
koningschap in onze stad vieren. We hadden hen graag in ons 
Prinsenpark in ons Prinsenland in onze Alexanderpolder willen 
ontvangen. Maar  de gemeente heeft anders beslist: een wandeling 
vanuit de Afrikaanderwijk via de Maas - met de watertaxi - naar de 
Binnenrotte, waar een groot feest zal worden georganiseerd.  

Maar ….. wij vieren dit feest op grote wijze in ons Prinsenpark, net als in 2019! Met kramen voor 
spullenverkoop, kindervrijmarkt, een muziekplein met optredens, een kinderplein met attracties en 
luchtkussens, de scouting met klim en klauterbaan en broodjes bakken in het kampvuur, een treintje dat 
rijdt van de sterflats naar het park en volop eetkramen bij de Prinsenhof op het terras. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, dus houd het nieuws in de gaten, Heeft u ideeën laat dit ons dan 
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weten. Bel of mail ons koningsdag@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl. En we hebben die dag heel veel 
vrijwilligers nodig voor begeleiding van kinderactiviteiten, horeca, beveiliging, EHBO, hulp bij het 
opbouwen en opruimen enz. enz. DUS, wil je wat doen of ken je mensen die willen helpen? Laat het 
ons weten bel of mail naar koningsdag@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl. 

 

DE PUBQUIZ KOMT ER WEER AAN!! 

Op zaterdagavond 1 april organiseren we weer de bekende, gezellige pubquiz onder leiding van onze 
quizmaster Rien. U kunt zich vanaf 6 maart inschrijven met een team van max. 6 personen, De kosten 
zijn €  5  per persoon inclusief bittergarnituur. Graag per team met originele teamnaam inschrijven via 
de receptie. 

Bent u met een grotere groep, dan schrijft u bv met 2 teams in. Uiteraard is iedereen van harte welkom, 
dus neem familie, vrienden en buren mee.  

Het belooft weer een gezellige avond te worden. Dus wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol 
(max. 12 teams). Tot zaterdag 1 april (geen grap) vanaf 19.30 u. 

Inschrijven via de receptie vanaf 6 maart. 

 

En verder 


