
Nieuwsbrief december 2021

Bericht van het bestuur
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een
veelbewogen jaar. Maar speciaal nu, met de feestdagen voor
de deur willen wij er extra voor u zijn, ondanks de
coronamaatregelen. Waar mogelijk gaan onze activiteiten
door en organiseren we leuke evenementen, speciaal voor
deze feestmaand. Dus kom langs en geniet van het samen
dingen doen, de sfeer, het lekkere eten etc. te veel om op te
noemen.

Tot ziens in Prinsenhof!

Inzameling
Voedselbank – Rijst
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 november en

december kunt u daar rijst doneren. Helpt u ook mee? Wij
zorgen dat het bij de Voedselbank in het Lage Land komt.
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Activiteiten december

Wij zijn tussen Kerst en Oud en Nieuw (27 –
31 december) gesloten.

Bingo
Voor een gezellige bingo-middag komt u natuurlijk naar

Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Er zijn
weer mooie prijzen ingekocht en de
vrijwilligers hebben er altijd veel zin in. We
hopen u weer te zien en wie weet gaat u
wel met een leuke prijs naar huis!

Datum: woensdag 8 december
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Kosten: € 6,00 voor 7 rondes
Inschrijving: aanmelden via de receptie

Filmrecensie november
Na afloop van de filmvertoning bleek dat men genoten had en
tevreden was over de voorstellingen van de maand
november. Er is gelachen bij komische films en er is zelfs
bijna een traantje weggepinkt. Het gevarieerde maand
aanbod werd erg op prijs gesteld. Komisch en luchtig maar
ook aangrijpend, spannend en leerzaam. De ambiance werd
erg gewaardeerd. De vriendelijke ontvangst, de mogelijkheid
om een consumptie voor en na de voorstelling te nuttigen
droegen hieraan bij.
Op naar de volgende maand!
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OC Prinsenhof Filmpagina, vrijdag is filmdag
Iedere vrijdagmiddag gratis film

Tijd: 14:00 – 16:00, vrije inloop, maar vol is vol
Bioscoopsetje (frisdrank + popcorn) voor €1,--

Vrijdag 3 december, Murder on the Orient Express

Tijdens een 3-daagse trip door Europa wordt
de Oriënt Express gedwongen om te stoppen
door sneeuwbuien. Detective Hercule Poirot is
wakker geworden door heftig gekreun uit de
coupé naast hem. De volgende ochtend wordt
daar een dode man aangetroffen die meerdere
steekwonden heeft.  Het is aan Poirot om de

moordenaar op te sporen tussen de kleurrijke passagiers van
de Oriënt Express.

Vrijdag 10 december, Mamma Mia

Een Swingend muzikale film. Aanstaande bruid
Sophie wil haar vader vinden voordat de grote
dag aanbreekt, alleen weet ze niet precies wie
dit is. Bij het stiekem lezen van haar moeders
dagboeken heeft ze ontdekt dat het 1 van haar
3 grote liefdes zou kunnen zijn. Ze nodigt hen
allen stiekem uit om het uit te vinden.

Vrijdag 17 december, White Christmas

Een heerlijke klassieker waarin dromen
werkelijkheid worden. Meeslepende Irving Berlin
melodieën in een echte klassieke muziekfilm.
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Workshop kruidnoten crème
taart maken
Ben je verzot op het maken van je
eigen zoete lekkernijen. Dan is de
workshop taarten maken een leuke
kans om je banketbak talenten verder
te ontdekken. Van beginner tot
meesterbakker die de lekkerste taarten
bakt: in deze cursus leer je alle
geheimen van zelf een heerlijke taart
maken. Een taart die een lust voor het
oog en de maag is. Die goed smaakt

en geweldig gedecoreerd is. Natuurlijk krijg je het eindproduct
mee naar huis.

Datum: 4 december 2021
Tijd: 13.00-16.00
Kosten: € 20,00
Inschrijving: Aanmelden via de receptie, plek voor 10
personen

Muzikale zondagmiddag
Voor de muzikale zondag van 5 december neemt
Nigel Andrews u terug in de tijd! Een gezellige
feestelijke middag met Nigel, in dit programma met
mooie luisterliedjes en meezingers die de revue
passeren.
Denk aan muziek van toen, herkenbare golden
oldies , evergreens  en oud-Hollandse meezingers.
Zijn ervaring en brede repertoire , zorgt voor een
feestelijke middag .

Datum: zondag 5 december
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Inschrijving: vrije inloop vanaf 12:30, maar vol=vol
Coronatoegangsbewijs is van toepassing
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Kerstfair

Kom en laat je inspireren bij Prinsenhof. Smaakmakers en
sfeermakers tonen het beste van wat ze in huis hebben. Met
héél veel lichtjes warme jij je aan de gezelligheid en een glas
warme glühwein, chocolademelk of een vers gemaakte
lunchsnack.

Voor een bezoek aan de Fair heb je een QR-code of
testbewijs nodig. De opzet is dusdanig dat er ruimte genoeg is
voor onze bezoekers om op een fijne manier afstand te
houden van elkaar. Zo is een bezoek niet alleen gezellig maar
ook veilig.

Datum: 11 december 2021
Tijd: 12:00-17:00
Kosten: Gratis
Inschrijving: Vrije inloop
Coronatoegangsbewijs is van toepassing
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Grand Café

Vanaf 16.00 uur  zijn we op  de  donderdagen voorlopig dicht.

Jammer genoeg hebben we ons grand café door tekort aan 
vrijwilligers op de donderdagavonden moeten 
sluiten. Afhalen (tot uiterlijk 17.00 uur) en bezorgen op
donderdag is  wel mogelijk.

Ook het themadiner “Mexico” kon helaas op 19 november niet
doorgaan. De nieuwe coronamaatregelen van 3 december
zijn voor ons Grand Café nog onduidelijk. Dus hou onze
mededelingen via website, facebook en flyers in de gaten.

Sinterklaasdiner

Onder voorbehoud zullen
Sinterklaas en zijn Pieten ons op
vrijdag 3 december bezoeken. Die
avond serveren wij een speciaal
Sinterklaas driegangen menu.

Datum: 3 december 2021
Tijd: 17:00 - 20:00
Kosten: €12,50
Inschrijving: Via de receptie

Kerstdiner
Wij serveren vrijdag 17 december een
luxe 5-gangen diner met koffie en
friandises.

Datum: 17 december 2021
Tijd: 17:00 - 20:00
Kosten: €27,50
Inschrijving: Via de receptie

6



Dagje Prinsenhof.

Deze maand ben ik eens gaan informeren hoe het
allemaal reilt en zeilt bij het Prinsenhofkoor.

Ik heb met Judy gesproken en zij heeft mij veel vertelt
hierover, vooral dat het een gezellige boel is en er veel
gelachen wordt. Natuurlijk wordt er ook gezongen, ha ha.

Het koor bestaat al heel lang want er werd al gezongen in het
oude gebouw. Het gezelschap bestaat uit ongeveer 34 leden
Yvonne is op dit moment de dirigente en zij is ook degene die
de muziek verzorgt.

Zij zingen Nederlands
maar zeker ook Engels.
Het repertoire is van
Pussycat tot ABBA, maar
ook het Halleluja van
Cohen behoort tot de
favorieten.

Zij zingen, hoe kan het ook anders, in de Prinsenhof en wel
op maandagavond om 19:30. 
Om 20 uur is er een half uur pauze, waarin veel gelachen
wordt aldus Judy. Na de koffie/thee gaan ze rond 20:30 uur
weer verder, tot 21:15. Op dit moment wordt er niet gezongen,
dit i.v.m. de coronaregels. Het is ontzettend jammer natuurlijk,
vooral omdat het voor velen een gezellig uitje is.

Mocht u dit ook leuk vinden of lijkt het u wat, dan bent u van
harte welkom om een keer te komen kijken zodra de
coronaregels voorbij zijn.
Hopelijk mogen wij u snel eens begroeten bij dit vrolijke koor.

Petra
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Column van Elleke
Sinterklaasfeest

Wij waren al volwassen, maar
Sinterklaasfeest werd altijd gevierd.
Dat begon met lootjes trekken.
Daarna gedicht en een surprise
maken.
Dat werden hilarische dingen.

Mijn moeder had met loten een van
de mannen getrokken. Zij vroeg aan mijn vader of hij haar kon
helpen. Het moest voor een man zijn.
Mijn vader had iets leuks bedacht, een hamer van karton,
die in een grote doos zat. Daar moest diegene voor gaan
zitten en die doos open maken. Hij kreeg dan een klap op zijn
hoofd met die kartonnen hamer. Kun je na gaan hoe groot de
surprise was.

Eindelijk was het pak aan de beurt. Mijn vader dacht dat het
voor zijn schoonzoon was. Maar helaas hij  had zijn eigen
surprise gemaakt.

Het gezicht van mijn vader en de lach van mijn moeder
vergeet ik nooit meer.

Elleke
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Oproepen
Wordt u onze nieuwe vrijwilliger?
Ontmoetingscentrum Prinsenhof is het Huis van de Wijk in de
wijk Prinsenland in Rotterdam en organiseert/faciliteert samen
met haar sociale partners activiteiten voor de wijk.

Wilt u samen met onze vrijwilligers ook iets voor de wijk
doen? Wij kunnen nog enthousiaste mensen gebruiken

Huismeester gezocht!
De Huismeester is verantwoordelijk voor het afsluiten van de
locatie wanneer nodig.

Aan het einde van dag ben jij de persoon die controleert of
alle lichten uit zijn, of alle ramen dicht zijn en of iedereen de
ruimtes verlaten heeft.  Je bent het waakzame oog dat ervoor
zorgt dat de volgende dag OC Prinsenhof weer fris aan een
nieuwe dag kan beginnen.

Ben jij betrouwbaar, woont je dichtbij en spreek je goed
Nederlands? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Keukenvrijwilliger gezocht!
Voor het Grand Café zijn wij op zoek naar een enthousiaste
(vrijwillige) keuken -prins/prinses die beschikbaar is van 10.00
tot 14.00 uur of 14.00 tot 20.00 uur. In het grand Café
verzorgen wij heerlijke maaltijden tegen zeer schappelijke
prijzen. Er is een professionele chef-kok die zorgt voor
aansturing en je werkt in team verband en nauw samen met
de barbediening.

Heb je affiniteit met koken, ben je hygiënisch en hou je van
doorpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bel naar 010- 286 72 18 of mail naar:
solliciteren@ocprinsenhof.nl

9



Het bestuur van Ontmoetingscentrum Prinsenhof komt graag
in contact met geïnteresseerden voor een
functie als voorzitter of secretaris.
Heb je interesse of wil je meer weten, neem gerust contact op
met bestuur@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl ,

of kijk voor de volledige vacature op
https://ontmoetingscentrumprinsenhof.nl/ons-team/vacatures/

Vacature voorzitter bestuur (M/V) (onbezoldigd)

Ter ondersteuning van het bestuur zijn wij op zoek naar een
voorzitter, een leuke job waarin je meehelpt aan de toekomst
van het ontmoetingscentrum.

In de rol van voorzitter geef je samen
met het bestuur en onze professionals
vorm en invulling aan het beleid van
de stichting.
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Het bestuur heeft circa eens per 3 – 4 weken een
vergadering. Hierin worden de grotere beleidsmatige, maar
vaak ook operationele zaken besproken. Je stelt de agenda
op (met de secretaris) en zorgt ervoor dat alles soepel en
gestructureerd verloopt.

Je representeert het bestuur van de stichting richting de
vrijwilligers bij (in)formele gelegenheden, als betrokkenheid
vanuit het bestuur ter bemoediging van de vrijwilligers.
Daarnaast representeer je, indien nodig, de organisatie naar
buiten toe.

De voorzitter is actief betrokken bij de werving en aanstelling
van nieuwe bestuursleden en het managen van de
organisatie.

De sfeer in het bestuur is vriendschappelijk, de bestuursleden
zijn enthousiaste mensen die hun taak weloverwogen
verrichten.

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar
bestuur@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl.

Wij vragen van al onze vrijwilligers een VOG verklaring
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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
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