
Het project 'Thuisdiner' vond plaats tijdens de Week tegen de Eenzaam-
heid, van 24 september t/m 3 oktober. Thuisdiner: buurtbewoners in 
Kralingen-Crooswijk bereiden een etentje voor een oudere buurtgenoot. 
Velen meldden zich aan bij de Vrijwillerswinkel in Kralingen-Crooswijk om 
het een oudere naar de zin te maken. De hoop daarbij is dat de relatie 
wordt bestendigd, zodat men vaker met elkaar gezellig aan tafel zit.
 
De Vrijwilligerswinkel zorgde voor betrouwbaar vervoer voor de ouderen. 
Die werden niet zomaar voor de deur afgezet, maar de chauffeur zag erop 
toe dat de aankomst verliep zoals gewenst.

De foto's met onderschriften geven een indruk hoe het Thuisdiner verliep. 

Het Thuisdiner is een initiatief van de Vrijwilligerswinkel in samenwerking 
met Stichting WIN. Met dank aan: Sint Laurens Fonds, Stichting Stad 
Rotterdam anno 1720 en Oranjefonds.

Regelmatig samen eten?

In het gebied Kralingen-Crooswijk zijn nogal wat gelegenheden waar 
ouderen en/of alleenstaanden gezellig met elkaar aan tafel zitten, meestal 
één keer per week. De prijs van de maaltijd? Altijd zeer billijk! Medewer-
kers van de Vrijwilligerswinkel en de Sterfotgrafen gingen daar op bezoek, 
de afgelopen week. Het resultaat daarvan ziet u op de volgende twee 
pagina's - met de noodzakelijke informatie.

Het Thuisdiner van de Vrijwilligerswinkel - Komt u bij me eten?

'Wat een ontzettend leuk avontuur!'

Mevrouw Eschauzier-Van den Bosch (rechts), kookte 
samen met haar oud studiegenoot de heer Snethlage 
voor mevrouw Soetens (midden) en mevrouw de Wilde 
(2e van rechts). De medewerkers van de Vrijwilligerswin-
kel zetten zich in als chauffeur (links Tessa Koogje). 
"Spannend, want ik wist niet zeker of ik tot de doelgroep 
behoorde, omdat ik mezelf niet eenzaam vind. Ik ben 
heel blij dat ik toch ben gegaan, want het ontmoeten 
van nieuwe mensen heeft me een heel gezellige avond 
opgeleverd en leuke nieuwe contacten", aldus mevrouw 
Soetens. "Wat een ontzettend leuk avontuur!", sloot 
mevrouw de Wilde de avond af.

Voor herhaling vatbaar

Meneer Mari van der Rijt en zijn vriendin kookten voor 
mevrouw de Graaf, het was een erg gezellige avond en 
zeker voor herhaling vatbaar.

'Heerlijk gegeten' 

Kirsten Parren en haar vriend Tom Reijnen hebben 
erg hun best gedaan om mevrouw Honscheid een 
lekkere verse maaltijd voor te zetten. "Ik heb een 
gezellige avond gehad en heerlijk gegeten, maar 
hoe kan dat ook anders met zulke lieve mensen", 
aldus mevrouw Honscheid.

'Heel gezellig'

Meneer Simonis was van harte uitgenodigd bij 
mevrouw Kumagae en haar zoon. Het was een heel 
gezellige avond en er is lekker gegeten.

Samen op weg

Marco van Bergem van de Vrijwilligerswinkel samen 
met meneer Simonis op weg naar mevrouw 
Kumagae.

'Ontzettend lieve mensen'

John van Assendelft, vice-voorzitter van de Gebied-
scommissie Kralingen-Crooswijk, zette zich afgelopen 
week in als chauffeur ten behoeve van het vervoer 
van de gasten van het Thuisdiner. Hier brengt hij 
mevrouw Cosman naar meneer Cruz voor een heerlijk 
diner. Op de terugweg zei mevrouw dat het leek of ze 
elkaar al jaren kenden en dat het ontzettende lieve 
mensen zijn.

Spannend maar leuk

Meneer Blom was uitgenodigd bij Suzanne Streng en 
Phillip van Gorcum. Omdat zij op de hoogte waren van het 
heuglijke feit dat meneer Blom op woensdag 7 oktober 
zijn honderdste verjaardag hoopt te vieren, waren zij zo 
lief om alvast een bosje bloemen voor meneer te kopen. 
Meneer Blom had op zijn beurt een doosje chocolade bij 
zich, als bedankje voor de uitnodiging. Het was zo gezellig, 
dat de chauffeur nog maar even is blijven hangen voor 
een kopje koffie. "Wat ben ik blij dat ik toch mee heb 
gedaan. Het was heel spannend, maar ik heb een heel 
leuke avond gehad", vatte meneer Blom zijn bevindingen 
samen.
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Eten voor de Buurt, Kerkhoflaan 55, 3034 TA Rotterdam. Wekelijks op vrijdag. 
Tijd: 19:00. Prijs: € 5,-. Contactpersoon: Menno Janssen, tel. 010-4332355 of
06-22800743. Graag reserveren. Extra: Door de vrijwilligers wordt een gevarieerd
programma aan activiteiten aangeboden.

Eten in de Branding, de Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 153, 3034 CS Rotterdam. 
Wekelijks op donderdag. Tijd: 17:00-18:00. Prijs: € 2,- per keer. Contactpersoon:
Stien Weijgertse, tel. 010-4115358. Graag reserveren .

De Eetclub, Het Wijkpastoraat, Nieuwe Crooswijkseweg 82 C, 3034 PS Rotterdam.
Wekelijks op maandag. Tijd:17:00 tot 18:30. Prijs: € 3,50 per keer. Contactpersoon:
Erik Maan, tel. 010-4118230.Graag reserveren. .

Wijkrestaurant Middin, Rubroek , Crooswijksekade 15, 3031 XA Rotterdam. Dagelijks.
Geopend van 11:00 tot 22:00, diner wordt geserveerd van 16:30 tot 20:00.
Prijs: Dagschotel (voor-, hoofd-, nagerecht) € 7,50. Contactpersoon: Richard Kok,
tel. 010-4134854.Graag reserveren.

Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam. Wekelijks op dinsdag.Tijd: 16:00-18:00.
Prijs: € 7,50. Contact algemene nummer: 010-2726444. Graag reserveren. 
Extra: Filmvertoning 1 keer per maand.

Gezellig samen eten 

Nieuwe Branding

Zoals altijd wordt er door vaste vrijwilligers en oprichtster Stien Weijgertse elke 
donderdagavond in de Nieuwe Branding een gezonde en lekkere maaltijd geserveerd. 
Elke week maken vele ouderen hier dankbaar gebruik van en hebben ze met elkaar 
een gezellige avond.

De Pomp - De Esch

In De Pomp wordt elke week van maandag tot en met donderdag samen gegeten. 
Afgelopen dinsdag hadden activeringscoaches van de gemeente Rotterdam, Jasper 
Manschot en Lydia Carels zich aangemeld om daar een handje te helpen. Zij hebben 
een heel leuke avond gehad, die zeker voor herhaling vatbaar is. Er is veel gepraat en 
gelachen en iedereen heeft genoten van een Hollandse maaltijd, klaargemaakt en 
geserveerd door de vrijwilligers. Op de foto: John van Assendelft die afgelopen 
donderdag in De Pomp een bingo-avond 'draaide'.  

Eten voor de buurt

Elke vrijdagavond wordt er door wijkbewoners in Crooswijk een maaltijd voor de buurt 
geserveerd - vanuit de filosofie dat in een wijk waar zoveel wordt gesloopt, ook ruimte 
moet zijn voor opbouw. Iedereen is welkom om aan te haken en mee te eten. Wel 
graag van tevoren even reserveren. De locatie biedt ruimte voor allerlei activiteiten en 
mocht je zelf een leuk idee hebben voor een training of een workshop, dan staan zij 
daar zeker voor open.

Hoppesteyn

Op donderdag 1 oktober is er in het restaurant van de zorginstelling Hoppesteyn voor 
een aantal bewoners uit de zorginstelling en de aangrenzende aanleunwoningen een 
heerlijke maaltijd verzorgd. De maaltijden werden bereid en geserveerd door de vaste 
medewerkers van het restaurant met hulp van gebiedscommissielid Paulette Verbist. 
Het restaurant van Hoppesteyn is elke dag geopend.

Rubroek

Op dinsdag 29 september 2015 is er door het Wijkteam Crooswijk en een aantal 
samenwerkende partijen (o.a. de gemeente Rotterdam en de Vrijwilligerswinkel) 
gekookt  voor dertig ouderen uit de wijk in het restaurant van de zorginstelling 
Rubroek. De bediening tijdens deze avond was ook in handen van de medewerkers van 
het Wijkteam Crooswijk en een medewerker van de Vrijwilligerswinkel. Onder het 
genot van Oudhollandse muziek kregen de aanwezigen een heerlijke maaltijd voorge-
schoteld, inclusief in huis gemaakte appeltaart met slagroom toe. Voorlopig is dit een 
eenmalige activiteit geweest, maar de aanwezige wijkbewoners hebben deze avond als 
zeer prettig ervaren en zijn van mening dat het absoluut voor herhaling vatbaar is.

Waar moet u zijn?



kantoor-adres:
Jaffa 13-A, Rotterdam-Kralingen

tel. 010-4414050

Zie ook: www.vrijwilligerswinkel.nl 

 dicht bij u in de buurt?

Pniël

Dinsdag 29 september was het filmavond bij Pniël, met dit keer de Franse film 'La 
Famille Berlier' gevolgd door een lekker diner met een Frans tintje. Ruim 20 bewoners 
uit Kralingen waren erbij en hebben met zijn allen voor een gezellige avond gezorgd. 
De filmavond wordt georganiseerd bij Pniël op de laatste dinsdag van de maand. Voor 
de maand oktober staat 'Mrs Doubtfire' op de planning met aansluitend aan de film 
een heerlijk 3-gangen menu. Als bonus wordt op 22 oktober Mosselavond gehouden! 
Kom lekker mosselen eten met patat en stokbrood! Aanmelden kan tot 20 oktober bij 
het restaurant.

Wijkpastoraat

Het Wijkpastoraat is een organisatie, die al jarenlang actief is in de wijk Crooswijk. Het is 
een organisatie die vanuit religieuze overwegingen is opgericht en er werkt ook een 
diaconaal werker op de locatie aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82-C. Het Wijkpastoraat 
is een Open Huis, dus iedere buurtbewoner is welkom. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd en één van die activiteiten is de gezamenlijke warme maaltijd. De 
buurtbewoners krijgen elke maandag van 17.30 tot 19.30 uur de gelegenheid om met 
elkaar tegen een kleine vergoeding de maaltijd te gebruiken. Elke week staat er iets 
anders op het menu. Een groot deel van de mensen die gebruik maakt van deze 
mogelijkheid woont alleen en heeft niet altijd zin om alleen voor  zichzelf te koken. 
Hierdoor eten ze weinig warme maaltijden. Deze maandagavond is dus een prima 
gelegenheid om het gebrek aan warme maaltijden te compenseren. 

Op maandag 28 september 2015 stond de maaltijd in het Wijkpastoraat speciaal in het 
teken van het Thuisdiner dat door de Vrijwilligerswinkel werd georganiseerd in het 
kader van de 'Week tegen de Eenzaamheid'. Zo'n 19 ouderen en vrijwilligers kwamen 
bij elkaar in het Wijkpastoraat en schoven aan aan twee keurig gedekte tafels. Op het 
menu stonden chili con carne, aardappelpuree en sla, met als toetje een vanille rijste-
pap. Extra bijzonder aan de maaltijd was dat de kok voor deze avond niemand minder 
was dan gebiedscommissielid John van Assendelft. Evenals enkele andere commis-
sieleden was John van Assendelft tijdens de 'Week tegen de Eenzaamheid' actief met 
koken, uitserveren en/of chaufferen.

De Nieuwe Plantage

Helaas viel het bezoekje door een medewerkster van de Vrijwilligerswinkel aan het 
restaurant van De Nieuwe Plantage afgelopen vrijdagavond in het water. De 
Sterfotograaf ging afgelopen maandag nog even langs om u een indruk te geven. De 
pot schafte kapucijners met een speklapje of zuurkool met een rundervink. Soep vooraf 
en een heerlijk toetje (o.a. mangovla) tot slot.  

Stadhuis

De officiële start van het Thuisdiner was op maandag 28 september. Acht ouderen uit 
de wijk Kralingen-Crooswijk waren uitgenodigd om op het stadhuis te komen eten. 
Jammer genoeg was de burgermeester zelf niet in de gelegenheid deze avond bij te 
wonen, maar wethouder De Jonge en mevrouw Aboutaleb hebben een onvergetelijke 
indruk gemaakt. Het eten was voortreffelijk en zo ook het gezelschap. Als aandenken 
hebben de gasten een prachtig boek gekregen met daarin de geschiedenis van 100 
jaar stadhuis met een persoonlijke boodschap van burgermeester Aboutaleb. Als 
compensatie voor zijn afwezigheid zijn bovendien alle gasten opnieuw uitgenodigd 
om op 4 januari a.s. de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis bij te wonen, waar zij de 
gelegenheid krijgen om de burgermeester alsnog te ontmoeten.

De Pomp, Pompgebouw De Esch, Rijnwaterstraat 23-B, 3063 HC Rotterdam. Doorlopend. 
Dag: ma, di, wo, do. Tijd: 17:00 tot 19:00. Prijs: € 6,-. Contactpersoon: Jos van Veen,tel. 
06-24304395. Graag reserveren. Extra: Op dinsdag is er bingo en 1 x per maand geeft 
DOCK & Co op donderdag een kookworkshop.

Restaurant de Nieuwe Plantage, Aafje de Nieuwe Plantage, Weteringstraat 225, 
3061PN Rotterdam. Dagelijks. Tijden: Het dagmenu is verkrijgbaar van 12:00 tot 13:00;  de 
warme maaltijd wordt van 17:00 tot 18:00 uur geserveerd. Prijs: voor- hoofd- nagerecht:
€ 7,35, alleen hoofd: € 5,25. Contact algemene nummer : 088-8231015. Reserveren niet 
nodig.

Brasserie aan de Boezem, Aafje Hoppesteyn, Boezemsingel 100, 3034 CA Rotterdam
Dagelijks. Tijd: Het dagmenu wordt 12.00 tot 13.00 uur en de warme maaltijd van 17.00 
tot 18.00 uur gereserveerd. Prijs: voor- hoofd- nagerecht: € 7,35, alleen hoofd: € 5,25
Contact algemene nummer: 088-8231015. Reserveren niet nodig.

Vervolg van Waar moet u zijn?


