Seniorenrestaurants in de buurt
Het Geheim van de Smid is een serie artikelen die laat zien wat vijf jaar De Smederijen van
Hoogeveen heeft opgeleverd. In deze aflevering staan de seniorenrestaurants centraal.

Hier kunnen senioren maandelijks een warme maaltijd
eten, maar ook voor gezelligheid en het opdoen van nieuwe contacten zijn ze op de
juiste plek.
Wolfbos
Vrijwilligers Grietje en Nank
vinden dat het restaurant in
Wolfsbos van belang is voor
senioren in de wijk: "Iedereen
is er eigenlijk altijd, het is erg
gezellig en voor de mensen is
het een mooie gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te
leren kennen." De vrijwilligers hebben het er wel druk
mee, want in principe regelen ze alles zelf: "We stellen
in overleg het menu samen,
we brengen flyers rond in de
wijk om reclame te maken
voor het restaurant en we
proberen het aantal eters uit
te breiden. Het is dankbaar
werk, want het mooiste is dat
iedereen ervan geniet." In

Wolfsbos is het restaurant
open op elke vierde woensdag van de maand van 12.30
uur tot en met 13.30 uur in
De Goudvink aan de Koekoeklaan. Belangstellenden kunnen contact opnemen met
het wijkkantoor in Wolfsbos
op telefoonnummer: 267275.
De Pelikaan
Het seniorenrestaurant in De
Pelikaan probeert de verbondenheid tussen bewoners te
vergroten. "Mensen die dreigen m een isolement te raken
willen we betrekken bij de
buurt en we willen ze ook
een stukje gezelligheid geven." Het seniorenrestaurant
is kortgeleden gestart en men
is nog druk bezig om een
grotere groep eters te krijgen.
De vier vrijwilhgers denken
samen met opbouwwerker
Frederike Lunenberg na over
hoe ze meer mensen uit de
buurt van de Nije Nering,
Beukenhage en de Alteveer-

straat naar De Pelikaan te
laten komen om de vierde
woensdag van de maand
tussen 12.00 tot en met 13.30
uur samen te eten.
Heeft u belangstelling om
een keer te komen eten,
maar heeft u geen vervoer,
kan ook daarvoor worden
gezorgd. Wilt u een keer
langskomen, dan kunt u
bellen met de contactpersonen op de telefoonnummers:
270579 en 273856
De Weideblik
In De Weideblik is het seniorenrestaurant open op de
eerste donderdag van de
maand van 12.30 tot 14. 00
uur. 25 a 30 mensen komen
dan gezellig bij elkaar om
gezamenlijk te eten in de
Weideblik. Twee vrijwilligers
uit de wijk regelen deze
maandelijkse activiteit.
Vooral de onderlinge contacten worden tijdens het eten
goed onderhouden. "Het

mooie is dat mensen elkaar .
tussentijds opzoeken", aldus
de vrijwilligers. Een keer per
jaar gaan de senioren met
elkaar op reis. "Afgelopen
jaar zijn ze met elkaar naar
het Van Goghmuseum en het
Smalspoormuseum geweest."
Er is grote betrokkenheid van
de ondernemers in de wijk.
Bakkerij Bos verzorgt namelijk tijdens feestdagen geheel
belangeloos dat er heerlijke
lekkernijen voor de seniorengroep aanwezig zijn.
En C1000 de Weide zet elke
maand een prachtige bos
bloemen op tafel. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het wijkkantoor in
De Weide op telefoonnummer: 234591. Ook in andere
gebieden zijn seniorenrestaurants actief. Wilt u meer
weten over een restaurant in
uw buurt, wijk of dorp?
Neemt u dan contact op met
Bé Duinkerken van het Zorgloket, telefoon: 140528.

