
 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2021 

Warmte en gezelligheid 

 

 

Alweer bijna een jaar geleden zaten er voor het laatst 40 (vaak meer) mensen tegelijk 
binnen. Gek hoe we nu alweer zo gewend zijn geraakt aan het werken onder deze nieuwe 
omstandigheden. Hoe houden we de boel sfeervol? Tijdens de Kerst hebben we de 
bezoekers de mogelijkheid gegeven een kaartje te schrijven naar wie zij dat persoonlijk 
wilden. De kaartjes die wij zelf hebben ontvangen versierden onze bar vol liefde.  
Gedurende de inlopen staat er geregeld een vrolijk (nostalgische deuntje) op de 
achtergrond.  

Recent hebben wij en de bezoekers onze woonkamer versierd met prachtige (zeefgedrukte) 
kaartjes. Samen met Renate (www.renatedekoning.com) zijn de bezoekers aan de gang 
gegaan. Van ontwerp tot het daadwerkelijke drukken van de kaarten heeft naast een mooie 
set kaarten ook een paar leuke middagen opgeleverd. 



 

 

En vanaf heden is onze ingang voorzien van een nieuw en herkenbaar bord. Om zo de 
bezoekers en voorbijgangers welkom te heten. Bij het ontwerpen hebben we samen met 
bezoekers nagedacht, en het uiteindelijke resultaat komt van de hand van onze pastor 
Nienke. Al met al dus veel warmte en gezelligheid. 

Winterweer en stijgend aantal bezoekers 

De afgelopen twee weken hebben we de openingstijden wat opgerekt om ervoor te 
zorgen dat de bezoekers niet in het koude weer buiten zaten. Fijn dat we dat met 
zijn allen voor elkaar hebben gekregen en de bezoeker wat extra hebben kunnen 
bieden.  

Vanaf de 2e lockdown en de avondklok zien we het aantal bezoekers weer toenemen. Waar 
we voorheen zo af en toe wat eten overhielden voor de ochtend erna, worden de pannen 
nu weer steeds vaker (spreekwoordelijk) leeg gelikt. Het lukt ons nog altijd iedereen met 
een volle maag weer de straat op te laten gaan. Het aantal bezoekers zit nu vaak tussen de 
25 en 30 op een avond.  

Vegetarisch en minder plastic 

We zijn wat kritischer gaan kijken naar alles wat we de wereld in slingeren en aan onze 
bezoekers geven. En vanaf heden gaan we (onder  andere) der vleesbeleg gebruiken en over 
op een duurzamer alternatief van onze plastic lepeltjes.   Tevens waarderen wij het zeer 
wanneer kookgroepen eens na willen denken over vegetarische alternatieven op de 
maaltijden die zij hier brengen. Dit is enkel een suggestie en absoluut geen verplichting, 
maar het zou een mooie toevoeging zijn aan de variatie in ons menu. Tegelijk is er een 
groeiend aantal bezoekers dat de voorkeur geeft aan vegetarisch eten, halal of een 
flexitarische wens heeft,  en daar willen we graag in meedenken. 
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