
Tante Sjaar is een initia-
tief van Bavo Europoort, 
in samenwerking met 
Woonbron en de wijk-
vereniging de Nieuwe 
Nachtegaal.

Tante Sjaar hoeft niet 
rijk te worden. Zij ziet 
de winst vooral in:

•	mensen samenbrengen 
•	 een positieve bijdrage 

leveren aan de wijk
•	 studenten een leer- en 

werkplek bieden
•	 kwetsbare bewoners 

een nuttige dagbe-
steding bieden

•	Vers, goed en gezond 
eten bereiden.

 
AANMELDSTROOK

NAAM: 
......................................................................

ADRES:

......................................................................

POSTCODE:

...........................

TELEFOON:

......................................................................

GEBOORTEDATUM:

................................................................

MOBILITEIT:

Rollator / rolstoel / scootmobiel

VERVOER v.v. met WIJKBUS (€ 1,-)

JA/ NEE

Tante Sjaar 
Mezenhof 1
Ingang Albatroslaan (geen huisnummer)
3082 ZE Rotterdam
http://www.tantesjaar.nl
Reserveren: 06 1299 2555 / 481 7648

Tante Sjaar is open van  
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur

Zin in een kopje koffie met gebak? 
Wilt u eens ongestoord de krant lezen?
Een kaartje leggen met buurtgenoten?

Betaalbaar uit eten met het hele gezin?

VERSE MAALTIJDEN  
VOOR DE OUDEREN IN CHARLOIS? 

Lees verder in deze folder

Tante Sjaar  
‘t is maar dat je ‘t eet



“Tafeltje Dekje” maaltijden
Naast de à la carte maaltijden die Tante Sjaar ook 
serveert, denkt zij ook aan de mensen die dagelijks afhan-
kelijk zijn van diepvriesmaaltijden of andere aan huis ge-
brachte maaltijden.

Wanneer Tante Sjaar mensen samen brengt wordt zij 
gelukkig. Een van de redenen waarom Tante Sjaar met 
ingang van 2 juni 2014 start met verse “Tafeltje Dekje” 
maaltijden voor de  ouderen van Charlois. 

Tante Sjaar zou Tante Sjaar niet zijn wanneer zij dat nou 
nét iets anders doet als anderen.  
Daarom brengt Tante Sjaar de maaltijd niet naar u, maar 
brengt u naar de maaltijd!

Hiervoor heeft tante Sjaar de samenwerking gezocht met 
de Actief55PlusBus en de Stichting Wijkbus Charlois die u

Tante Sjaar in het kort
Gevestigd in Thuishaven de Nieuwe Nachtegaal, met haar 
ingang aan de Albatroslaan, wil Tante Sjaar zo goed moge-
lijk aansluiten op de behoeften van mensen in de buurt.

De vele activiteiten die plaatsvinden in Tante Sjaar (zo-
als klaverjassen, biljarten, computerlessen, vergaderingen, 
opleiden van studenten) hebben als doel om mensen met 
elkaar te verbinden.

Tante Sjaar is de extra huiskamer van de bewoners van 
Charlois en zij is dan ook dol op visite.  
In haar keuken bereidt Tante Sjaar de lekkerste gerech-
ten voor u. Gezelligheid en lekker eten gaan immers samen. 
En Tante Sjaar houdt van lekker eten. Dat kan de hele dag 
door. VERS & GEZOND eten voor een billijke prijs.  
Heerlijk!

van deur tot deur (eveneens tegen een gereduceerde prijs) 
naar de maaltijd vervoeren.

Dus, wanneer u samen met anderen een aantal keer per 
week wilt genieten van de kookkunst van Tante Sjaar kunt u 
zich aanmelden. 

De spelregels
•	 U woont in de deelgemeente Charlois, bent 55 jaar of 

ouder of minder valide.

•	 De doelgroep die Tante Sjaar, samen met de Wijkbus 
en de Actief55PlusBus voor ogen heeft: ouderen die 
afhankelijk zijn van Tafeltje Dekje, daar bijna aan toe 
zijn, niet meer kunnen koken of graag gezamenlijk met 
anderen de maaltijd gebruiken.

•	 U maakt gebruik van de strippenkaart die u na aanmeld-
ing ontvangt. Na 10 maaltijden ontvangt u een drankje 
gratis.

•	 Per maaltijd betaalt u € 6,50. Iedere maaltijd bestaat 
uit twee gangen. Op maandagen serveren wij de maaltijd 
met desert, op de woensdagen met soep vooraf.  
Wisselende maaltijden, met verse producten bereid.

•	 Tante Sjaar kookt voor u op de maandag en de woens-
dag. U wordt voor € 1,00 tussen 16:30 en 17:00 uur 
thuis opgehaald en tussen 18:30 en 19:00 uur weer terug 
gebracht. 

Lijkt het u wat om één of twee keer per week samen met 
anderen te genieten van de kookkunst van Tante Sjaar? 

Meld u aan met de aanmeldstrook of bel met 06 1299 2555 
of met 010 481 7648 of (uitsluitend op de dinsdag- en don-
derdagochtend) met 010 820 8930.


