
Nieuwsbrief 1 
Datum: april 2017 

 
Dit is onze eerste nieuwsbrief. Wat kunt u in deze 
brieven verwachten? Kort nieuws van de avonden, 
interviews, sfeerimpressies, nieuwe ontwikkelingen… 
 
 
 
 

In den beginne….. 
In september zijn we gestart in Café t Rozenknopje met een nieuwe eigenaar Niek van de 
Klundert. Niek is muzikant en heeft een sociaal hart. Dit paste precies bij onze stichting. In 
goed overleg zijn we in september 2016 gestart in de theaterzaal boven het cafe. Voor de 
deelnemers was de locatie- en dagverandering soms lastig, maar wij als organisatie zagen 
velen mogelijkheden op deze mooie locatie.  
 

12 december kersteditie 
 
Tijdens deze kersteditie hadden we beide doelgroepen 
bij elkaar gevoegd. Dit was een wens vanuit de 
doelgroep. De opkomst was groot. Het muzikale duo 
Sue She en Gerard hebben een aantal nummers 
gespeeld aan het begin van de avond. Bart de Win 
heeft daarna nog wat kerstnummers ten gehore 
gebracht. Het was een gezellige doch drukke avond. 
Onze barvrijwilligers hadden het maar wat druk.  
 
 
 

 
Gemeente Eindhoven brengt bezoek aan Stichting in cafe t Rozenknopje 
11 januari 2017 bracht wethouder Renate Richter een bezoek aan onze Stichting in cafe t 
Rozenknopje. Dit is mogelijk gemaakt door onze contactpersoon bij de Gemeente Eindhoven 
Astrid van Lierop. Deze middag bracht de wethouder bezoeken aan vrijwilligers initiatieven. 
Als nieuweling mocht Stichting Leuk je te Ontmoeten niet ontbreken.  
 

30 januari 2017 
Tijdens deze ontmoetingsavond hebben bezoek 
gekregen van Ronald Masolijn, zanger in hart en nieren. 
Zingen zit hem in zijn bloed. Ronald heeft deze avond 
gezongen voor de deelnemers. Elvis, Jannes, Guus 
Meeuwis, Rob van Daal met Meisjes van Nacht. De 
laatste was goed voor een polonaise. En dat al in 30 
januari! Er werd geschuifeld, geslowd op de muziek van 
Elvis; can’t help falling in love. Ronald was een ware 
verrassing op deze avond. Bedankt Ronald! 



 
Sponsorgeld 
Inmiddels hebben we van verschillende mensen donaties mogen ontvangen. We zijn hier 
natuurlijk erg blij mee. Met dit geld hebben we folders, visitekaartjes, briefpapier en 
enveloppen kunnen afdrukken.  
Ook hebben we voor de vrijwilligers naamkaartjes gemaakt. Dit hebben we nooit gedaan 
omdat we de gelijkwaardigheid willen benadrukken. Echter merkten we vaak dat onze 
deelnemers ook een oogje op ons als vrijwilliger lieten vallen.  
We hebben nu een eigen Leuk je te Ontmoeten gsm met het telefoonnummer 06-15601921.  
 

De Zon; het gezelligste kringloopwinkeltje 
Onze vrijwilliger Els heeft in het gezelligste kringloopwinkeltje De Zon 
een aantal spellen gratis gekregen voor onze ontmoetingsavonden. Een 
spelletje 3 op een rij of een potje Mikado zorgt ervoor dat mensen op 
een ongedwongen manier met elkaar in contact komen.  
Els en de mensen van De Zon, we zijn er erg blij mee! 
 

 
Social Deal 
Social deal heeft ons gesponsord om tijdens avonden prijzen uit te 
delen, zodat mensen met elkaar kunnen dineren. Voor onze 
deelnemers is dit financieel vaak niet mogelijk. Tijdens de avond was 
een van de medewerkers aanwezig om de mensen te helpen om zich 
aan te melden voor hun prijs.  
 

Voorbereidingen festival 
De datum is inmiddels bekend bij de deelnemers, namelijk 18 juni. We hebben een mooie 
locatie gevonden, namelijk de Eigen Wijs Boerderij in het Philips van Lenneppark in 
Eindhoven. We hebben mensen benaderd, die het festival leuk je te ontmoeten compleet 
kan maken. Voor het festival zijn we op zoek naar sponsors, die de muziek willen financieren.  
 
Vrijwilligers 
Inmiddels hebben we 16 enthousiaste vrijwilligers. In de nieuwsbrieven gaan we vrijwilligers 
aan u voorstellen. Wie zijn het, wat is hun achtergrond en waarom willen ze juist op deze 
ontmoetingsavonden meehelpen en wat zijn hun ervaringen.  
De eerste die we aan u willen voorstellen is: 

 

Naam:  Amina van Herpen. 

Leeftijd: 21 jaar. 

*Wat doe je in het dagelijks leven? 

In de zomer sta ik achter de bar bij verschillende 

festivalletjes en/of feestjes. Daarnaast ben ik werkzaam bij 

het TAC.  Verder vul ik mijn dagen in met lekker creatief 

bezig zijn, zoals tekenen en fotograferen. Of ben ik te 

vinden op een fijn dansfeestje. 



*Wat is de reden dat je als vrijwilliger werkt tijdens deze avonden? 

Marloes vroeg eens aan mij of ik het leuk zou vinden een keer mee te helpen. Ik vond het 

toen zo gaaf om te doen en te zien hoeveel mensen er na zo'n avond met een brede 

glimlach op hun gezicht naar huis vertrokken! Dat vond ik erg mooi. Daarom heb ik 

besloten dat ik vaker wilde werken op deze avonden. Het is erg geestverruimend en 

dankbaar werk. Ook krijg ik er enorm veel positieve energie van! 

* Welke taak heb je tijdens deze avond? 

Mij vind je over het algemeen achter de bar. Vrolijk kletsend en dansend jullie van jullie 

drankjes voorzien. Gaaf om te zien hoe dat mensen die compleet vreemd van elkaar zijn in 

contact komen met elkaar door alleen maar hetzelfde drankje te bestellen!  

*Welke kwaliteiten zet je in tijdens de avond of voor de stichting? 

Ik hoop vooral dat ik mijn enthousiasme over kan brengen. Waar dat jullie vrolijk zijn, 

ben ik dat ook! Ik verlaat het pand altijd met een voldaan, vrolijk gevoel en ik vind het 

dan ook geweldig om iedereen de keer daarop weer terug te zien met dezelfde positiviteit 

als waar ze mee gingen. 

* Welke ervaring wil je delen over deze avond? 

Oef... Goeie..! Wat ik nog steeds het aller gaafst vind is om alle verhalen en avonturen te 

horen. Zo nu en dan komen er mensen met de gekste verhalen aan en vertellen daar met 

zoveel passie over. Dat vind ik echt tof! Je krijgt soms zo'n andere kijk op bepaalde 

situaties. Daar leer ik ook mega veel van. Het is zo mooi af en toe eens een kijkje te 

kunnen nemen in de wereld van iemand anders. Dank jullie wel daarvoor! 
 

Stichting De Loods040  
De Loods040 is een stichting, die ons sponsort met materiaal. Het is een 
werkplaats waar mensen komen werken, klussen en knutselen om weer 
te komen tot een goede nuttige daginvulling en eventueel te werken 
naar vrijwilligerswerk. De Loods040 steunt ons door een prikbord op 
maat te maken voor Stichting Leuk je te Ontmoeten. Verschillende 
medewerkers hebben hier hard aan gewerkt. Stichting De Loods 040 is 

gevestigd aan de Urkhovenseweg 13 te Eindhoven.  
 
 



High Tea  
Tijdens de ontmoetingsavonden krijgen we vaker te horen dat er 
maar weinig vrouwen aanwezig zijn. Waar zijn de vrouwen en 
meiden? Ook aan onze collega’s en samenwerkingspartners 
hebben we dit al vaker aangegeven. Dit leverde te weinig op. We 
zijn op zoek gegaan naar redenen waarom vrouwen niet zouden 
komen en wat zou vrouwen wel trekken. We kwamen op het idee 
om op zondagmiddag een High Tea te organiseren speciaal voor 
vrouwen. En dat weer in de prachtige zaal van ’t Rozenknopje.  
Een aantal vrouwelijke vrijwilligers hebben zich op 9 april en de 
dagen ervoor ingezet om een geweldige High Tea te organiseren. 
Er waren feestelijke cupcakes, die gemaakt zijn door de 
vrijwilligers van het Pluspunt in Woensel. Daarnaast een grote 

appeltaart, sandwiches en een soepje, maar ook verschillende soorten thee en vrolijke 
spiesjes. De tafels waren prachtig versierd met bloemen en servetten en mooie schalen. De 
waterkokers die draaiden overuren en de theepotten gingen regelmatig rond. Er kwamen 
dames van het eerste uur ontmoetingsavond, toen we nog in de Movies zaten en nieuwe 
dames. Er werd heel wat afgekletst en gegeten. Na het eten hebben een aantal dames 
andere dames ontmoet. Wat duidelijk werd is dat de dames niet altijd op zoek zijn naar een 
relatie, maar meer naar vriendschappen of gewoon contact. Hier hadden zij ook oplossingen 
voor om dit kenbaar te maken naar de mannen die zij op de avond tegenkomen.  
 

Interview met eigenaar Rozenknopje 
Naam: Niek van de Klundert 
Datum: 19 april 2017 
 
Wat is het Rozenknopje voor een cafe? 
In de afgelopen 5 jaar heb ik iedere woensdagavond Live 
in de Knop op de bovenste etage van cafe t Rozenknopje 
georganiseerd. Ik ben sinds augustus 2016 eigenaar van t 
Rozenknopje. Het is een bijzonder cafe, ook wel de 
huiskamer van Gestel genoemd. Tegenwoordig ook de 
huiskamer van Eindhoven. In mijn cafe komt altijd een 
gemêleerd gezelschap, omdat iedereen welkom is. Als er 
maar respect is voor elkaar. Dit past ook goed bij de 
doelgroep van jullie stichting. Naast een commercieel 
bedrijf, heeft het cafe ook een sociaal maatschappelijke 
functie. We bieden verenigingen en stichtingen een 
plaats, zoals het smartlappenkoor, bridgeclub en een 

kaarttafel. Daarnaast komt er een bigband repeteren en oud-Tuna’s repeteren hun Spaanse 
liederen.  
Gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. 
 
Wat is het verschil tussen de ontmoetingsavond en het cafe beneden? 
De ontmoetingsavonden zijn mooie avonden met mooie mensen.  
Het contact als uitbater en vaak ook barman op deze avonden is erg bijzonder en vind ik een 
mooi aspect. Het werken met deze doelgroep vergt soms net een wat andere 



benaderingswijze, het is belangrijk om de bezoekers op hun gemak te stellen en in hun 
waarde te laten. Tegelijk is er niet zo'n groot verschil met het café beneden, ook daar komen 
mensen met hun eigen verhaal waar je op moet spelen om een goed café te zijn voor 
iedereen 
 
Welke toekomstplannen zie je in onze samenwerking?   
We hebben onlangs een high tea gehad voor vrouwen. Speciale avonden waarin activiteiten 
georganiseerd worden voor de doelgroep, zodat er een stukje verdieping komt. En het zou 
goed zijn als de doelgroep zich mengt met het cafe beneden.  
 
Toen we samen begonnen aan de avonden lag het bezoekersaantal rond de 35. Inmiddels 
verwelkomen we vaak al rond de 60 bezoekers per keer. Om het intieme karakter van de 
avonden niet uit het oog te verliezen zijn we momenteel aan het kijken of we wellicht een 
derde avond erbij kunnen organiseren, naast de twee maandagen. De avonden waren altijd 
boven maar nu zie je dat voorafgaand aan de avond en na de avond, mensen ook beneden 
plaatsnemen. Dit gaat goed samen met de andere cafébezoekers. Sommige deelnemers 
komen nu ook op andere avonden of komen een hapje eten.  
 
 
 
 


