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25 jaar OpenTafel

De Open Tafel trekt veel bezoekers.

senioren eten in Jacobus

Bloemetje voor Alie Kortekaas (Foto: pr)

ROELOFARENDSVEEN - Iedere eerste woensdag van de maand zit een groep
alleenstaande senioren uit Roelofarendsveen en Oude Wetering samen te eten in
WIJdezorg, locatie Jacobus. Een groep van negen vrijwilligers begeleidt dat. Alie
Kortekaas is als vrijwilliger al 25 jaar bij deze Open Tafel betrokken.
Vóór het serveren van de kerstmaaltijd, woensdag 15 december, werd Kortekaas
toegesproken en in de bloemetjes gezet door mede-opschepsters: Zoveel jaar servetten
gevouwen. En drankjes ingeschonken voor mannen en vrouwen aldus een regel uit het
gedicht. 'Het aantal mannen blijft wel ver achter bij het aantal vrouwen. Het lijkt wel of
de mannen niet durven, momenteel is er een groep van 40 vaste gasten, en maar twee
of drie mannen', vertelt Kortekaas. 'Het samen eten is echt heel prettig', volgens
mijnheer Klein, een van de vaste gasten. 'Je praat gezellig en het eten is erg goed'. Ook
mevrouw Termeulen-Dobbe komt al heel wat jaren naar de Open Tafel: 'Je hoeft niet zelf
te koken. En ik kom voor de gezelligheid. De tafels zijn mooi gedekt en de bediening is
super'. Open Tafel is vijfentwintig jaar geleden, als uitvloeisel van Tafeltje Dekje, onder
burenhulp opgestart, weet Aleid van der Meer, die de archieven erop nasloeg. Inmiddels
zijn er op Kaag en in Rijpwetering ook Open Tafels'. Rond kerst 1985 was de eerste keer,
een van de initiatiefneemsters was Alie Kortekaas: 'We begonnen met achttien personen
in het oude Jacobusgebouw aan het Noordeinde.
Nu zijn er 40 gasten en een aantal op de wachtlijst. We hebben een groep van negen
vrijwilligers, iedereen weet wat er gedaan moet worden. We zijn echt vriendinnen.
Anders houd je dat ook geen 25 jaar vol', aldus Kortekaas. Truus van Klink heeft in 2001
de coördinatietaak overgenomen van Kortekaas. De telefoontjes behandelen,
tafelversiering verzorgen, contacten met kok Ronald uit Woudsoord.

