
Verslag dag van de Eenzame Ouderen 

Elke aangesloten vereniging van Stichting Nederland Sportief dient jaarlijks een activiteit te organiseren voor 

een door de Stichting gedefinieerde kwetsbare groep.  

 

Alexandria’66 kiest voor Eenzame Ouderen 

Al langere tijd speelde Alexandria ’66, een van de aangesloten verenigingen van Stichting Nederland Sportief, 

met de gedachte om Eenzame Ouderen uit de buurt met enige regelmaat een mooie dag te gaan bezorgen. Een 

kleine moeite en een groots gebaar!  

 

Een paar jaar geleden ontstond het concrete plan om dit voor het eerst te gaan doen op 24 december, de start 

van de kerst. Voor veel mensen is de kerst immers een warme periode vol liefde en gezelligheid, terwijl veel 

ouderen tijdens deze dagen juist extra geconfronteerd worden met hun eenzame bestaan.  

Alexandria heeft daarvoor 65 ouderen bij de aftrap van de kerstdagen in ieder geval een dag lang verandering 

in mogen brengen. Aan de deelnemende ouderen vanuit de Prinsenwiek in Prinsenland en de Gerard 

Goosenflat in Ommoord hebben zij gevraagd om 9:30 uur klaar te staan voor dit veelbelovende dagje uit.  

In de startblokken 

De vrijwilligers keken vreemd op toen om 8:45 uur de hele gang vol bleek te zitten met keurig opgedofte 

uitgelaten ouderen die er duidelijk al helemaal klaar voor waren. Met name de oudere dames reageerden 

verrukt toen ze zagen dat er 22 opgeschoten voetballers in hun wedstrijdtenue klaarstonden om hen de hele 

dag te begeleiden en vergezellen. Er waren 2 tourbussen geregeld en daarnaast een rolstoelbusje voor 3 dames 

die hun rolstoel niet uit konden. In iedere bus reed een gids mee die op ludieke wijze vertelde over Rotterdam.  

 

Verhalen uit de oude doos 

Al snel kwamen tijdens de tour boeiende verhalen los, bijvoorbeeld van ouderen die zelf de tweede 

wereldoorlog in hun Rotterdamse jeugd hadden meegemaakt. Bij het passeren van De Kuip werd uit volle borst 

‘hand in hand’ gezongen, de sfeer zat er direct fantastisch in. Na een uur arriveerden de bussen bij Golfcenter 

Seve in Schiebroek, waar de ouderen compleet in de watten werden gelegd. Ze waren weliswaar voorbereid op 

een gezellige lunch, maar kregen een waar 5-gangendiner voorgeschoteld en konden drankjes bestellen naar 

hartenlust. Niets was te gek. Al snel stonden de eerste wijntjes op tafel en de sfeer werd almaar beter.  

 

Bingo 

Na het diner stond er een bingo op de planning en het was mooi om te zien hoe fanatiek de ouderen daarin 

waren. De prijzen logen er niet om, maar het leek ze vooral te gaan om het spel.  

De voetballers van Zaterdag 3 kregen de opdracht hen te helpen, maar de ouderen bleken door de wol 

geverfde bingospelers die voor hen niet eens bij te houden waren. Er werd ontzettend veel gelachen maar er 

was ook ruimte voor confronterende gesprekken met de ouderen over hun eenzaamheid, afhankelijkheid, 

verlies van dierbaren en ernstige ziektes. De organisatie merkten in alles dat ze er heel goed aan hadden 

gedaan dit te organiseren. Al met al genoten de ouderen de hele dag zichtbaar.  

 

Bedankjes 

Na de bingo hebben we ze met de bussen thuisgebracht en het bleef bedankjes regenen. De organisatie kreeg 

van een oudere dame te horen dat ze het zo heerlijk vond om eens een echt kerstdiner en de ‘echte’ kerstsfeer 

mee te maken. Ze had geen kinderen en was voorheen ieder jaar alleen met de kerst. Een van de gehandicapte 

dames was ons vooral dankbaar dat ze de stad weer eens had kunnen zien. Met haar elektrische rolstoel was 

zoiets al jaren niet mogelijk geweest en wij hadden het voor haar mogelijk gemaakt. Zelfs na de kerst kwamen 

de bedankjes nog binnen. Voor de organisatie staat 1 ding vast: zij gaan een dag als deze op regelmatige basis 

terug laten komen. De plannen voor de volgende editie zijn al in ontwikkeling.  

 

Zie de foto’s, die spreken voor zich! 

 



Bijgevoegd het verslag met foto’s van de jaarlijkse dag voor Eenzame Ouderen. Deze dag was een enorm succes 

waar zowel verenigingen als de Eenzame Ouderen met een warm gevoel op terugkijken.  

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 


