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Aanschuiftafels
Door Trudie Galama

Een Aanschuiftafel is een gast-
vrije tafel. In onze wijk staan 
er drie. Een keer in de twee 
weken is er een gedekt. Om 
even voor zessen komen de 
gasten binnen en schuiven aan. 
De kok van de week heeft die 
middag in de keuken gestaan 
en een menu met drie gangen 
voorbereid. Zij vindt het iedere 
keer weer leuk om de uitdaging 
aan te gaan en voor zes men-
sen iets verrassends op tafel te 
zetten.

Ondanks de corona maatre-
gelen blijft het gezellig aan-
schuiven. Het aantal gasten is 
beperkt, dat wel. 
Met het maximaal toegestane 
aantal gasten van 4 bij je thuis, 
zit de tafel snel vol.

Een paar gasten aan het 
woord

Corry: Ik schoof ruim 12 jaar 
geleden aan bij Cora en Jan. Zij 
waren de initiatiefnemers van 
de Aanschuiftafel. Toen zij in 
2015 verhuisden hebben Tineke 
en Trudie het voortgezet en 2 
jaar geleden is Marijke erbij 
gekomen. Het zijn voornamelijk 
vrouwen die de stoelen bezet-
ten, heel gezellig. Je eet uitste-
kend voor een klein prijsje. ik 
verheug me er altijd erg op.

Wilma: Ik vind het een heel 
leuk initiatief. Je leert er men-
sen uit je eigen wijk kennen en 
treft elkaar vaak weer bij een 
volgende 'tafel' of gelegenheid 
(of gewoon op straat). Het is 
altijd heel gezellig en ook erg 
lekker. 

Janny: Voor mij is de aan-
schuiftafel een baken op zee: 
ik woon nu 2 jaar in Nieuwe 
Park. Gouda was voor mij vol-
komen nieuw. Hoewel ik een 
goed netwerk heb via internet, 
is de mogelijkheid om gezellig 
met nieuwe mensen te praten 
over wat telt in het leven erg 
belangrijk: de warmte die je 
voelt als je samen geniet van 
heerlijk goedverzorgd eten, de 
aandacht en (h)erkenning van 
buurtgenoten: allemaal nood-
zakelijk om de eenzaamheid 
van deze donkere dagen even 
te overwinnen. Als alleenwo-
nende kom ik meestal niet ver-
der in de keuken dan afwisse-
lende roerbakgroenten voor de 
tv naar binnen te werken, maar 
via de aanschuiftafel komt een 
gevarieerd culinair plezier weer 
te voorschijn, zoals ik dat her-
ken van mijn vroegere leven. 
Zeer de moeite waard, ik hoop 
dat dit wijkinitiatief nog lang 
blijft bestaan!

Eeva: Ik vind het leuk om 
andere wijkbewoners te leren 
kennen en gezellig met elkaar 
te praten tijdens het eten. Ik 
eet iedere keer erg lekker en ik 
hoef zelf niet te koken!

Waar staan de 
Aanschuiftafels?
•	 Tineke Mocking –           

Kattensingel 44B
•	 Marijke van Ittersum – Van 

Bergen IJzendoornpark 31
•	 Trudie Galama – Van  Ber-

gen IJzendoornpark 15

Meer weten?
Wilt u meer weten over aan-
schuiven aan de aanschuifta-
fel of wilt u ons team komen 
versterken door ook eens in de 
2 maanden een aanschuiftafel 
te verzorgen?
Bel 06 2135 9844 of stuur 
een mail naar trudie.galama@
hetnet.nl.


