
Stichting Broodnodig gaat eetpunt Elisabethsdael exploit'eren 
Boxtel - Het eetpunt in de ontmoetingsruimte van Elisabethsdael in 
Boxtel blijft open. Vanaf maandag 3 september gaat Stichting Brood
nodig uit Schijndel de eetvoorziening exploiteren, zo laat Woonstichting 
St. Joseph op haar website weten. Op aanraden van Stichting Ouderen 
in Regie Boxtel kwamen de drie betrokken partijen, Zorggroep Elde, 
gemeente Boxtel en de woonstichting, in contact met de nieuwe 
exploitant. Ook de ontmoetingsruimte blijft open en toegankelijk voor 
het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. 

Sinds begin dit jaar hing de 
toekomst van het eetpunt aan een 
zijden draadje omdat het huurcon
tract tussen exploitant Zorggroep 
El de (ZGf) en nieuwe eigenaar van 
het complex Elisabethsdael, 
Woonstichting St. Joseph, 1 juli 
afliep. ZGE kon het eetpunt naar 
eigen zeggen niet rendabel 
openhouden, waardoor het 

huurcontract niet vernieuwd werd. 
De woonstichting, op haar beurt, 
mag geen andere commerciële 
activiteiten uitvoeren en kon de 
eetvoorziening dus ook niet 
exploiteren. Een status quo volgde, 
waardoor de veelal ouderen die 
gebruik maakten van de 
voomenmg maandenlang in 
onzekerheid zaten . 

Terwijl met kunst- en vliegwerk 
een tijdelijke oplossing werd 
verzonnen, stelde Stichting , 
Ouderen in Regie samen met · 
Stichting Broodnodig een uitge
werkt bedrijfsplan op dat aan de 
drie betrokken partijen werd 
voorgelegd. De Schijndelse 
stichting heeft ·als doel mensen 
met een afstand tot de arbeids
markt op te leiden of hen een 
dagbesteding te bieden. Er wordt 
nauw samengewerkt met 
lunchroom Broodje Apart in 
Schijndel. Vanwege het succes van 
deze formule is eerder al · het 
we.rkterrein van Stichting Brood
nodig uitgebreid. Zo worden ook 

diensten verleend in maaltijd- en 
cateringservice op verschillende 
locaties van Novadie Kentron in 
samenwerking met Stichting SUN. 
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Vervolg v~n de voorpagina: Stichting Broodnodig 
gaat eetpunt Elisabetshdael exploiteren 

In juli werd nog op een ludieke manier actie gevoerd voor behoud van het 
eetpunt. 

Wethouder Eric van den Broek 
reageerde opgewekt op Facebook: 
"Blij dat we achter de schermen 
met partners de schouders eronder 
hebben gezet en dat dit uiteindelijk 
gelukt is." Hij is kritisch op de 
landelijke overheid, die volgens 
hem medeverantwoordelijk voor 
de ontstane situatie is: "Dit soort 
ontwikkelingen zijn resultante van 
landelijk beleid, de landelijke 
overheid trekt zich op allerlei 
manieren steeds meer terug. In dit 
geval door geld weg te halen voor 
dit soort ontmoetingsactiviteiten 
vanuit de zorgorganisaties." 

Kostendekkend 
Afgelopen maanden werd achter 
de schermen hard gezocht naar een 
oplossing om het eetpunt te 
behouden. Alle partijen gaven al 
eerder aan het belangrijk te vinden 
dat, zeker waar veel ouderen 
wonen, zo'n eetvoorziening blijft 

bestaan. Waar het aan schortte 
was een kostendekkende exploi
tatie. 

Die is nu dus gevonden in de 
samenwerking met Broodnodig, 
waarvan de activiteiten vrijwel 
naadloos aansluiten op de vraag 
die er was vanuit het Boxtelse 
eetpunt De Schijndelse stichting 
zal de eetvoorziening zeven dagen 
per week bemannen, waarbij op 
zondag de maaltijd wordt geser
veerd door vrijwilligers. In de 
middag wordt op locatie gekookt 
en kunnen mensen een warme 
maaltijd krijgen, bestaande uit een 
voor-, hoofd- en nagerecht voor 
een bedrag van 10 euro. Dat is in 
lijn met wat de gebruikers voorheen 
betaalden. 

Stichting Broodnodig stelt een 
coördinator aan die verantwoor
delijk is voor het beheer van het 

eetpunt en een begeleider zorgt 
voor de aansturing van de 
doelgroep, stagiaires en vrijwil 
ligers. Deze professionals zijn van 
10.00 tot 18.00 uur aanwezig. 
Daardoor is het niet alleen mogelijk 
om een maaltijd te nuttigen. In de 
middag is er ook de mogelijkheid 
om onder het genot van een 
drankje gezellig samen te zijn en 
activiteiten te organiseren . 

Uitbreiding 
Niet alleen bewoners van Elisabet
shdael kunnen van deze maaltijd
voorziening gebruik maken. Ook 
buurtbewoners zijn welkom. Eerder 
maakten dagelijks ongeveer twintig 
tot dertig personen van deze 
voorziening gebruik. In de maand 
september wordt de maaltijd in de 
middag aangeboden. Daarna gaat 
Stichting Broodnodig kijken of dit 
kan worden uitgebreid naar twee 
keer per dag, waarbij ook lunchmo
gelijkhedén worden aangeboden. 
Deze nieuwe opzet loopt tot en 
met december. Dan moet blijken of 
Stichting Broodnodig de financiële 
exploitatie op zich kan blijven 
nemen. De verwachting is echter 
dat in januari ook extra 
overheidsgeld beschikbaar komt, 
waardoor de crisis afgewend lijkt. 

Belangstellenden voor het eetpunt 
kunnen zich aanmelden via e-mail 
of via het telefoonnummer 
06-30894758. Ook jongeren die 
interesse hebben in dagbesteding 
zijn welkom. Zij kunnen hiervoor 
contact opnemen met Stichting 
Broodnodig via telefoonnummer 
073-5496898. 



Ingezonden bric 
Het eetpunt bij Elisabethsdael gaat 
door! Op maandag 3 september 
gaat stichting Broodnodig uit 
Schijndel aan de slag. Dit hoopvolle 
bericht kregen wij maandag 20 
augustus jl. in onze brievenbus. 
Jammer dat het niet per 1 juli jl. 
gerealiseerd heeft kunnen worden, 
maar laten we ophouden met 

Goed nieuws 
jammeren en naar de toekomst 
kijken en hopen dat alle anderen 
die elders verplicht een oplossing 
hebben gezocht weer terug 
kunnen komen. Laten we ons nu 
richten op alle activiteiten die wij 
nog missen en die voor ons 
allemaal heel belangrijk zijn. Vooral 
de gym, zodat we zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Hier kunnen we nog wel wat hulp 
bij gebruiken. Met dank aan 
Stichting Ouderen in Regie Boxtel, 
Wmo, Elde en de Woonstichting 
voor hun gezamenlijke inzet. 

Mevrouw. J. van Dinther 




