
Tafeltje Dekje toen en nu. 
Mevrouw Zwaan bezorgt maaltijden op de fiets. 

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over Tafeltje Dekje in Scherpenzeel. Een aspect is 

echter onbelicht gebleven en dat is de oorsprong van de maaltijdvoorziening. We gaan meer dan 

veertig jaar terug in de tijd. De eerste activiteit van de Stichting Ouderen Scherpenzeel is in 1974 

Tafeltje Dekje.   
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Mevrouw Annie Zwaan rijdt in dat jaar 

een paar keer per week met enkele 

maaltijden in haar fietstassen door het 

dorp. Ze bezorgt deze bij ouderen die niet 

meer in staat zijn hun maaltijden zelf te 

bereiden. Het begint allemaal heel 

kleinschalig. Tot 1977 maakt Tafeltje Dek 

Je (zoals het toen werd geschreven) 

gebruik van diepvriesmaaltijden die bij 

Van Heugten (nu Interface) in de 

magnetron worden warm gemaakt. De 

belangstelling voor de maaltijden groeit 

snel en daarmee ook de noodzaak van 

meer bezorgers die in plaats van de fiets de auto pakken om het eten te bezorgen. Jute zakken houden 

de pannetjes die in aardappelkisten zijn opgestapeld warm. Mevrouw Zwaan regelt de bezorging. Rond 

1979 verdwijnen de diepvriesmaaltijd 

en stapt men over op verse maaltijden 

die de kok van het Huis in de Wei klaar 

maakt. Er komen handige stapelsets. 

Die moet je wel goed vastzetten in de 

kisten om te voorkomen dat ze 

omvallen… Al doende leert men. In 

piepschuim dozen die in 1988 hun 

intrede doen, blijven de maaltijden in 

de stalen bakjes nog beter en langer 

warm. Een uitgekiend systeem met per 

wijk anders gekleurde naamplaatjes 

zorgt ervoor dat de juiste maaltijd bij 

de juiste persoon terecht komt.  

Administratie 

Hoewel alles op rolletjes lijkt te lopen, is Tafeltje Dekje geen geoliede machine. Er staat in de beginfase 

nauwelijks iets op papier. De medewerkers vertrouwen op hun geheugen en dat van anderen. Maar 

omdat steeds meer ouderen gebruik maken van Tafeltje Dekje besluit men een administratie te gaan 

bijhouden. Een ‘rijd-rooster’ is een van de eerste pennenvruchten van de organisatie. De mutaties in 

het rooster houden de rijders eigenhandig bij nadat ze die van de heren Blaas en Boutkan hebben 

doorgekregen. Het rooster wijzigt vrijwel dagelijks. Aanvankelijk rijden de bezorgers drie keer per week 

langs hun klanten, op maandag, woensdag en vrijdag. Later bezorgt men behalve in het weekend 

dagelijks. Een verdeling in bezorgwijken is nodig als het aantal gebruikers van de voorziening blijft 

toenemen. Er is een wijk oost, west en centrum. In die tijd rijden de vrijwilligers op een vaste dag één 
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keer per twee weken gedurende een periode van 3 maanden. Vanaf 1987 kunnen ook inwoners van 

Renswoude maaltijden van Tafeltje Dekje krijgen. Mevrouw Hulst is daar de drijvende kracht. Mevrouw 

Zwaan is tot 1989 zeer actief betrokken bij Tafeltje Dekje. Na haar vertrek ontstaat een werkgroep 

o.l.v. de heer Blaas. Mevrouw Van den Berg onderhoudt het contact met de afnemers van de 

maaltijden. Mevrouw Berger zorgt voor het materiaal en de dames Helms en Robbertsen 

vertegenwoordigen de bezorgers in de commissie. De maaltijdservice groeit gestaag door. Regelmatig 

deelt men de wijken opnieuw in en moeten er bezorgers bij komen.  Als de heer Boutkan in 1991 

afscheid neemt als lid van de 

werkgroep, volgt de heer Stoker hem 

op. In 1981 zijn er 17 afnemers en in 

1998 is dat gegroeid naar 51. In dat jaar 

bezorgen vrijwilligers in Scherpenzeel 

en Renswoude meer dan 

vijftienduizend maaltijden! Om te 

voorkomen dat bij uitval van 

coördinator Stoker de boel in de soep 

loopt, komt de heer Scheepmaker als 

reserve-administrateur de commissie 

versterken. Sinds 1997 neemt Kees de 

Ruiter deze taak voor zijn rekening. In 

de beginperiode rekenen de gebruikers 

elke vrijdag af met de bezorger die het geld daarna afdraagt aan het Huis in de Wei. In 1976 kost een 

maaltijd die bestaat uit soep, groente, vlees en aardappelen 5 gulden. De maaltijdprijs is vijftien jaar 

later slechts met 1 gulden en 50 cent gestegen, maar door een gewijzigde subsidieregeling moeten 

afnemers eind 1998 tien gulden per maaltijd neertellen. Coördinatrice van de maaltijdservice is Metha 

Kroon.  

Keuken 

Tot juli 2015 verzorgt de kok van het Huis in de Wei de maaltijden. Dan moet de Stichting Welzijn 

Ouderen (SWO) op zoek naar een andere keuken. Die wordt in Doorn gevonden. QuaRijn bereidt 

voortaan het eten voor Tafeltje Dekje in Scherpenzeel en Renswoude. De stichting schaft een auto aan 

om de maaltijden in Doorn op te halen. Vrijwilligers doen dat bij toerbeurt op elke werkdag en ze 

leveren die op een centraal punt af, eerst in Scherpenzeel en vervolgens in Renswoude. In augustus 

2015 ‘kopt’ de krant dat ‘de nieuwe maaltijden in de smaak vallen.’ Maar er wordt kennelijk te vroeg 

gejuicht. De tevredenheid neemt gaandeweg af en om verschillende redenen stopt de samenwerking 

tussen de SWO-SR en QuaRijn begin juli dit jaar. Er ontstaat er veel commotie over het voortbestaan 

van Tafeltje Dekje. De SWO wil met de maaltijdservice stoppen, terwijl anderen het initiatief tot 

voortzetting nemen onder de naam ‘Uw maaltijd onze Zorg.’  
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