
 

Week tegen eenzaamheid? Week voor contact!      

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid 
leiden tot minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk 
tekortschiet. Het is belangrijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Hulp van de omgeving kan 
helpen, maar uiteindelijk moet je zelf proberen de eenzaamheid te doorbreken. En je bent 
niet de enige! Anderen zijn ook op zoek en wie weet naar jou! Wil jij weten hoe en waar jij 
nieuwe mensen kan leren kennen? Dan ben je van harte welkom op de inloop waar 3 
collega’s klaar zitten: informatie en inschrijven voor Klavertje Vier voor geluk en gezondheid. 
Informatie van activiteiten in jouw buurt,  of voor vrijwilligerswerk in de hele 
Noordoostpolder Vind vrijwilligerswerk waar jij affiniteit mee hebt en waar jij je ervaring en 
kwaliteiten kunt inzetten. Welkom op de inloop op donderdag 6 oktober tussen 14.30 en 
17.30 uur bij Carrefour.  

Mantelzorgers ontmoeten                       
Annelein Sleurink Jutstra en Marion van de Voorde werken als de mantelzorgconsulenten bij 
Carrefour. We willen er met de mantelzorgers in de NOP iets moois van maken. En dat 
begint met ontmoeten.  
Eenzaam kun je je ook voelen in je mantelzorg. Wil je van eenzaamheid meerzaamheid 
maken? Lijkt het je fijn andere mantelzorgers te ontmoeten om elkaar te inspireren en 

versterken? Of heb je vragen en tips aan ons? Fijn! mantelzorg@carrefour.nu / 0527-630000    
Welkom. 
 
 ‘Iets doen voor een ander doen is ook gewoon erg gezellig’              
 



 
 
 
Bewoners van de Markehof genoten van een zelfgemaakte High Tea georganiseerd door 4 
vriendinnen. Deze meiden doen mee als Local Heroes. Jongeren zetten zich tijdens hun 
Maatschappelijke Diensttijd vrijwillig in voor een ander en ontdekken hun talenten en 
interesses. Jongeren melden zich hiervoor aan als ze iets voor een ander willen betekenen, 
zichzelf willen ontwikkelen en toffe nieuwe dingen willen leren. Samen met vrienden, 
klasgenoten of vanuit hunzelf.  
Meedoen? Dit kan binnen de zorg, maar ook binnen sport, politiek, techniek of cultuur.  
Stuur een WhatsApp naar Gerdien: 0683522236 
Of loop binnen bij het Hero café, 30 september van 16:00 – 18:00 uur, stuur appje voor het 
adres. 
 

 
Heb jij al vrijwilligerswerk dat bij je past?        
Het is mooi als je vrijwilligerswerk kunt doen waar je blij van wordt en waar jij je ervaring en 
kwaliteiten kunt inzetten.  
Benieuwd naar de mogelijkheden bij organisaties? Inloop, donderdag 6 oktober van 14.30 – 
17.30 uur bij Carrefour 
Anne Janssen anne.jansen@carrefour.nu t: 0527 63 00 00  / 06 83527239 
                         
 
Bijeenkomst met tips om mensen te leren kennen in Noordoostpolder 
Ken je minder  mensen dan je zou willen en wil je daar iets aan doen? Welkom aan het 
gesprek over wat werkt en de mogelijkheden om mensen te leren kennen. Zoals 
vrijwilligerswerk, Klavertje Vier, Kl!k Noordoostpolder, buurthuizen, maaltijden in de wijk, 
ouderenbonden etc.  
Woensdag 5 oktober van 14.00 – 16.00 uur bij Carrefour 

Welkom zonder aanmelding       t: 0527 63 00 00   berry.van.dam@carrefour.nu   
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Voor agenda NOP:  
Woensdag 5 oktober van 14.00 – 16.00 uur Bijeenkomst tips om mensen te leren kennen in 
Noordoostpolder plaats: bij Carrefour met Berry van Dam 
 
Donderdag 6 oktober van 14.30 – 17.30 uur bij Carrefour 
Inloop voor informatie en/ of in te schrijven voor Klavertje Vier bij Berry 
Inloop voor informatie over mogelijkheden in jouw buurt bij Mohammed 
Inloop voor informatie over mogelijkheden vrijwilligerswerk bij organisaties bij Anne 
 

Schrijf je in voor een Klavertje vier voor geluk en gezondheid  

Mensen met behoefte aan gelijkwaardig contact en gezelligheid kunnen zich aanmelden voor een 
Klavertje Vier. Mensen hebben zich bijvoorbeeld opgegeven voor: wandelen, fietsen, koffie drinken, 
samen koken, spelletje, terrasje pakken, naar het theater etc. Je geeft ook aan of je een gemengd 
groepje wil of alleen met vrouwen of mannen. Jij mag het aangeven, het is voor jou. Meer dan 20 
mensen van allerlei leeftijden wachten op mensen die dezelfde activiteit willen doen.   
Inloop voor informatie en/ of in te schrijven voor Klavertje Vier 

Doe mee aan een Klavertje vier voor geluk en gezondheid.  
Mensen met behoefte aan gelijkwaardig contact en gezelligheid kunnen zich aanmelden voor een 
Klavertje Vier. Mensen hebben zich bijvoorbeeld opgegeven voor: wandelen, fietsen, koffie drinken, 
samen koken, spelletje, terrasje pakken, naar het theater etc. Meer dan 20 mensen van allerlei 
leeftijden wachten op mensen die dezelfde activiteit willen doen.   

Inloop voor informatie en/ of in te schrijven voor Klavertje Vier 

Donderdag 6 oktober van 14.30 – 17.30 uur bij Carrefour  
Berry van Dam t: 0527 63 00 00   berry.vandam@carrefour.nu   
 
 
Haastige spoed zelden goed.  
Dit geldt ook bij het opbouwen van een vriendschap. 
Belangrijk is je gezicht regelmatig laten zien, omdat je dan vertrouwd raakt met elkaar. Van 1 
keer naar een buurthuis o.i.d. gaan krijg je nog geen vrienden. Mensen moeten aan je 
wennen, zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. Als je een keer of 5 bent geweest maak je kans 
op wat leuker contact. In die tijd groeit de sympathie en het vertrouwen in elkaar. Om 
vrienden te worden moet je dus echt tijd met elkaar doorbrengen.  
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