
Activiteiten Week van de Eenzaamheid 

 
Seniorenmarkt  

Op 5 oktober is het de landelijke Dag van de Ouderen. Het lokaal comité Dag van Ouderen in Emmen 
organiseert dan een seniorenmarkt. Het is een dag met een mooie combinatie van informatie en 
entertainment. 
 
Het thema dit jaar is Veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid thuis, in het verkeer, financiële veiligheid 
en veiligheid online. Er is een groot aantal standhouders aanwezig. Ook is er een lezing over fraude (online, 
bankpasfraude, e-mailscams, spoofing, phishing) en zijn er optredens van Drenthe Plat. 
 
Waar  Van der Valk Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam 
Wanneer  Woensdag 5 oktober 2022 van 10.00 – 15.45 uur 
Toegang  Gratis voor bezoekers  
 
 
Middag van de ontmoeting 

 
Een gezellige middag van muziek, bewegen, creativiteit en spelletjes doen. Een middag van koffie of thee 
drinken met iets lekkers erbij. Een middag met een hapje en een drankje. Een middag van een praatje 
maken, lachen en plezier hebben. Kortom een Middag van Ontmoeting! 
 
Deze Middag van de Ontmoeting wordt georganiseerd door AtHomeFirst, Sedna en Wijkbelangen in 
samenwerking met DCO en Facet. 
 
Waar  De Schepershof, Het Waal 400, Emmen 
Wanneer  maandag 3 oktober 2022 van 13.30 – 17.00 uur 
Toegang  Gratis voor bezoekers 
Aanmelden 0591 - 675 958 of wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl 
 
 
Symposium IedereenZSaam 

Eenzaamheid doet wat met je. Zeker als het chronisch is, kan dat leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. 
Dat willen we voorkomen of verminderen. Een uitdaging waar meerdere organisaties in Emmen aan werken. 
Ieder op zijn manier. En met inbreng van eigen deskundigheid. Tijdens het symposium IedereenZSaam in het 
Atlas theater staan ontmoeting en verbinding centraal.  
 
Programma 
Er is een zeer gevarieerd programma. In het plenaire gedeelte delen experts hun kennis en ‘de grote 
kennisquiz’. Daarna workshops over signaleren van eenzaamheid, weten wat werkt en verbinding door 
middel van dans. In de foyer zijn presentatie van activiteiten en experimenten én is er voldoende 
gelegenheid om te ontmoeten. 
 

mailto:wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl


Voor wie 
Voor inwoners, studenten, ondernemers, professionals en beleidsmakers. Voor iedereen die met het thema 
eenzaamheid werkt of wil werken. 
 
Organisatie 
IedereenZSaam is een samenwerking in Emmen. Cultuur, onderwijs, het sociale domein, het bedrijfsleven, 
de gemeente en inwoners in Emmen bundelen hun krachten.  
 
Waar:  Atlas Theater (Raadhuisplein 100 in Emmen) 
Wanneer:  woensdag 5 oktober van 13.30 tot 18.00 uur 
Aanmelden Symposium IedereenZSaam | woensdag 5 oktober 2022 | Facet (op-shop.nl) 

https://facet-emmen.op-shop.nl/2695/symposium-iedereenzsaam/05-10-2022
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