
Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid. Bent u op zoek naar gezelschap en 
(nieuwe) contacten? Kijk dan in onderstaande lijst welke activiteit(en) bij u passen en meld u aan (als dat nodig is). 
 
Uiteraard vinden alle activiteiten plaats met in achtneming van de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding 
van het coronavirus terug te dringen. Meer informatie daarover is terug te vinden op www.rijksoverheid.nl 
 
Programma Week tegen Eenzaamheid 

      
 

Datum 
en tijd 

Activiteit Organisator Locatie Aanmelden Informatie over de activiteit 

Septem-
ber/ 
oktober 

Gedichten 
wedstrijd 
tegen een-
zaamheid 

Incluzio 
Hollands 
Kroon 

 Geïnspireerd geraakt? Wat 
te doen? 

1.Zet je tekst in een 
mailbericht en zorg dat deze 
niet langer is dan ca. 6 
regels - 50 woorden.  

2.Vermeld ook duidelijk je 
naam, telefoonnummer en 
emailadres, zodat we 
contact met je kunnen 
opnemen.  
 
3.Mail je inspirerende 
inzending  naar:  
hollandskroon@incluzio.nl  
met als onderwerp 
'Gedichtenwedstrijd'.     

De winnaar wordt op 22 
september bekend gemaakt.  
Alle andere inzendingen 
staan op 1 oktober op onze 
website: 
www.incluzio.nl/gedichtenw
edstrijd 
 

 

Gedichtenwedstrijd                                       
Incluzio Hollands Kroon roept iedere 
inwoner, medewerker, organisatie, 
vereniging en ondernemer in Hollands 
Kroon op om mooie inspirerende 
gedichten, slogans, quotes of 
boodschappen in te sturen. Teksten 
die te maken hebben met 
eenzaamheid, je eenzaam voelen, of 
juist met erbij horen, elkaar betrekken, 
naar elkaar omzien. Alles mag! Alle 
inzendingen worden gepubliceerd op 
onze website tijdens de Week van de 
Eenzaamheid, 1 oktober tot en met 8 
oktober. Zo krijgen we een positieve 
stroom aan berichten, speciaal in deze 
week.                                                                                 

Winnaar                                                      
Maar het heet niet voor niks een 
'wedstrijd'. Een heus 'Eenzaamheids-
comite' van diverse medewerkers kiest 
namelijk uit alle inzendingen de 
mooiste inzending. Deze inzending 
wordt afgedrukt op een postkaart, die 
uitgereikt zal worden aan de klanten 
van Incluzio. De klanten kunnen deze 
kaart als attentie doorsturen naar een 
vriend, familielid, buur of een 
kennis.  De winnaar van de 
gedichtenwedstrijd wint zelf een 
spellenpakket. Onze slogan dit jaar is 
dan ook: 'Iedereen telt mee! Kom 
erbij!' Want spelletjes spelen verbindt 
mensen en is een goede manier om in 
contact te komen met elkaar. 

1 
oktober 
13.30 
uur 

Samen en 
toch 
eenzaam 

 

Mantelzorg- 
centrum 

Online Aanmelden is verplicht en 
dat kan via 
info@mantelzorgcentrum.nl
 of 0224 – 74 50 59. De 
bijeenkomst is te volgen via 
Microsoft Teams. Na 
aanmelding ontvangen 
deelnemers een link. Voor 
mantelzorgers die het lastig 
vinden om met MS Teams te 
beeldbellen, is er om 10.00 
uur dezelfde dag een 
kennismakings-bijeenkomst. 
 
 

Het Mantelzorgcentrum 
organiseert voor mantelzorgers uit de 
gemeente Hollands Kroon een digitale 
ontmoetingsgroep via Teams. Thema 
van de bijeenkomst is ‘Samen en toch 
eenzaam’ 
Gevoelens van eenzaamheid kunnen 
iedereen treffen, zeker ook 
mantelzorgers. Toch verwacht je dat 
niet direct: door het zorgen is een 
mantelzorger toch betrokken bij een 
ander? Er zijn verschillende redenen 
waarom gevoelens van eenzaamheid 
zich juist bij mantelzorgers voordoen, 
zoals de gebondenheid aan huis, de 



veranderende relaties door de 
verleende zorg, het onbegrip van de 
omgeving en de onzichtbaarheid van 
de eigen wensen en behoeften van de 
mantelzorger. 
Marianne Weel, consulent mantelzorg, 
begeleidt de groep. 

1 
oktober 

Thuishuis 
Café 

Stichting 
Thuishuis 
Winkel 

 Aanmelden via: 
Lida de Jong, 
Vrijwilligerscoördinator 
Thuishuisproject Winkel 
tel: 06-24497094 
Email: 
coordinator@thuishuiswink
el.nl 
www.thuishuiswinkel.nl 
 

Ze gaan bij  de start van de Week 
Tegen Eenzaamheidpersoonlijk bij 
mensen langs om een presentje af te 
geven en met ze in gesprek te gaan 
over eventuele deelname aan de band 
Senior. En welke wensen er leven ten 
aanzien van het Thuishuis-Café 
 

Hele 
week 

Senior band-
coaching 
 

Rock ’n Roll 
Fabriek en 
de Stichting 
Thuishuis 
Winkel 
 

Cultuurhuis 
De Kolk 
Weereweg 34 
1732 LL 
Lutjewinkel 

Aanmelden via Sebastiaan 
Fledderman: 06-23234913 
of info@rocknrollfabriek.nl   
Uitgangspunt is deelname 
door 20-24 mensen.  

Het doel is om eenzame ouderen 
samen te brengen en te verbinden 
d.m.v. samen muziek maken.  
De workshops worden georganiseerd 
door De Rock ‘n Roll Fabriek. 
Er wordt samengewerkt met Stichting 
Thuishuis Winkel om de deelnemers te 
bereiken.  
Het repertoire zal bestaan uit 
nummers die worden aangepast naar 
het muzikaal niveau van de 
deelnemers en uiteraard in overleg 
met de deelnemers. De bands worden 
gevormd afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. De workshop zal 
bestaan uit 4 dagdelen en een 
presentatie in de Prins Maurits ‘te 
Nieuwe Niedorp’ om het geheel in stijl 
af te sluiten.   
Er zijn 4 docenten (zang, drums, 
basgitaar en gitaar) beschikbaar om te 
begeleiden/coachen.  
 

2 
oktober 
14.00 
uur, zaal 
open om 
13.30 
uur 

Bingo Stichting de 
Tweede 
Helft 
Wieringer-
werf 

Theaterzaal in 
Cultuurschuur
Loggersplein 1 
Wieringerwerf 

Aanmelden is een vereiste 
via Willem Steenbakker, tel. 
601667 of per mail via 
wl.steenbakker@quicknet.nl  

Bingo 

5 
oktober 
13.30-
16.00 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Vikingschip 
Robbenoord-
straat 11a 
1779 BJ Den 
Oever 

Maximaal 10 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

6 
oktober 

High Tea LSBO 
Humanitas 

Parkzicht 
Parkzicht 3 

Maximaal 10 personen. 
Aanmelden is verplicht. 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 



09.30-
12.00 
uur 

Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

1777 BC 
Hippolytus-
hoef 

LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

6 
oktober 
09.30-
11.30 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Cultuurschuur 
Loggersplein 1 
1771 CE 
Wieringerwerf 

Maximaal 15 personen 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

6 
oktober 
13.30-
16.00 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Dorpshuis 
“tweede huis” 
Pastoor 
Braakstraat 1 
1774 AD 
Slootdorp 

Maximaal 12 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

6 
oktober 
13.30-
16.00 
uur 
 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Kroonwaard 
Kroonwaard 1 
1775 BZ 
Middenmeer 

Maximaal 17 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

7 
oktober 

High Tea LSBO 
Humanitas 

Carrousel Maximaal 20 personen. 
Aanmelden is verplicht. 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 



09.30-
11.00 
uur 

Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Pastoor 
Verhoefpark 
10a 
1764 GM 
Breezand 

LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

8 
oktober 
09.30-
12.00 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Maria Mater 
Oranjelaan 59 
1759 HP t Veld 

Maximaal 20 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl. 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

8 
oktober 
13.30-
16.00 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Cultuurschuur 
Loggersplein 1 
1771 CE 
Wieringerwerf 

Maximaal 15 personen 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

8 
oktober 
13.30-
16.00  
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Dorpshuis De 
Oude School 
Populieren-
laan 23a 
1766 JD 
Wieringer-
waard 

Maximaal 10 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

8 
oktober 

High Tea LSBO 
Humanitas 

Posthuis 
Poststraat 16 
1775 AW  

Maximaal 15 personen. 
Aanmelden is verplicht. 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 



13.30-
16.00 
uur 

Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Middenmeer LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

9 
oktober 
09.30-
12.00 
uur 

High Tea LSBO 
Humanitas 
Wonen Plus 
Welzijn 
Link 

Keijzershoff 
Vreedenhoff 
66 
1761 BR Anna 
Paulowna 

Maximaal 20 personen. 
Aanmelden is verplicht. 
LSBO contactpersoon: Jan 
Kers 
-  hja.kers@quicknet.net 
Humanitas: contactpersoon 
Lori Weber – 
l.weber@humanitas.nl 
WonenPlusWelzijn: 
contactpersoon Marika de 
Jager 
m.dejager@wonenpluswelzi
jn.nl 
Link Projecten: contact 
persoon Katy Stolk – 
katy@linkprojecten.nl 

In klein verband wordt het thema 
eenzaamheid belicht. Ze doen dit door 
voor 10 ontmoetingsgroepen (Doet & 
Ontmoet) in Hollands Kroon, die al het 
hele jaar elke week draaien, een high 
tea te organiseren. Voor de bespreking 
van het thema worden stellingen en 
vragen van Een tegen Eenzaamheid 
(de landelijke organisatie) gebruikt. 
Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt 
zowel educatief als culinair ingekleed. 
Link vraagt jongeren om mee te 
helpen met de uitvoering van het 
programma. 

Vanaf 8 
oktober 

Senior band-
coaching 
 

Rock ’n Roll 
Fabriek en 
de Stichting 
Thuishuis 
Winkel 
 

Cultuurhuis 
De Kolk 
Weereweg 34 
1732 LL 
Lutjewinkel 

Aanmelden via Sebastiaan 
Fledderman: 06-23234913 
of info@rocknrollfabriek.nl 
Bij aanmelding graag naam, 
leeftijd en het te bespelen 
instrument vermelden. Ook 
of er al enige muzikale 
ervaring is opgedaan.   
Uitgangspunt is deelname 
door 20-24 mensen.  

Het doel The Band Senior is om men-
sen samen te brengen en te verbinden 
d.m.v. samen muziek maken.  
De workshops worden georganiseerd 
door De Rock ‘n Roll Fabriek. Er wordt 
samengewerkt met Stichting Thuishuis 
Winkel om de deelnemers te bereiken.  
Het repertoire zal bestaan uit num-
mers die worden aangepast naar het 
muzikale niveau en uiteraard in 
overleg met de deelnemers.  
De bands worden gevormd afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen. De 
workshop bestaat uit 4 dagdelen en 
een presentatie in dorpshuis Prins 
Maurits te Nieuwe Niedorp om het 
geheel in stijl af te sluiten.   
Er zijn 4 docenten (zang, drums, 
basgitaar en gitaar) beschikbaar om te 
begeleiden/coachen.  

Hele jaar Attentie Zonnebloem 
Anna 
Paulowna-
Breezand 

Contact-
persoon: 
Jolanda 
Wijnker 
Tel. 0223-
522672 

Aanmelden via 
contactpersoon. 

Gewoonlijk organiseer De Zonnebloem 
gezellige bijeenkomsten of gaan zij er op 
uit met hun gasten. Om even uit de sfeer 
van een gewone dag te zijn doen zij, met 
hun vrijwilligers, er alles aan om de gasten 
een gezellige tijd te bezorgen. In deze 
Coronatijd staan deze gezellige 
bijeenkomsten stil. Zij kunnen niets 
organiseren voor deze kwetsbare groep 
mensen. Hun wereldje wordt kleiner en 
eenzaamheid ligt op de loer. Nu brengen zij 
iedere maand, met hulp van onze 
vrijwilligers, iets langs bij de mensen ( zo'n 
260 adressen in Anna Paulowna-
Breezand!) Een kleine attentie om te laten 
merken dat wij aan ze denken. Een attentie 



om even een glimlach te ontlokken. Iets 
waar ze blij van worden. 

     Incluzio Hollands Kroon organiseert 
een actie voor haar klanten in het 
kader van de Week tegen 
Eenzaamheid. De actie bestaat uit 3 
stappen / onderdelen: 
 
1. In de maand september een 
gedichtenactie houden: 
o Via sociale kanalen en algemeen mail 
adres inzendingen opvragen over het 
thema eenzaamheid; van 
medewerkers, klanten en niet-klanten. 
o Dus breed uitzetten en PR aan geven 
via al onze kanalen. Kan ook via 
Incluzio en Facilicom BV kanalen.En via 
de kanalen van onze partners! 
o Inzendingen mogen gedichten, 
spreuken, tips, liedjes, slogans zijn etc. 
Als het maar gaat over eenzaamheid of 
juist positiever, over omzien naar 
elkaar. 
o De mooiste inzending (gekozen door 
Jury van IHK) wordt gebruikt op een 
Boomerang doorstuur kaart. 
We vragen aan de inzender op welke 
manier we naam en toenaam mogen 
gebruiken. 
Deze winnaar krijgt een spellenset 
cadeau als prijs. 
Alle andere inzendingen worden 
gebruikt via Sociale Media, website 
etc. 
 
2. We maken met de mooiste 
inzending een Boomerang doorstuur 
kaart op: 
o Flyer is begin okrober gereed en 
bevat: 
§ Mooiste ingezonden gedicht. 
§ 3 Landelijke informatielijnen voor 
eenzamen – zie landelijke website. 
§ Een eigen slogan van IHK met het 
thema; ‘Iedereen telt mee, kom erbij! 
§ Verwijzing naar de GHK website 
waar alle HK acties Week tegen de 
Eenzaamheid vermeld staan. 
§ Logo IHK en verwijzing naar onze 
eigen contactgegevens. 
3. Bij de flyer hoort een gadget: 
Vorig jaar hebben we al onze klanten 
een bedrukt theedoosje met 
theezakjes met de slogan ‘Thee 
drinken doe je samen’ gegeven. Plus 
een flyer met de attendering op de 
Luisterlijn van Incluzio. 
 
Dit jaar willen we aansluiten bij het 
landelijke thema ‘Kom erbij’. 
Dus: 
o Een klein houten spelletje – Domino 
– uitdelen aan alle IHK klanten, 
bedrukt met ons IHK logo. 
o Samen met de Boomerang 



doorstuurkaart met het gedicht, de 
slogan en alle info over telefoonlijnen 
en HK activiteiten. 
o Het is een kaart om door te sturen 
naar iemand anders. Dus call to action. 
o We geven de flyers en gadgets in de 
week tegen de eenzaamheid mee aan 
alle wijkteam collega’s. Dus er ligt voor 
iedere wijkteam medewerker een 
eigen doosje met spelletjes en flyers 
klaar in die week! Zij delen ze uit aan 
hun klanten. 
  
 

Hele jaar Ontmoeting Senioren 
Hollands 
Kroon 

Kroonwaard 
Kroonwaard 1 
1775 BZ 
Middenmeer 

Seniorenvereniging de 
Kroon, secretaris R.J.M. 
Verberne, Strandmelde 1, 
1775 BV Middenmeer. 
Telefoon 0227-501904, 
mobiel 061025118, e-
mailadres: rjmverberne@g
mail.com. 

De senioren vereniging de Kroon (SVK) 
heeft een ledenbestand van 165 leden. 
Doel van het plaatsen van een biljart is 
om meer mannelijke leden van de 
vereniging aantrekkelijke activiteiten 
aan te kunnen bieden. Dit komt de 
onderlinge sociale contacten binnen 
de vereniging ten goede komt en 
voorkomt eenzaamheid. 

Hele jaar  . 1. 
Happen & 
stappen in 
groepjes van 
4 bij mensen 
thuis. 
 
2. 
Gezamenlijk 
kokkerellen  
(met 6 per-
sonen) en 
eten (met 9 
personen) in 
Cultuurhuis 
De Kolk in 
Lutjewinkel. 
 
3. 
Bereide 
lunch 
nuttigen 
(met 9 tot 
12 
personen) in 
Cultuurhuis 
De Kolk in 
Lutjewinkel 
 
4.High tea 
bij mensen 
thuis met 5 
personen 
 

Zonnebloem 
Kolhorn 

Kolhorn en 
Cultuurhuis 
De Kolk 
Weereweg 34 
1732 LL 
Lutjewinkel 

Dorpshuis De Nieuwe Horn 
en Laurenskerk 
Kerkepad 1-3 
1767 CK Kolhorn 
Contact: 076-5646464 

1.Happen & stappen in groepjes van 4 
bij mensen thuis. 
De een verzorgt het voorgerecht, dat 
wordt genuttigd bij de maker thuis. 
Een tweede bereidt een hoofdgerecht, 
dat wordt gegeten bij de maker thuis. 
Tussen voor- en hoofdgerecht is dus 
een kleine wandeling noodzakelijk. Zo 
ook tussen hoofd- en nagerecht dat 
door een derde persoon wordt bereid 
en thuis wordt geserveerd. Deze 3 
personen bepalen samen wie er bij dit 
walking dinner wordt uitgenodigd. Het 
is de bedoeling dat dit iemand is, die 
de Koffieochtenden níet bezoekt. 
2.Gezamenlijk kokkerellen ( met 6 
personen) en eten (met 9 personen) in 
Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel. 
Met een groep van 6 personen wordt 
een menu bedacht, ingekocht en 
bereid in de grote keuken van 
Cultuurhuis De Kolk. Zij bepalen met 
elkaar welke 3 mensen daarbij worden 
uitgenodigd om het diner in diezelfde 
keuken te komen genieten. Voor 
kosten, hulp bij het doen van de 
boodschappen en het vervoer van 
mensen naar Lutjewinkel en terug kán 
een beroep gedaan worden op de 
Werkgroep 
3.Bereide lunch nuttigen (met 9 tot 12 
personen) in Cultuurhuis De Kolk in 
Lutjewinkel. 
Hiervoor worden afspraken gemaakt 
wie wat thuis maakt voor de lunch of 
zorgdraagt voor bijvoorbeeld brood, 
vleeswaren en zuivel bij de lunch. Ook 
deze groep bepaalt wie erbij wordt 
uitgenodigd. Voor kosten, hulp bij het 
doen van de boodschappen en het 
vervoer van mensen naar Lutjewinkel 



en terug kán een beroep gedaan 
worden op de Werkgroep 
4.High tea bij mensen thuis met 5 
personen. 
4 personen zorgen voor lekkere hapjes 
bij een kopje thee en bepalen wie erbij 
wordt uitgenodigd. Voor kosten, hulp 
bij het doen van de boodschappen kán 
een beroep gedaan worden op de 
Werkgroep. 

Oktober Lachen 
tegen 
eenzaam-
heid 

Stichting 
Cultuur 
Binnen de 
Dijken 

Hollands 
Kroon 

Stichting Cultuur binnen de 
Dijken 
Telefoon: 06 1950 5135 
Email:  
stichting@cultuurbinnende 
dijken.nl 
Facebook:  
www.facebook.com/Cultuur
BinnenDeDijken 
 

Aanbod van een 2-daagse clowns-
cursus aan 60-plussers uit Hollands 
Kroon. Onder de noemer Lachen tegen 
Eenzaamheid zullen ouderen 2 
middagen workshops krijgen van 
docent Clownerie Marieke Gobel uit 
Amsterdam. Er kunnen maximaal 10 
ouderen meedoen, om de afstand te 
kunnen bewaren en de activiteiten zo 
coronaproof als mogelijk te doen. 

 
 


