
 
 
Kom erbij! tijdens de Week tegen Eenzaamheid ! 
 
Voor het achtste jaar op rij vindt de landelijke Week tegen Eenzaamheid (donderdag 21 
september – zondag 1 oktober) plaats. Tijdens deze week organiseren we verschillende 
activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Ook stellen we een aantal bestaande 
activiteiten van onszelf en van andere organisaties ter kennismaking open.  
 
Thema van de Week tegen Eenzaamheid is: Kom erbij!. Want eenzaamheid aanpakken doe 
je samen. Door oog voor elkaar te hebben. Door nieuwe contacten te leggen en bestaande 
contacten te versterken. De Kom erbij-activiteiten zijn bedoeld voor alle inwoners van 
Twenterand en zijn bij uitstek een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.  
 

Dus: Kom erbij en schuif aan! 
 
 
Een overzicht van al onze Kom erbij!-activiteiten vindt 
u hieronder:  
 
 
 
 
Kom erbij en schuif aan!: BINGO Dorpskamer Westerhaar 
Datum: vrijdag 22 september 
Locatie: Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 
Tijd: 14.00 uur 
Kosten: 5 euro per kaart (opgave niet nodig) 
Meer informatie: via Facebookpagina ‘Dorpskamer Westerhaar’ 
 
 
Kom erbij en speel mee!: SPELLETJESMIDDAG Vriezenhof 
Datum: vrijdag 22 september 
Locatie: Vriezenhof, Jonkerlaan 5, Vriezenveen 
Tijd: 14.30 uur 
Meer informatie: bij Annelies Westerik/Diana Eggengoor via activiteiten@vriezenhof.nl of 
0546 561661 
 

https://www.facebook.com/Dorpskamer-Westerhaar-365556373817199/
mailto:activiteiten@vriezenhof.nl


 
 
Kom erbij en geniet mee! BURENDAG Vriezenhof/Gezellige middag met bingo  
Datum: zaterdag 23 september 
Locatie: Cultureel Centrum Kerkstraat 2, Vriezenveen 
Tijd: 14.30 uur (deuren open om 14.00 uur) 
Kosten: 3,50 euro per persoon, inclusief koffie, hapje, drankje en bingo 
Meer informatie en aanmelden: bij Annelies Westerik/Diana Eggengoor via 
activiteiten@vriezenhof.nl of 0546 561661 
 
 
Kom erbij en schuif aan!: ZONDAGMIDDAGACTIVITEIT ‘t Haarhuus 
Datum: zondag 24 september 
Locatie: TMZ ’t Haarhuus, Oranjestraat 24, Westerhaar 
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
 
Voor iedereen die gezelligheid zoekt op de zondagmiddag. Onder het genot van een kop 
koffie of thee kunt u spelletjes doen of een praatje maken met anderen. Kom gerust 
vrijblijvend kijken! U bent niet verplicht zich op te geven en kunt komen wanneer u wilt.  
(Deze activiteit vindt elke 2e en 4e zondag van de maand plaats) 
 
Kom erbij en eet mee!: EET MEE Vriezenveen 
Datum: maandag 25 september 
Locatie: Grand Café Seven, Kanaalweg Zuid 1, Vriezenveen 
Tijd: 17.30 uur (vanaf 17.00 uur open) 
Kosten: 5 euro per persoon ( 2 kinderen t/m 12 jaar gratis, vanaf 3 kinderen 2,50 euro per 
kind extra) 
Meer informatie: www.eetmeetwenterand.nl (zie ook andere locaties en data) 
Aanmelden: tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand, via 0546 481456 
 
  
Kom erbij en leer en denk mee!: INFORMATIEBIJEENKOMST ‘Eenzaamheid, nader 
beschouwd’ 
Datum: dinsdag 26 september 
Locatie: Kulturhus De Klaampe, Beeklaan1, Westerhaar 
Tijd: 19.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur) 
Kosten: geen 
Meer informatie en aanmelden: bij Charon Wessels van ZorgSaam Twenterand via 
cwessels@zorgsaamtwenterand.nl of 0546 481456 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst Eenzaamheid, nader beschouwd komt u meer te weten 
over wat eenzaamheid is. Denk aan zaken als hoe vaak komt eenzaamheid voor, wat zijn de 
oorzaken en gevolgen, wie zijn de risicogroepen en hoe kan ik eenzaamheid signaleren en 
aanpakken.  
 
Voor wie: professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden uit de gemeente Twenterand 
 

mailto:activiteiten@vriezenhof.nl
http://www.eetmeetwenterand.nl/
mailto:cwessels@zorgsaamtwenterand.nl


Kom erbij en schuif aan!: BROODJE GEZELLIGHEID, SamenZijn Vriezenveen 
Datum: dinsdag 26 september 
Locatie: boerderij Oons Aaíf (achter de Vriezenhof), Grevinckhoffstraat, Vriezenveen 
Tijd: Inloop met koffie/thee vanaf 10.30 uur, bereiden broodjes en lunch 11.30 – 14.00 uur 
Kosten: geen 
Meer informatie: bij Discha Langeler via dlangeler@zorginformatietwenterand.nl of 0546 
481450  
 
Kom kennismaken met SamenZijn Twenterand, locatie Vriezenveen en eet gezellig een 
zelfgemaakt broodje mee. SamenZijn Twenterand is een plek waar Twenteranders elkaar 
ontmoeten en waar gezelligheid en ontmoeting centraal staat. Niets moet alles mag! Een 
bakkie koffie, een goed gesprek, een spelletje of een creatieve bezigheid …. alles is mogelijk 
tijdens het SamenZijn!

Kom erbij en schuif aan!: KOFFIEKAMER, Vroomshoop 
Datum: dinsdag 26 september 
Locatie: Kerkelijk Centrum ‘Irene’, Julianastraat 27, Vroomshoop 
Tijd: 9.30 – 11.30 uur 
Meer informatie: bij Loes Leemrijse via 0546 481456 / lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl 
 
De Koffiekamer is een ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje, 
wat afleiding of gezelligheid. Tijdens deze ‘inloop’ kunt u even iemand anders zien of 
spreken, op andere gedachten komen of er gewoon even tussenuit zijn. Uiteraard staat 
koffie/thee voor u klaar.  
De Koffiekamer is het hele jaar door open. Er is begeleiding en aandacht voor iedere gast, 
zodat hij/zij zich thuis voelt.  
 
  
 
Kom erbij en wandel mee!: WANDELEN, Vroomshoop 
Datum: dinsdag 26 september 
Locatie: Start bij Het Punt, Burg. Koetjestraat  2, Vroomshoop 
Tijd: 13.00 uur (12.50 verzamelen) 
Kosten: geen 
Meer informatie: bij Loes Leemrijse via 0546 481456 / lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl of 
Carólie Krommendijk 0546 642571 
 
Weer of geen weer, er wordt wekelijks gewandeld. Zo ook dinsdag 26 september. 
Aanmelden of lid worden is niet nodig; u kunt vrijblijvend meedoen.  Afhankelijk van uw 
persoonlijke wensen en mogelijkheden wandelt u een uur of een half uur. Daarna is er 
gelegenheid om iets te nuttigen in Het Punt.  
 
 
 
 

mailto:dlangeler@zorginformatietwenterand.nl
mailto:lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl
mailto:lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl


Kom erbij en schuif aan!: WORKSHOP HANDLETTEREN, Dorpskamer Westerhaar 
Datum: woensdag 27 september 
Locatie: Kulturhus De Klaampe , Beeklaan 1, Westerhaar 
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur 
Kosten: geen  
Meer informatie en aanmelden: bij Charon Wessels via cwessels@zorgsaamtwenterand.nl of 
0546 481456 
 
Handletteren, ook wel het nieuwe kalligraferen genoemd, is leuk, ontspannend en helemaal 
van deze tijd! Met sierlijke letters en een vrolijke tekst maak je je eigen poster of kaartje. 
Leuk om cadeau te geven of zelf aan de muur te hangen. Tijdens de workshop wordt 
gewerkt met voorbeelden die nagemaakt kunnen worden, maar je mag natuurlijk ook je 
eigen creativiteit de gang laten gaan. Voor handletteren hoef je geen vaste hand te hebben; 
iedereen kan meedoen!  
Alle benodigde materialen worden verzorgd, evenals koffie, thee én gezelligheid. Aanmelden 
kan tot 25 september.  
 
 
 
Kom erbij en schuif aan!: MAMMA CAFE, Vroomshoop 
Datum: woensdag 27 september 
Locatie: Jongerencentrum Het Front (in Het Punt) 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Kosten: geen 
Meer informatie: bij Arianne Bronsvoort via abronsvoort@zorgsaamtwenterand.nl / 0546 
481450 of kijk op facebook/mammacafetwenterand of www.loes.nl  
 
Ben je zwanger en/of heb je kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? En vind je het leuk om 
ervaringen te delen over zwanger – of ouderschap? Kom dan naar het MammaCafé. Papa’s, 
oma’s en opa’s zijn ook welkom.  
Ben je deze datum verhinderd? Het MammaCafé vindt elke maand plaats, ook in 
Vriezenveen. Bij het MammaCafé worden regelmatig thema’s besproken en ook is er altijd 
een lactatiedeskundige aanwezig die je advies kan geven bij vragen over borstvoeding.  
 
 
Kom erbij en schuif aan!: SOOS Vriezenhof 
Datum: woensdag 27 september 
Locatie: Vriezenhof, Jonkerlaan 5, Vriezenveen 
Tijd: 14.30 uur 
Kosten: 0,50 euro per drankje  
Meer informatie: bij Annelies Westerik/Diana Eggengoor via activiteiten@vriezenhof.nl of 
0546 561661 
 
 
 
 
 

mailto:cwessels@zorgsaamtwenterand.nl
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Kom erbij en schuif aan!: SAMENZIJN Vroomshoop 
Datum: donderdag 28 september 
Locatie: Oos Plekkie, Bijvank 18, Vroomshoop 
Tijd: 10.30 – 13.30 uur 
Kosten: geen  
Meer informatie: bij Discha Langeler via dlangeler@zorginformatietwenterand.nl of 0546 
481450 
 
Kom kennismaken met SamenZijn Twenterand, locatie Vroomshoop. SamenZijn Twenterand 
is een plek waar Twenteranders elkaar ontmoeten en waar gezelligheid en ontmoeting 
centraal staat. Niets moet alles mag! Een bakkie koffie, een goed gesprek, een spelletje of 
een creatieve bezigheid … alles is mogelijk tijdens het SamenZijn!  
Tijdens het SamenZijn kan met de andere aanwezigen samen geluncht worden. Neem dus 
gerust je eigen boterham mee en schuif gezellig aan.  
 
 
Kom erbij en schuif aan!: INSTUIF ’t Liefferdinck, Den Ham  
Datum: donderdag 28 september 
Locatie: ’t Liefferdinck, Kosterskamp 4, Den Ham 
Tijd: 14.30 – 16.30 uur 
Meer informatie: bij Loes Leemrijse via lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl of 0546 481456 
 
De Instuif in het Liefferdinck is een ontmoetingsplek waar senioren elkaar vrijblijvend 
treffen. Er wordt wekelijks een wisselend programma aangeboden. Deze instuif-middag 
verzorgt Jan Rosman een diapresentatie over Oman en Dubai.   
 
Kom erbij en schuif aan!: STAMPPOT BUFFET, Dorpskamer Westerhaar 
Datum: vrijdag 29 september 
Locatie: Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1, Westerhaar 
Tijd: 17.30 uur 
Kosten: 7,50 euro per persoon 
Meer informatie en aanmelden: via 0546 805151 of Facebookpagina ‘Dorpskamer 
Westerhaar’ (aanmelden vóór 22 september) 
 
Kom erbij en schuif aan!: HAPPY HOUR, Vriezenhof 
Datum: vrijdag 29 september 
Locatie: Vriezenhof, Jonkerlaan 5, Vriezenveen 
Tijd: 14.30 uur 
Kosten: 2,50 euro, inclusief patat, snack en drankje 
Meer informatie: bij Annelies Westerik/Diana Eggengoor via activiteiten@vriezenhof.nl of 
0546 561661 
 

 
 

 

mailto:dlangeler@zorginformatietwenterand.nl
mailto:lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl
https://www.facebook.com/Dorpskamer-Westerhaar-365556373817199/
https://www.facebook.com/Dorpskamer-Westerhaar-365556373817199/
mailto:activiteiten@vriezenhof.nl

