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Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, je niet verbonden voelen, 
geïsoleerd te zijn van de anderen. Je ervaart een gemis aan een hechte, 
emotionele band met anderen (emotionele eenzaamheid) of je hebt 
minder contact met andere mensen dan je wenst (sociale eenzaamheid). 

De week van ‘Een tegen Eenzaamheid’ is dit jaar van 1 tot 8 oktober. 

Graag nodigen wij je hiervoor uit!
Programma
Maandag 5 oktober
• Op maandagmiddag 5 oktober om 14.00 uur hebben we een aftrap. 
 Dit doen we met een interactief theater over eenzaamheid in De Cour in 

Terheijden. Dit theater gaan we met Omroep Drimmelen opnemen en/of 
streamen naar de Wijngaerd en Woonvizier in Made en op de dinsdag naar de 
Ganshoek in Lage Zwaluwe. Hierdoor kan iedereen meekijken en/of meedoen. 

 Dit is een mooi uitgangspunt om hierna een gesprek te hebben over het thema 
eenzaamheid. Elk dorp zal op zijn eigen manier verder het programma vullen 
met verschillende activiteiten op deze dag of in deze week.

• Streaming van dit theater (tegelijk mee kunnen kijken en praten via een 
beeldscherm) in de Wijngaerd en Woonvizier in Made en de Huiskamer 

 D’n Hartel in Terheijden (bij voldoende aanmeldingen).
• Huiskamer D’n Hartel: een Hollandse middag met hapjes en drankjes. 

Dinsdag 6 oktober 
• Om 10.00 uur theater in de ontmoetingsruimte in de Ganshoek in Lage Zwaluwe.

Woensdag 7 oktober 
• Samen wandelen: verzamelen om 10.30 uur bij de 
 Huiskamer D’n Hartel in Terheijden.
• Huiskamer D’n Hartel: Franse themamiddag met hapje en drankje.
• Creatief ontmoeten: een speciale les waar je bij aan kunt sluiten. 
 Locatie: Woonvizier. 
• Salsa dansen in de middag. 

Donderdag 8 oktober
• Extra les zitgym: park Made (kant van de Meidoornlaan). 
• Huiskamer D’n Hartel: High Tea.

Vrijdag 9 oktober
• SIL (Samen is Leuker) activiteit, escaperoom in 
 Raamsdonksveer voor vrouwen van 35-50 jaar. 
• Huiskamer D’n Hartel: Aftrap van 
 ‘leren breien en haken van een trui voor de warme 
 truiendag in februari, en een hapje en drankje. 

Bibliotheek THEEK 5
Aan de leestafels van onze drie bibliotheken is iedereen van harte welkom om 
kranten (in Made) of tijdschriften te lezen en andere mensen te ontmoeten. 
Je hoeft geen lid te zijn om hier gebruik van te maken, loop gerust eens binnen.
In Made is een gespreksgroep actief die één keer per maand samenkomt in 
de bibliotheek. Met andere belangstellenden praten over een interessant 
onderwerp onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 Zin om je verder te ontwikkelen? Neem dan deel aan een cursus of workshop. 
Of lees je graag boeken en vind je het leuk om daar met anderen over te praten? 
Sluit je aan bij een leesclub.
Meer informatie: www.theek5.nl / info@theek5.nl / telefoon: 085-7441052.

Meedoen/aanmelden!
Wil je meedoen en je aanmelden voor het theater in de Cour of op 
een andere locatie? Stuur een mail naar: info@swodrimmelen.nl.

Wil je meedoen met een van de cursussen: aanmelden kan op www.VADrimmelen.nl.

Aanmelden voor de activiteiten van de Huiskamer D’n Hartel en Surplus: 
Jacqueline Slotboom: 076-5027788.

Voor de beweeg- en sportactiviteiten aanmelden bij Femke Selders, 
buurtsportcoach. Telefoon 06- 23067360. 

Er zijn altijd heel veel activiteiten in alle dorpskernen waar je anderen kunt 
ontmoeten. Te veel om op te noemen. Zoek contact met iemand die je kent of 
een van de organisaties; zij vertellen je graag hierover. 
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Maak het bespreekbaar

Week tegen Eenzaamheid

Cijfers hebben uitgewezen dat meer dan een miljoen mensen in ons land zich 
eenzaam voelen. En dat betreft ook nog eens een dwarsdoorsnede van de 
bevolking. Man, vrouw, oud, jong, arm, rijk, met baan en zonder; eenzaamheid 
discrimineert niet.

Toch rust er nog altijd een enorm taboe op. Hoog tijd om dat te slechten. Hoe? 
Wellicht makkelijker gezegd dan gedaan, maar gooi die schroom overboord. 
Je bent namelijk niet de enige! Maak het bespreekbaar.  Vele instanties en 
personen zetten daar met verve de enthousiaste schouders onder. En in de 
‘Week tegen Eenzaamheid’ –  1 tot en met 8 oktober – wordt daar nog net een 
schepje bovenop gedaan. Ook in de gemeente Drimmelen, waar van nature al 
fors wordt ingezet op dit onderwerp.

‘Ontmoeting’ en ‘verbinding’ staan dit jaar centraal. 
Want eenzaamheid aanpakken, begint met in contact komen!

Er zijn daarom tal van unieke activiteiten op touw gezet; van salsa dansen 
tot zitgym en van een high tea tot een escaperoom. Ook de aftrap – 
op maandagmiddag 5 oktober – belooft veel. Een interactief theaterstuk over 
eenzaamheid nodigt bezoekers niet alleen uit tot kijken maar vooral meedoen.

Ben jij van de partij?Ben jij van de partij?

DOET U MEE?
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Cursussen: 
• Vanaf 30 oktober (5 bijeenkomsten): ‘Weg van eenzaamheid’ cursus voor 
 50+ ers die hun eigen eenzaamheid willen onderzoeken.

• 29 oktober en 12 november: ‘Omgaan met eenzaamheid’ 
basiscursus eenzaamheid signaleren en herkennen voor vrijwilligers en 
beroepskrachten.

• 26 november en 10 december: verdiepingscursus ‘Hoe maak ik eenzaamheid 
bespreekbaar’ voor vrijwilligers en beroepskrachten. 


