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Verbinding

Wat ons bindt
wat ons bindt
is het vermogen om te luisteren
voorbij het anders zijn

kijken, waar de ander staat
wat ons bindt
is tijd nemen voor
niet weten, ongemak
uithoudend stil zijn
wat ons bindt
is zien en zien
dat je wordt gezien
wat ons bindt
is wat ons niet
scheidt

- Maarten Rienks -

VOORWOORD

De cijfers liegen er niet om: bijna 40% van de Hillegommers en Lissers voelt zich
met enige regelmaat eenzaam. Eenzaamheid is niet van iemands gezicht af te
lezen en het is moeilijk in te schatten of de ander tevreden is met zijn solistische
situatie, óf dat iemand zich eenzaam voelt. De Engelsen maken er mooi onderscheid in met de woorden solitude voor positieve afzondering en loneliness voor
negatieve afzondering.
We voelen ons bijna allemaal weleens
alleen, maar wanneer verandert dit in
eenzaamheid? Je leest er meer over in
dit magazine. Een uitgave waarmee we
in het Jaar vol Ontmoeting de inwoners
van Hillegom en Lisse willen inspireren én
in beweging willen brengen. We maken
eenzaamheid bespreekbaar en laten
zien dat er hele mooie, laagdrempelige
activiteiten worden georganiseerd in de
regio. Er gebeurt al zo ontzettend veel
moois op het gebied van ontmoeting! Sluit
eens aan bij één van deze activiteiten. Of
misschien wil je zelf een activiteit starten.
Een aantal initiatiefnemers vertelt erover
in dit magazine. Kom erbij en doe mee!
Vind je dat spannend? Laat het ons weten,
je bent echt niet de enige. We gaan graag
met je in gesprek en helpen je bij die
eerste kennismaking.
Wij zijn trots op het eindresultaat zoals
het hier voor je ligt. En dankbaar dat alle
betrokkenen hun verhaal wilden delen.
Hopelijk raak je door het lezen van dit
magazine geïnspireerd. Geïnspireerd
om jouw eenzaamheid te doorbreken.
Of geïnspireerd om de ander daarbij te
helpen. Misschien groet je vanaf nu wat

vaker een vreemde op straat. Of vraag
je eens door hoe het écht met de ander
gaat als hij ‘goed’ antwoordt. Ook wij zijn
als professionals weer geïnspireerd. We
zullen onze buurtgenoten, bijvoorbeeld
die vrouw die al jaren mantelzorger is voor
haar zieke man, wat vaker vragen hoe het
gaat. En vragen of we iets voor de ander
kunnen betekenen. Beter een goede buur
dan een verre vriend, zullen we dat in
de praktijk brengen? Als jij je inzet voor
jouw buurt en je buren, creëer je daarmee
nabuurschap, waar wethouder Fred van
Trigt zo enthousiast over vertelt in dit
magazine.
Warme groet,
Namens WelzijnsKompas
Carlijn French &
Dionne Scheepmaker

Voor nu;
veel leesplezier!
Geniet van al
het moois in dit
magazine.

Voor daarna;
we hopen je te
ontmoeten.
Wat kunnen we
voor jou doen?

GELUK ELKAAR ZIEN
DRAAIT OM

Uit onderzoek blijkt dat voor het geluksgevoel van de mens niet geld en roem
heel belangrijk zijn, maar sociale relaties.
Elkaar écht zien, van betekenis kunnen
zijn, diepgaande sociale contacten en
het gevoel dat je wordt gehoord, daar
draait het om. Maar wat nou als die
sociale relaties ontbreken? Dan kun je je
alleen voelen. Houdt dat langdurig aan,
dan kan het leiden tot eenzaamheid. En
als die eenzaamheid lang aanhoudt, dan
kan dat vervelende gevolgen hebben
voor de gezondheid. Eenzaamheid is een
negatief gevoel, mensen voelen zich niet
met anderen verbonden. Bij emotionele
eenzaamheid ontbreekt een hechte,
emotionele band met anderen, bij sociale
eenzaamheid is er minder contact met
andere mensen dan men zou willen.

1 MILJOEN EENZAME MENSEN

Maar liefst 39% van de volwassenen in
Nederland van 19 jaar en ouder, geeft aan
zich weleens, in meer of mindere mate,
eenzaam te voelen. 8% van de bevolking
voelt zich zelfs (zeer) ernstig eenzaam. Dat
zijn 1 miljoen mensen! Hoeveel mensen
ken jij die zich eenzaam voelen? Dat weet
je waarschijnlijk niet. Op de vraag ‘Hoe
gaat het?’ krijg je al snel het antwoord
‘Goed’. Er rust een taboe op eenzaamheid,
dat maakt het moeilijk om erover te

praten. Terwijl juist door het bespreekbaar
te maken er ruimte kan ontstaan om
patronen te doorbreken. Bij eenzaamheid denken we over het algemeen aan
ouderen. Maar mensen van alle leeftijden
kunnen ermee worstelen, dus ook jongeren. Door ziekte of een beperking, door
een verhuizing, door het overlijden van
een partner of naaste of het verlies van
een baan… Er zijn allerlei oorzaken aan te
wijzen, maar ieder beleeft de situatie en
omstandigheden anders. In een vriendengroep kan de een zich heel gelukkig
voelen, terwijl de ander, in dezelfde groep,
zich bijvoorbeeld eenzaam kan voelen
door een gemis aan diepgang en intimiteit. Niet ieder mens is hetzelfde, daarom
kennen we niet één algemene aanpak.
Het is dan ook belangrijk te achterhalen
waardoor iemand zich eenzaam voelt en
wat de juiste aanpak is. Bij de een zal de
nadruk vooral liggen op het verminderen
van negatieve gedachten, bij een ander op
het trainen van sociale vaardigheden. Het
investeren in de kwaliteit van bestaande
relaties met vrienden, kennissen en
familie kan bijvoorbeeld een (deel van de)
oplossing zijn.

LIEFDE VOOR ELKAAR VERBINDT ONS
Mensen kunnen uiteindelijk alleen zelf
hun eenzaamheid doorbreken, maar de

eenzaamheid
kun je beter
delen dan voor
jezelf houden

omgeving kan zeker helpen. De KRONCRV startte in oktober 2018 met de
campagne ‘Omkijken naar elkaar.’ Kirsten
Andres, directeur Marketing & Vereniging
KRO-NCRV: ‘We zijn veel met onszelf
bezig, zitten in onze eigen ‘bubbel’ en vergeten soms om ons heen te kijken. Terwijl
liefde voor elkaar datgene is wat ons bindt
als mensen. Iets doen voor de ander, al is
het een klein gebaar, dat maakt gelukkig.’
Een kleinzoon die zijn opa bezoekt voor
een potje scrabble, zomaar iemand te hulp
schieten op straat of je arm om een naaste
slaan die het nodig heeft, het zijn wat
voorbeelden uit de campagne. Als inwoner
van de Bollenstreek of maatschappelijk
initiatiefnemer kunnen we kleine dingen
doen die ervoor zorgen dat mensen in
onze omgeving zich meer gezien voelen.
Wij nodigen iedereen uit om samen het
verschil te maken. Groet eens wat vaker
een vreemde, vraag eens écht hoe het met
iemand gaat, neem de tijd om te luisteren,

schiet je buren eens te hulp…Laten we
samen de gemeenschapszin een boost
geven. We nodigen je uit om de ander
weer wat vaker te ontmoeten, om elkaar
écht te zien. Zodat we samen die 1 miljoen
mensen die zich sterk eenzaam voelen
weer laten voelen dat ze ertoe doen. Dat
willen we toch allemaal?
Carlijn French

Bronnen:
»» Coalitie Erbij
»» Harvard Study of Adult Development
»» Birgit Oelkers – Eenzaamheid is geen
aandoening, maar een gebrek aan
gemeenschapszin
»» Movisie - Wat werkt bij de aanpak van
eenzaamheid
»» Movisie – Verbinden met eenzaamheid

JAAR

VOL

ONTMOETING
In oktober 2018, tijdens de landelijke Week tegen
Eenzaamheid, vond in Lisse de ‘lokale aftrap gezamenlijke
aanpak eenzaamheid’ plaats. Dit was voor Lisse en Hillegom
ook de aftrap voor het Jaar vol Ontmoeting. Tijdens dit Jaar
vol Ontmoeting, waarin eenzaamheid en ontmoeting centraal
staan, worden - naast de uitgave van dit magazine - de
volgende activiteiten georganiseerd:

DIALOOGTAFELS

Bij een dialoogtafel komen mensen
samen en wisselen in kleine kring (4-8
personen) ervaringen uit aan de hand van
een centraal thema, bijvoorbeeld elkaar
zien of alleen zijn. De gesprekken vinden
plaats onder leiding van een vrijwillige
gespreksbegeleider. Een dialoog bestaat
uit de volgende stappen: kennismaken,
ervaringen uitwisselen, dromen en doen.
De dialoog levert, naast uitwisseling en
inspiratie, vaak nieuwe initiatieven op die
de onderlinge band versterken. We hopen
dat de dialoogtafels bijdragen aan meer
mooie ontmoetingen én het taboe op
eenzaamheid verminderen.
Er hebben al meerdere succesvolle
dialoogtafels plaatsgevonden.
Wil je ook eens deelnemen? Welkom!

FESTIVAL DER ONTMOETING

Op zaterdag 12 oktober vindt in de
Kulturele Raad, in samenwerking met
Bewust Bollenstreek, het Festival der
Ontmoeting plaats.
Het wordt een dag vol workshops, speeddates, muziek, hapjes en meer.
Voor iedereen, jong en oud, die anderen
wil ontmoeten en zijn sociale netwerk wil
uitbreiden.
Graag van te voren aanmelden via: info@
welzijnskompas.nl o.v.v. Festival der
Ontmoeting of bel 0252 757 100. Gratis
entree.

kom
naar
het
Festival
der
Ontmoeting!

KERNGROEP

Er is een lokale kerngroep gestart die
ideeën monitort, versnelt en versterkt.
Alle goede ideeën die uit de dialoogtafels komen, laten we natuurlijk niet
verloren gaan!
Aan de kerngroep nemen o.a. de volgende
organisaties deel:
»» Bewust Bollenstreek
»» Bibliotheek Bollenstreek
»» Bibliotheek Zuid-Kennemerland
»» De Paraplu
»» Het Raamwerk
»» Kreda
»» PCOB & KBO
»» Sportfondsen/De Vosse
»» SportSupport/Buurtsportcoaches
»» Stichting Present
»» VluchtelingenWerk
»» WelzijnsKompas
»» Welzijnskwartier (jongerenwerk).

SPEEDDATEN

Bij het speeddaten brengen we mensen
met dezelfde interesse bij elkaar. Om
nieuwe contacten op te doen waaruit
wellicht mooie vriendschappen en
gezamenlijke activiteiten kunnen
ontstaan. Ben jij op zoek naar een vriend
om mee te sporten of te tuinieren? Heb je
zin om een keer een theater te bezoeken,
te gaan wandelen of ben je op zoek naar
iemand waarmee je af en toe ‘een bakkie’
kunt doen? Kom dan naar een van de
bijeenkomsten.
In mei openden De Heerekamer en
Qoffee and More hun deuren voor het
vriendschappelijk speeddaten. In juli
volgen er meer edities bij Hisalis en
Qoffee and More. Bij voldoende interesse
organiseren we vaker speeddates.
Heb je een idee dat je wilt laten
ondersteunen door de kerngroep, wil
je deelnemen aan een dialoogtafel
of zelf een dialoogtafel of speeddate
bijeenkomst organiseren of heb je een
ander mooi idee? Neem contact op met
WelzijnsKompas of kijk op
www.welzijnskompas.nl

JAMBO BRENGT VOLDOENING EN

GEZELLIGHEID
HALLO EN WELKOM

Sinds
september 2018
komt JAMBO elke
maandagochtend samen in
Plein28, het leer- en ontmoetingscentrum in Hillegom. JAMBO staat voor
Jongeren-Activiteiten-Met-Beperking-Ofzonder. Met jongeren wordt geen leeftijdscategorie bedoeld, maar mensen die jong
van geest zijn. Initiatiefneemster Bettina
van Klaveren (55 jaar) kwam door haar MS
thuis te zitten, maar wilde graag sociaal
actief blijven. ‘Voor mensen die op relatief
jonge leeftijd hun baan verliezen werd er
in Hillegom nog niet veel georganiseerd’,
aldus Bettina.

Ik heb het gevoel dat
ik weer meetel en iets
kan betekenen voor een
ander
‘Ik wist dat mijn werk zou eindigen en
ik was al bezig met de vraag ‘wat dan?’
Bijna al het aanbod was bedoeld voor
senioren of draaide om de uitoefening
van een bepaalde hobby of sport. Ik kon
niets passends vinden en het leek mij dat

er meer mensen moesten zijn met een
behoefte aan samenzijn.’ In samenwerking
met WelzijnsKompas is JAMBO opgericht.
Dat bleek een zeer toepasselijke naam
omdat het woord ‘Hallo en wees welkom’
betekent in het Swahili. Het initiatief heeft
Bettina, naast voldoening en gezelligheid,
al veel gebracht. ‘Als je niet (meer) werkt,
dan krijg je het gevoel dat je niet meer
meedoet. Nu lever ik actief een bijdrage
aan de samenleving. Ik tel weer mee én
kan iets betekenen voor een ander.’ Dat
JAMBO in korte tijd tot iets moois en
succesvols zou uitgroeien heeft Bettina’s
verwachtingen overtroffen. ‘Dit had ik
echt niet verwacht.’

Respect en gelijkwaardigheid!
JAMBO is een hechte groep van dankbare
deelnemers. ‘We kijken écht naar elkaar
om en delen lief en leed met elkaar, ook
bij ziekte of problemen.’ Bettina vindt het
heel waardevol dat er respect voor elkaar
is en dat verschillen er mogen zijn.
‘We zijn gelijkwaardig! Inbreng voor het
programma kan altijd en door iedereen
worden ingebracht. We bepalen samen
de activiteiten. Zo worden alle ideeën en
talenten uit de groep goed benut.’
Bettina van Klaveren
JAMBO
Maandagochtend

10:00 - 11:30 uur

Deelname € 2,- per keer
Wisselend programma

Plein28, www.plein28.nl

VAN

WELZIJN OP RECEPT NAAR

JE EIGEN

MANNENGROEP

EEN WEKELIJKS SAMENZIJN IN PLEIN28
Na een periode van ziekte en daaropvolgende arbeidsongeschiktheid, werd
Walter door zijn huisarts doorverwezen
naar Welzijn op Recept. Tijdens het eerste
gesprek met Johanna Cloo (coördinator
Buurtwerk bij WelzijnsKompas) bleek dat
Walter zich graag zou aansluiten bij een
mannenclub om wekelijks samen iets te
ondernemen. Walter: ‘Zo’n club bestond
nog niet in Hillegom.’

Ik raakte geïsoleerd en
werd wat angstig
‘Ik heb zelf aan den lijve ondervonden
hoe snel je in een situatie van ongewenste
eenzaamheid terecht kunt komen. Een
hartkwaal zorgde ervoor dat ik niet langer
als taxichauffeur kon werken. Zo verloor
ik veel contacten met collega’s en klanten.
Op den duur raakte ik geïsoleerd en werd
ik wat angstig om nieuwe contacten te
leggen, zeker omdat ik ook financieel het
nodige heb moeten inleveren.’ De mannengroep is er niet alleen voor eenzame
of alleenstaande mannen. ‘Het gaat om
mannen zoals ik. Mannen tussen de veertig en tachtig jaar die nog redelijk gezond
zijn, maar om wat voor reden dan ook hun
sociale netwerk geheel of gedeeltelijk zijn
kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld door verlies van
werk, door gezondheidsproblemen of door
Mannengroep
Vrijdagmiddag

14:00 - 16:00 uur

Bij kookactiviteit

16:00 - 18:00 uur

Deelname € 2,- (koken € 3,-) per keer
Wisselend programma

Plein28, www.plein28.nl

het verlies van hun partner.’

de mannengroep heeft mij
al veel gebracht
‘Ik wil alle mannen uit de regio Hillegom
uitnodigen om eens langs te komen bij de
mannengroep. We organiseren allerlei activiteiten, zoals film kijken, spelletjesmiddag, sporten, samen koken en eten. Heb
je ideeën over bepaalde activiteiten? Dat
horen we graag. We zijn nog niet zo lang
actief en het aantal deelnemers mag zeker
nog groeien, maar de mannengroep heeft
mij nu al heel erg goed gedaan. Ik ben
ervan overtuigd dat dat ook voor andere
mannen geldt, zeker ook voor statushouders. Deelname aan onze groep kan
een mooie extra ondersteuning
zijn bij hun taalontwikkeling.
Dus alle mannen zijn van
harte welkom.’
Walter
Voerman

MOOIE

ONTMOETINGEN
ONTSTAAN TIJDENS
HET

Buurtwerker Dionne Scheepmaker
zag Franz van Sluis vaak in zijn eentje
wandelen. Franz: ‘Op een dag sprong
Dionne van haar fiets en vroeg ze mij of ik
zin had om een keer samen een bakkie te
doen. We raakten met elkaar in gesprek
en zo ontstond wandelgroep Wandel
Je Fit. De eerste keer dat we gingen
wandelen was het code rood qua weer,
maar stond er toch een groep van 27
mensen klaar om met ons mee te gaan.’

Het is fantastisch om jong
en oud zo te zien genieten

WANDELEN

met anderen. Het is fantastisch om jong
en oud zo te zien genieten. Geboren en
getogen Lissers lachen en praten met
dames uit Syrië, een vrouw met dementie
wordt door de anderen goed ondersteund
zodat zij niet afdwaalt en een weduwe van
83 jaar geniet volop van alle aanspraak
nadat haar man onlangs is overleden. Het
doet mij goed dat er onderling mooie verhalen worden uitgewisseld, dat iedereen
gerespecteerd wordt en dat eenzaamheid
bespreekbaar is.’

‘Inmiddels heb ik de leeftijd van 70 jaar
bereikt en maak ik door heel Nederland
prachtige wandeltochten. Wandelen is
mijn passie en ik deel mijn passie graag
Wil je een keer meewandelen in
het weekend of op de dinsdag- of
donderdagavond? Deelname is gratis
en aanmelden is niet nodig.
Zie activiteitenoverzicht

Door te
wandelen
maak ik
mijn hoofd
leeg
‘Ik word in Lisse herkend als ‘De wandelman van Wandel Je Fit’, zegt Franz. ‘Ik vind
het fijn dat ik anderen blij kan maken door
een nieuwe wandelroute uit te stippelen.
Eerst wandelde ik veel alleen, maar alleen
is ook maar alleen. Samen wandelen is
veel gezelliger. Door te wandelen maak ik
mijn hoofd leeg. Als je problemen hebt,
dan kun je deze tijdens het lopen even
vergeten.’
Franz van Sluis

WANDELEN
HOUDT JE FIT
EN IS HEEL
GEZELLIG!

STAP UIT
JE EENZAAMHEID
KIRA ASATRYAN

leestips

samengesteld
door:

Bollenstreek

Volgens coach en relatietherapeute Kira
Asatryan is eenzaamheid niet een gebrek
aan mensen, maar aan toegang tot de
gedachten en gevoelens van een ander. Ze
beschrijft vaardigheden die nodig zijn om
verbondenheid te creëren en een dieper
begrip van iemands binnenwereld te krijgen.
Ook geeft ze inzichten in hoe te laten zien
dat je werkelijk om iemand geeft en tips om
verbondenheid te behouden.

Dit boek gaat over het verlangen
om ergens echt bij te horen, maar
tegelijkertijd ook over de moed om
grenzen aan te geven. Verbondenheid
is een groot goed in een wereld
waarin velen zich eenzaam en
angstig voelen. Het boek omvat vele
persoonlijke voorbeelden, citaten van
beroemdheden en wetenschappers
en verwijzingen naar online media.
De schrijfster is als hoogleraar
en onderzoeker verbonden aan
de universiteit van Houston. Ze is
daarnaast een geliefd spreekster.

VERLANGEN NAAR VERBINDING BRENÉ BROWN

ZO
WORD
JE
HONDERD
JUNKO
TAKAHASI

Japan is het land waar de
meeste honderdjarigen ter
wereld wonen. Niet alleen
hun leeftijd is uitzonderlijk
ook hun kwaliteit van
leven is hoog. Wat is hun
geheim? Een praktische en
optimistische gids om langer
en gelukkiger te leven door
van elk moment te genieten.

LYKKE
DE
DEENSE
WEG
NAAR HET
GELUK
MEIK
WIKING

Er is niemand die meer weet over geluk – wat
de Denen Lykke noemen – dan Meik Wiking,
CEO van het Happiness Research Institute in
Kopenhagen en schrijver van de bestseller
Hygge. Hij neemt ons mee op een zoektocht
naar de gelukkigste plekken van de planeet.
Een handleiding om een beetje meer Lykke in
ons eigen leven te vinden.

heerlijk even
wegdromen met
een goed boek

De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen. Meer
informatie en openingstijden? Kijk op:

BIBLIOTHEEKBOLLENSTREEK.NL

Het verhaal van toneelregisseur Max Hansen, die als
puber vanuit Noorwegen naar Amerika emigreert.
Hij heeft moeite om zijn jeugd in Stavanger, waar hij
als kind van communistische ouders het Tet-offensief
naspeelde, achter zich te laten, maar ontdekt in
New York dat eigenlijk iedereen daar ontheemd
is. In kunstenares Mischa, acteur Mordecai en
Vietnamveteraan Owen vindt hij dierbare lotgenoten.
Een hypnotiserende vertelling die vele decennia en
continenten omspant: van de oorlog in Vietnam tot de
aanslag op de Twin Towers.

MAX, MISCHA &
HET TET-OFFENSIEF
JOHAN HARSTAD

BOEKEN,
KRANTEN
EN ACTUELE
MAGAZINES
LEZEN ONDER HET
GENOT VAN
EEN KOPJE
KOFFIE

Bibliotheek
Bollenstreek is
de ontmoetingsplek
binnen de gemeentes
Lisse, Noordwijk, Oegstgeest en
Teylingen, waar bezoekers worden
geïnspireerd en geïnformeerd.

BIJ TANTE
STAAT

TREES

PLEZIER VOOROP

ZE TOVEREN EEN LACH OP JE GEZICHT

In november 2010 hebben Sylvia en Paul Duits samen Stichting Het huis van Tante
Trees opgericht, een dagopvang voor kinderen met autisme. Toen de dagopvang
stopte zijn ze in 2012 verder gegaan met kringloopwinkel Het Huis van Tante
Trees. Het idee ontstond spontaan bij een bezoek aan een kringloopwinkel. Paul:
‘Het was daar één grote puinhoop. We dachten: dat kunnen wij beter.’

jij kunt voor
verandering zorgen
De kringloopwinkel is vanaf dag één een
hit. Paul: ‘Mensen komen graag, soms
zelfs urenlang of meerdere keren per
dag.’ Sylvia: ‘We hebben aandacht en
nemen de tijd voor een praatje. Ik denk
dat veel mensen juist daarom langskomen.
Eenzaamheid is heel moeilijk, maar stap
over je trots heen. Maak iets moois van
het leven, alleen jij kunt voor verandering
zorgen.’ Paul: ‘Iedereen is hier gelijk. Of je
nu verstandelijk beperkt bent, een bedrag
met heel veel nullen op je bankrekening
hebt of een psychische aandoening, het
maakt ons niks uit.’
De vriendelijkheid bij Tante Trees blijft niet
onopgemerkt. Regelmatig krijgen Paul
en Sylvia kleine cadeautjes van klanten.
Paul: ‘Soms weet je niet eens waarom,
zoals laatst met bloemen van een Poolse

dame. Volgens mij was ze gewoon blij dat
ze gezien werd en dat ik een lach op haar
gezicht had getoverd.’

Verdienen om weg
te kunnen geven
Sylvia: ‘Het is hier allemaal zo positief.
Mensen zijn blij dat ze spullen kunnen
wegbrengen en klanten kunnen zó gelukkig zijn met een vondst. En onze 20 vrijwilligers komen om mensen te ontmoeten,
om gezien te worden en om een steentje
bij te dragen.’ Alle inkomsten gaan naar
het Tante Trees Fonds. Daaruit worden
donaties aan organisaties gedaan én 3 à
4 keer per jaar wensen van particulieren
bekostigd. Paul: ‘We willen zoveel mogelijk
geld verdienen om zoveel mogelijk weg te
kunnen geven.’
Carlijn French

Het huis van Tante Trees
Goede spullen inbrengen? Wij maken

Dinsdag t/m zaterdag

er anderen blij mee!

10:00 - 17:00 uur

Een wens indienen voor mensen die

Meerstraat 24-26

het financieel moeilijk hebben? Ga

naar: www.hethuisvantantetrees.nl

2181 BR Hillegom

BAKKIE, MAAK EEN PRAATJE

DOE EEN
EN ONTMOET

ELKAAR

WEES WELKOM BIJ DE KOFFIEOCHTEND
Ria Nieraad en Gerry van AmersfoortHermans kennen elkaar al jaren en
zijn de initiatiefnemers van de gratis
toegankelijke koffieochtend bij het Paus
Franciscus Huis in Lisse. Elke dinsdag
heten de dames je daar van harte welkom.
Regelmatig worden er mooie verbindingen
tot stand gebracht. Af en toe worden er
themaochtenden georganiseerd die druk
bezocht worden. Zo schoven onder meer
het Adamas Inloophuis, Diligence-Tailors
en Hospice Bollenstreek al aan.

Wij hebben oprecht oog
voor de ander
Ria en Gerry zien dat eenzaamheid
iedereen kan overkomen. ‘Hoe vaak
hoor je mensen niet zeggen ‘Laat mij
eerst maar even zelf tobben?’.’ Ook uit
eigen ervaring weten ze hoe het is om je
eenzaam te voelen. Ria: ‘Toen ik moeder
werd, de kraamvisite voorbij was en de
roze wolk was opgetrokken, voelde ik
mij soms eenzaam. Ik woonde nog niet
zo lang in Lisse en had op dat moment
geen werk. Daardoor had ik weinig sociale
contacten in de buurt. Wat mij geholpen
heeft is dat ik door een buurvrouw werd

Koffieochtend Paus Franciscus Huis
Dinsdag 10:00-11:30 uur
Heereweg 271, Lisse

meegevraagd naar een cursus. Én ik werd
lid bij een sportvereniging. Zo leerde ik
nieuwe mensen kennen, ontstonden er
vriendschappen en werd ik uitgenodigd
om samen dingen te ondernemen.’

Een eigen stoel? Daar doen
wij niet aan
Met de koffieochtend hopen de dames
mooie verbindingen tot stand te brengen.
‘Een eigen stoel? Daar doen wij niet aan
bij de koffieochtend. Dat is een bewuste
keuze, zo hopen we dat er steeds weer
nieuwe contacten worden gelegd. Op
die manier kan ieders sociale netwerk
groeien. Wij letten erop wie er nieuw
is en wie alleen is. En we gebruiken
onze voelsprieten om eenzaamheid te
signaleren. Wij hebben oprecht oog voor
de ander.’
Dionne Scheepmaker

VRIJWILLIGERSWERK
WAAR
VAN

IEDEREEN

OPKNAPT

Stichting Present Bollenstreek
bemiddelt tussen hulpvragen
van maatschappelijk betrokken
organisaties en vrijwilligers die het
leuk vinden om zich in te zetten voor
kwetsbaren in onze samenleving.
Er worden praktische problemen
opgelost bij mensen die geen eigen
netwerk meer hebben, over weinig
financiële middelen beschikken
en/of een beperking hebben. Een
professionele hulpverlener begeleidt
het hulpverleningsproces.

Wij oordelen niet en spelen
niet voor hulpverlener
‘Een individuele hulpvraag van
bijvoorbeeld een alleenstaande
tienermoeder of een statushouder wordt
gekoppeld aan een groepje vrijwilligers
die ermee aan de slag gaan’, aldus Rob
Gremmee, projectcoördinator bij Stichting

MAAK
HET
VERSCHIL
Van tuin opknappen tot
verhuizen of spelletjesavond

Present Bollenstreek. Present Bollenstreek
komt geregeld bij mensen over de vloer
die het echte contact met de maatschappij
verloren hebben en het gevoel met zich
meedragen dat zij er niet meer toe doen.
Eenzaamheid speelt vaak een belangrijke
rol. Via Present ontmoeten vrijwilligers
elkaar én zij ontmoeten de hulpontvanger.
‘Zo ontstaan mooie ontmoetingen
die iemand weer in beweging kunnen
brengen. En soms ‘promoveert’ de
hulpontvanger tot vrijwilliger, wat
ontzettend mooi is.’
De projecten waarbij Present Bollenstreek
in actie komt zijn heel divers. ‘De ene keer
zijn vrijwilligers bezig met het opknappen
van een tuin voor iemand die alleen woont
en de ziekte ALS heeft en een andere
keer helpen zij een tienermoeder met
verhuizen. Ook worden er sporttoernooien
en spelletjesavonden georganiseerd,
bijvoorbeeld om statushouders en
ouderen met elkaar in contact te brengen.’
Dionne Scheepmaker

Heb je een hulpvraag, ken je iemand met
een hulpvraag of kom je graag in actie als
vrijwilliger? Zie voor meer informatie:
www.stichtingpresent.nl/bollenstreek

ACTIVITEITEN
In Lisse en Hillegom worden veel
activiteiten georganiseerd waarin
het draait om ontmoeting.
We hebben er een aantal
activiteiten uitgelicht, maar er zijn
er nog veel meer.

www.vrijetijdbestedinglisse.nl
www.hillegominbeweging.nl
www.plein28.nl
www.bewustbollenstreek.nl
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Bewuste Wandeling
Wandeling met verrassende thema’s onder
begeleiding van een van de professionals
van het platform Bewust Bollenstreek.
Wisselend, in de Bollenstreek

Elke 1e zaterdag van de maand
10:30 – 12:30 uur
Deelname is kosteloos
Graag aanmelden via:
www.bewustbollenstreek.nl

Buurtkamer Lisse
Een gezellig, wekelijks samenzijn onder het
genot van een ‘bakkie’.
Speeltuin De Bijenkorf
Emmastraat 49, Lisse

Elke donderdag
10:00 – 11:30 uur.
Kosten: € 3,- per maand
Aanmelden is niet nodig.

Buurthuis Salvatori
Diverse bezigheden: koffieochtenden,
kookcafés, filmavonden, tafeltennisavonden, zondagmiddag-proeverijen en
‘luisterend oor momenten’.
Buurthuis Salvatori
Wagenstraat 33, Lisse

Wisselende tijden
facebook.com/BuurthuisSalvatori/

Dagprogramma senioren
Leuk programma voor senioren, samengesteld met activiteitenbegeleidster Monique.
Tussen de middag lunchen we samen.
Plein 28 en HOZO
Henri Dunantplein 28, Hillegom

Elke dinsdag en donderdag
10:00 – 16:00 uur
Deelname: €4,- per keer
Graag aanmelden via:
www.plein28.nl, info@welzijnskompas.nl

Fietsmaatjes
Samen met een fietsmaatje op een duofiets
door de mooie omgeving fietsen!

Fietstocht zelf inplannen via de website.

Wisselend, Lisse - Hillegom

www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl

Inloop koffieochtend
Als je van gezelligheid houdt, zin hebt in
een praatje en/of een spelletje wilt doen
kom dan naar de inloop koffieochtend bij
het Paus Franciscus Huis.
Paus Franciscus Huis
Heereweg 271, Lisse

Elke dinsdag
10:00 – 11:30 uur
Deelname is kosteloos.
Aanmelden is niet nodig.

SAMEN STA JE STERK

IET EN WOUT VERWELKOMEN JE IN DE OUDE SCHOOL

Laat zien dat je
de ander écht ziet
Er komen al veel cursisten en bezoekers
over de vloer bij De Oude School. Iet en
Wout zien in de praktijk dat eenzaamheid
veel mensen treft. Ook Iet heeft daarmee
te maken gehad tijdens haar scheiding.
‘Wat mij geholpen heeft is schilderen.
Daarnaast is ‘samen’ naar mijn idee hét
medicijn tegen eenzaamheid. Ga je er samen met anderen met enige regelmaat op
uit, dan kun je eenzaamheid tegengaan.
Als je samen met een ander iets doet, dan
word je verwacht en wordt er op je gerekend. Dus ga samen schilderen, samen
koken, samen in de tuin werken, samen
muziek maken.’ Wout voegt hieraan toe:
‘Laat zien dat je de ander écht ziet.’
Kunstenaars Iet Langeveld en Wout
Ruigrok waren in 2017 nog in de race om
eigenaar te worden van de Oude School in
Lisse. Dat is gelukt en inmiddels hebben
ze hun intrek genomen in het karakteristieke oude pand. De deuren van hun
galerie/atelier staan wijd open voor onder
andere creatieve lessen. Iet en Wout
geloven in samenwerking en ontmoeten
iedereen graag op de bijzondere locatie.
Ook jong dementerenden zullen zich er
in de nabije toekomst op de creatieve
dagopvang welkom en veilig voelen.

Er komt veel los als je creatief bezig bent.
Dat is dan ook de kracht waar de bekende
Lissers, beiden kind van een bollenkweker,
mee werken. ‘Met ons atelier maken wij
mensen heel blij. Het is fijn om hier even
weg te zijn uit de realiteit en niet aan
moeilijke dingen te denken. Je hoeft het
hier nergens over te hebben, maar je mag
altijd iets delen. Bij de Oude School kun je
je verhaal kwijt. Je mag er zijn en je staat
er niet alleen voor.’
Dionne Scheepmaker

De Oude School
Heereweg 253 Lisse.
facebook.com/Plan4Galerieatelier

KOM BINNEN,
KOM IN BEWEGING

BUURTHUIS SALVATORI: DÉ PLEK VOOR MOOIE ONTMOETINGEN

Druk bezochte eetcafés, gezellige koffieochtenden, ‘het luisterend oor’, sportieve
tafeltennisavonden, zondagmiddagproeverijen; al jarenlang timmeren zo’n 70
vrijwilligers van buurthuis Salvatori met
groot succes aan de weg! Salvatori biedt
voor ieder wat wils en jong en oud zijn
welkom. ‘Bij ons draait het erom dat je
een ander leert kennen en zo ontstaan al
snel mooie ontmoetingen. Wij bouwen aan
een grote buurthuisfamilie, waar iedereen
welkom is. Stap je naar binnen, dan hoor
je erbij.’ Marianne Brouwer, Paul van der
Wel en Wim Verkerk zijn het met elkaar
eens.

Bij ons mag je er zijn,
word je gezien en zijn
we er voor elkaar
Marianne: ‘De kracht van het buurthuis is
dat de bezoekers en vrijwilligers interesse
tonen in elkaar. Stapt iemand voor de
eerste keer binnen bij buurthuis Salvatori,
dan is er altijd wel iemand die je verwelkomt en een praatje met je maakt. Het
buurthuis wordt regelmatig bezocht door
mensen met een klein sociaal netwerk en
het is mooi om te zien dat er zo vriendschappen ontstaan. Ieder mens heeft het
nodig om zich geliefd te voelen en daar
dragen wij graag aan bij.’

Buurthuis Salvatori
Wagenstraat 33, Lisse
facebook.com/BuurthuisSalvatori/

‘Je komt in beweging zodra je binnen bent.
Je raakt in gesprek met anderen en helpt
mee. Dat is zo waardevol. Het geeft je een
goed gevoel om écht iets voor een ander
en de buurt te kunnen betekenen.’
Dionne Scheepmaker

NIEKIE LAAT EEN PERIODE VAN

EENZAAMHEID ACHTER ZICH
Niekie Doornbosch (33) woont sinds kort in Lisse. In december 2018 sloot ze zich
aan bij de dialoogtafel. Daar vertelde ze heel dapper en openhartig over haar
eenzaamheid.
‘Daar zat ik dan, december 2017, in de
daklozenopvang van Leiden. Ik had
psychische en maatschappelijke tegenslag
gehad en was in een diep dal geraakt.
Daardoor verloor ik het contact met
mijn sociale netwerk. De impact van
dat verlies kwam in die decemberdagen
keihard binnen. Ondanks dat we in de
opvang met tientallen mensen waren,
was mijn eenzaamheid er groot. Om aan
de troosteloosheid te ontsnappen, ging
ik door de stad slenteren. Daar genoot ik
vroeger zo van, maar het was nu pijnlijk.
Ik zag opeens wat ik miste…Mensen met
volle boodschappentassen die hun huizen
binnenstapten en medebewoners gezellig
begroetten. Ik zag gezinnen of groepjes
vrienden, lekker eten aan de keukentafel.
En stelletjes die in elkaars armen op de
bank tv zaten te kijken. Samen…Allemaal
waren ze sámen.

Met tientallen mensen in
de opvang en toch heel
eenzaam
‘Het tij keerde in de kliniek, daar leerde
ik een fijne vriendin kennen. Op mijn
verjaardag haalde ze me uit de opvang
om te gaan zwemmen. Wat een weldaad!
Met hulp van hulpverleners bleef ik in

mezelf geloven en begon ik weer toekomst
te zien. Ik besefte hoe hard wij mensen
elkaar nodig hebben en stelde me als doel
om opnieuw een sociaal netwerk op te
bouwen. En dat bleek veel dichterbij dan ik
toen voor mogelijk hield.’
‘Het is nu bijna 1,5 jaar later. Inmiddels
heb ik de boel weer op de rit met een
eigen woning in Lisse en vrienden en
familie die me graag opzoeken. Ik ben
naar de dialoogtafel gegaan en heb er
nieuwe contacten opgedaan. Sinds kort
volg ik de gemeenteraad, ik wil politiek
actief worden. Ik heb zelfs de burgemeester al ontmoet! Dan denk ik ‘niet gek, voor
iemand die hier pas 5 maanden woont!’. Ik
ben mij aan het oriënteren op leuke projecten waar ik me bij kan aansluiten. Ik kijk
ernaar uit om een echte Lisser te worden.
En om de periode van eenzaamheid achter
me te laten en anderen te inspireren
hetzelfde te doen.’
Niekie Doornbosch

We hebben
elkaar
hard nodig

NOG
MEER

ACTIVITEITEN!

www.vrijetijdbestedinglisse.nl
www.hillegominbeweging.nl
www.plein28.nl
www.bewustbollenstreek.nl
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Jeugdland’s Huiskamer
Iedereen is welkom, de koffie en thee staan
klaar.
Buurthuis / speeltuin Jeugland
Sportlaan 86, Hillegom

‘Mannen!!’
Wisselende activiteiten met en voor alle
mannen uit de regio Hillegom.
Plein 28
Henri Dunantplein 28, Hillegom

Elke woensdag
10:00 – 12:00 uur
Deelname is kosteloos.
Aanmelden is niet nodig.
facebook.com/speeltuinjeugdlandhillegom

Elke vrijdag
14:00 – 16:00 uur
(bij koken van 16:00 – 18:00 uur)
Kosten: € 1,- per keer, incl. koffie/thee
€ 3,- voor het koken en een maaltijd
www.plein28.nl.

Over de Kook
Alle inwoners van Hillegom (jong, oud, met
of zonder een beperking) kunnen samen in
Plein28 een warme maaltijd nuttigen. We
vragen om actieve deelname.
Plein 28
Henri Dunantplein 28, Hillegom

Elke donderdag m.i.v. 6 juni
17:30 - 19:30 uur
Kosten: € 5,- per keer, incl. koffie/thee
Vooraf aanmelden via:
info@plein28.nl
www.plein28.nl

SeniorWeb Hillegom
Ervaren, computerdeskundigen geven bezoekers op vrijwillige basis uitleg over het
gebruik van computers, internet, laptops,
tablets en smartphones.

Elke woensdag
10:00 – 12:00 uur
www.seniorweb.nl

Plein 28
Henri Dunantplein 28, Hillegom
Stichting De Paraplu
Diverse activiteiten, zoals: bridge, biljart,
handwerken, Krantcafé, aquarel, koersbal
en sjoelen.
`t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse
De Beukenhof, Eikenlaan 2A

Het gehele jaar
www.deparaplu-lisse.nl
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Taalcafé Bibliotheek
Wil je beter Nederlands leren praten? In
het Taalcafé ontmoet je mensen die net als
jij niet in Nederland geboren zijn. Samen
voeren jullie gesprekken in het Nederlands.
Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A
Bibliotheek Hillegom, Sportlaan 1

en doe me
e!

Lisse: elke maandag 14:00 – 15:30 uur
Hillegom: elke dinsdag 13:15 – 14:45 uur
Deelname is kosteloos.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
www.bibliotheekbollenstreek.nl
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Verhalentafel
Onder het genot van een kopje koffie
worden er o.l.v. Sybil van Dam verhalen
gedeeld over het alledaagse leven van
vroeger in Hillegom.
Bibliotheek Hillegom
Sportlaan 1, Hillegom

Elke dinsdag
10:00 – 12:00 uur
Deelname is kosteloos.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wandelen met SportSupport
Samen met de buurtsportcoach van team
‘Hillegom in Beweging’ wordt er een
wandeling gemaakt van 4-5 km. Na afloop
koffie of thee bij Plein28.
Plein 28 (start & finish)
Henri Dunantplein 28, Hillegom

Elke maandag
10:00 – 11:00 uur
Kosten: € 2,- per keer (excl. consumptie)
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wandelgroep Wandel Je Fit
Wandelen (7km) door Lisse met Franz en
ongeveer 20 andere wandelaars. Pauze bij
wisselende locatie.

Elke dinsdag - 18:30 – 20:45 uur
Elke donderdag - 19.00 - 21.15 uur

Vivaldistraat 1, Lisse (start & finish)

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Iedereen welkom.
Deelname is kosteloos (excl. consumptie)

FOTOWEDSTRIJD

Welzijnskwartier (jongerenwerk)
Verschillende activiteiten gericht op
jongeren, zoals: (sportieve) workshops,
jongerendebat, dansles en het kookcafé.
De Greef, Ruishornlaan 21, Lisse
Solution, Van den Endelaan 7, Hillegom

facebook.nl/jongerenwerklisse
facebook.nl/jongerenwerkhillegom

Vrouwengroep
Alle vrouwen uit de regio Hillegom zijn
van harte welkom. Ontmoetingen tussen
vrouwen van verschillende achtergrond en
culturen, van elkaar leren en elkaar helpen.
Plein 28
Henri Dunantplein 28, Hillegom

Elke vrijdag
10:00-11:30 uur
Kosten: € 2,- per keer
Vooraf aanmelden is niet nodig.
www.plein28.nl

Zwemmaatjes
Inwoners die graag willen zwemmen, maar
dit wegens beperkingen niet kunnen,
krijgen de kans om samen met een ‘maatje’
te zwemmen.
Sportcentrum De Waterkanten
Sportlaan 21, Lisse

Elke 1e maandag van de maand
12:00 – 13:00 uur
Kosten: € 5,- per duo incl. 1 kopje thee/
koffie p.p.
Aanmelden: sportfondsenlisse.nl/
buurtsportcoach/zwemmaatjes

NAOBERSCHAP IN HILLEGOM
ELKAAR HELPEN IN DE BUURT

WETHOUDER
FRED VAN TRIGT
IS ENTHOUSIAST
Fred van Trigt is geboren en getogen in
Hillegom en een graag geziene gast bij
evenementen zoals NLdoet, de Jaarmarkt
en (openings)feestjes. Verrassend genoeg
voelt hij zich daarbij weleens alleen. Fred:
‘Op zo’n feestje waar je niemand kent
staat iedereen gezellig te kletsen en sta
jij daar met je drankje een beetje alleen.
Ondanks al die mensen voelt het toch wat
eenzaam.’ Wat Fred dan helpt, al is het
best spannend, is iemand aanspreken.
Bij een groepje gaan staan en in contact
proberen te komen met anderen. Vaak
wordt het dan toch een gezellige avond
waarop je nieuwe mensen leert kennen.
‘Iedereen heeft behoefte aan contact’,
aldus Fred. Hij weet dat veel mensen
in Nederland zich regelmatig eenzaam
voelen. ‘Een praatje maken is niet voor
iedereen vanzelfsprekend.’

Team Buurtwerk WelzijnsKompas
Coördinator buurtwerk Johanna Cloo
j.cloo@welzijnskompas.nl
06 45 34 15 69

In het Witte Weekblad las hij een
bericht waar hij erg blij van werd. ‘Ik
ben gegrepen door ‘de droom van
Hans de Man’. De Drent Hans woont al
lange tijd aan de Pieter van Eyckheem
in Hillegom. Het leek hem mooi als
buurtbewoners elkaar meer om hulp
zouden durven vragen. Bijvoorbeeld om
een boodschap voor iemand te doen, een
maaltijd te bereiden of een ritje naar het
ziekenhuis. Naoberschap (nabuurschap)
heet dat in Drenthe. Hans heeft contact
opgenomen met WelzijnsKompas om
zijn droom verder uit te werken. Voor
een eerste bijeenkomst met de buren
stelde Basisschool De Giraf hun aula
beschikbaar. Fred: ‘De helft van de
huishoudens was aanwezig. Fantastisch!
Er is met een WhatsAppgroep gestart
om elkaar te hulp te kunnen schieten.
Dat kan leiden tot mooie ontmoetingen.
Het is een beetje mijn droom als er vanuit
dit initiatief contact wordt gezocht met
andere inwoners die alleen zijn en weinig
familie, vrienden of kennissen hebben.
Als wij alle inwoners via nabuurschap een
beetje extra aandacht kunnen geven, dat
zou toch geweldig zijn?’
Wil je ook aan de slag met nabuurschap of
heb je een andere droom?
Wij gaan graag met je in gesprek!

buurtwerker Carlijn French

buurtwerker Dionne Scheepmaker

c.french@welzijnskompas.nl

d.scheepmaker@welzijnskompas.nl

06 45 16 23 21

06 45 33 15 45

ONTMOETEN.
EEN KWESTIE
VAN

DOEN

WETHOUDER JOLANDA
LANGEVELD VINDT HET
BELANGRIJK DAT MENSEN
ELKAAR REGELMATIG ZIEN.
Elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan. Jolanda: ‘Elkaar zien betekent voor
mij aandacht hebben voor elkaar. Voor
elkaar zorgen en leuke, maar ook minder
leuke dingen samen doen.’

Investeer in je vriendschappen
Jolanda is blij met haar sociale netwerk.
Ze koestert de, soms al dertig jaar lange,
vriendschappen. Jolanda: ‘Het is heel
belangrijk om te blijven investeren.
Vriendschap is niet iets vanzelfsprekends.
Daarom spreek ik regelmatig af. En als
dat even niet lukt, dan stuur ik een
appje of bel ik.’ We leven in een wereld
waarin contact steeds digitaler verloopt.
‘Digitalisering is niet alleen negatief. Het
brengt ook iets goeds, zoals WhatsApp.
Of FaceTime; op afstand elkaar toch
even kunnen zien. Je hebt nu soms zelfs
meer contact dan in het verleden. Het is
alleen geen fysiek contact en er komen
andere sociale vaardigheden bij kijken. De
echte ontmoeting zit ‘m toch vaak in het
face-to-face contact.’
Er gebeurt in Lisse veel op het gebied
De Buurtkamer
Speeltuin De Bijenkorf,
Emmastraat 49, Lisse

van ontmoetingen. De wethouder draagt
deze activiteiten een warm hart toe.
Jolanda: ‘Wandel Je Fit vind ik echt een
hele mooie en gezonde activiteit. Tijdens
het wandelen zie je mensen met elkaar
in gesprek gaan. Uit die wandelgroep
ontstaan weer nieuwe groepjes die
samen activiteiten ondernemen. Zo mooi!
Ontmoeten kan ook door het doen van
vrijwilligerswerk. Zoals bij NLdoet. Dat is
een combinatie van actief zijn, ontmoeten
en een waardevolle bijdrage leveren.
En dat draagt bij aan het gevoel dat je
ertoe doet. ‘Ook de Buurtkamer is een
mooi voorbeeld van een laagdrempelige
activiteit. Wekelijks treffen inwoners uit
Lisse en omgeving elkaar in speeltuin De
Bijenkorf.’
‘Ik wil iedereen uitnodigen om elkaar wat
meer te ontmoeten. Vind je het spannend
om naar een ontmoetingsactiviteit te
gaan, vraag dan of er iemand met je
meegaat. Neem bijvoorbeeld contact op
met WelzijnsKompas. Wees welkom en doe
mee.’
Carlijn French

Donderdag 10:00 – 11:30 uur
Kosten: € 3,- per maand
voor koffie, thee en lekkernijen

MET WEL ZIJN
WEER

OP WEG!

Dat is het motto van het welzijnswerk in
Hillegom en Lisse. Vanuit WelzijnsKompas
begeleiden we inwoners met een
hulpvraag. We kiezen een route die per
persoon verschilt, waarbij alle
dienstverlening start met een goed
gesprek. Onderweg reiken we tools aan,
zoals een coach, een vrijwilligersactiviteit
of een steuntje in de rug om zelf een
activiteit op te starten. Het is maar net wat
bij de vraag, ontwikkeling en levensfase
past. Hoe dit werkt in de praktijk? We
geven een voorbeeld.

BRAM

Je kent ‘m misschien wel; hij zit zeker drie
keer per week alleen aan een kopje koffie
in de Hema. Meestal kijkt hij een beetje
voor zich uit. Toch merk je dat hij graag
contact zou willen. Ook onze buurtwerker
heeft Bram gesignaleerd en is het gesprek
met hem aangegaan. Bram vertelt dat
hij sinds enige jaren alleen is en dat zijn
kinderen in het buitenland wonen. Hij
voelt zich vaak eenzaam. Bram ontmoet
maar weinig mensen sinds zijn vrouw is
overleden; zij was degene die de contacten
onderhield.
De buurtwerker heeft Bram in
contact gebracht met een van onze

welzijnsadviseurs. Samen hebben ze
onderzocht wat hem zou kunnen helpen.
Het Dagprogramma Senioren sprak
Bram enorm aan. Samen activiteiten
doen, regelmatig wat bewegen en samen
lunchen; ideaal! Verder wandelt hij graag,
maar in zijn eentje vindt hij dat niet leuk.
De wandelgroep Hillegom in Beweging
was een prima oplossing. Bram wandelt
sinds kort twee keer per week mee.
Inmiddels heeft hij hier al een paar leuke
contacten opgedaan. Mensen met wie hij
af en toe ook in het weekend wandelt. En
de Eerste Hulp Bij Tablet & Smartphone
helpt hem bij het digitale contact met zijn
kinderen in het buitenland. Een ‘broekie
van school’ leert hem hoe hij kan bellen of
skypen, foto’s bekijken en versturen. Dat
maakt het contact een stuk makkelijker.
Bram voelt zich nog weleens alleen, maar
veel minder eenzaam. Hij heeft activiteiten
om naar uit te kijken, geniet van het contact en voelt zich fitter door het wandelen.
Bram redt zich weer op eigen kracht. Voor
eventuele nieuwe vragen kan Bram altijd
weer bij ons terecht.
Zie voor meer informatie:
www.welzijnskompas.nl

SAMEN-LEREN
-DOEN
BIJ
PLEIN28

Bij Plein28 is het weer gezellig druk vandaag. De vrouwengroep volgt een lezing
over kruiden, de wandelgroep komt net
terug en twee nieuwe bezoekers worden
verwelkomd door coördinator Marije Pots.
Marije was werkzaam bij de Stichting Piëzo
in Zoetermeer. Daar zag ze wat het met
mensen doet als ze gezien worden en ze
zich mogen ontwikkelen.
Marije: ‘De Piëzo-methode, samen-lerendoen zoals wij het hier noemen, gaat
ervan uit dat ieder mens talenten heeft.
En dat deze talenten soms liggen te
slapen, omdat ze niet worden gezien of
gestimuleerd. Als je denkt dat je weinig
kunt, niet meetelt of niet wordt gezien,
dan kan dat je heel eenzaam maken.
Daarom zorgen wij ervoor dat mensen
elkaar hier kunnen ontmoeten en samen
kunnen leren. Zo leer je anderen kennen
en groeit je zelfvertrouwen. En het is
natuurlijk ook gezellig!’

zijn ook al langer bestaande activiteiten,
zoals de wekelijkse computerochtenden.
Vrijwilligers van SeniorWeb leren ouderen
hoe ze hun tablet of pc kunnen gebruiken.
Dat is zo belangrijk in deze digitale tijd.’
Marije: ‘Vaak wordt gedacht dat vooral
ouderen eenzaam zijn. Maar mensen van
alle leeftijden kunnen eenzaam zijn, om
allerlei redenen. Het is belangrijk om te
vragen waar iemand behoefte aan heeft.
‘Waar word je blij van? Wat zou je graag
willen doen?’ Die vragen stellen we altijd,
of je nu 23 bent of 83. Ik hoop dat steeds
meer inwoners ons weten te vinden. Loop
eens binnen tijdens de open inloop. We
zijn er om je te verwelkomen en vragen te
beantwoorden. We zien je graag!’
Marije Pots

Iedereen die mee wil doen of iets voor een
ander wil betekenen, is welkom in Plein28.
Om deel te nemen aan activiteiten, zelf
een activiteit te starten of door mee te
lopen met ervaren vrijwilligers. ‘We zien
zoveel ontstaan’, vertelt Marije enthousiast. ‘Nieuwe initiatieven zoals de mannenactiviteiten en Over de Kook waarbij
deelnemers en vrijwilligers samen koken.
En daarna samen genieten van
een heerlijke zelfgePlein28
maakte maalHenri Dunantplein, 28 Hillegom
tijd. Er
www.plein28.nl

m.pots@welzijnskompas.nl
06-40644805

Open inloop:
ma, di, do- en vrij.
9.00 tot 12.00 uur

NOG
MEER MOOIS
Het Julianapark Hillegom is een duurzaam en
sociaal burgerinitiatief, in samenwerking met
de gemeente Hillegom. De aanleg wordt mede
mogelijk gemaakt door de steun van de KNHM
Foundation en Fonds 1818. Het Julianapark
wordt een ontmoetingsplaats in de buurt, voor
jong en oud. Een speelkasteel, een buitenlokaal
voor de basisschool, een jeu de boulesbaan, een
lange zitrand om van de borders te genieten, een
mooie plek voor een buurt BBQ, broedkastjes,
hinkelbaan, boomstammetjes om op te klimmen,
zomeravondconcerten… Kortom; een plek van
verbinding en ontmoeting, waar mensen samen
leuke dingen kunnen doen. De aanleg van het park
start in het najaar van 2019.

Bewust Bollenstreek is hét
platform voor bewust, gezond,
duurzaam en prettig leven in
de Bollenstreek. Vind je het fijn
om anderen te ontmoeten die,
net als jij, ook bewust(er) willen
leven? Hou dan de agenda in
de gaten. Bewust Bollenstreek
organiseert: Bewuste
Wandelingen, lezingen met
bekende sprekers, bijzondere
filmavonden, informatiemarkten
en slow cafés.
www.bewustbollenstreek.nl

www.julianaparkhillegom.nl

In 2011 startten de Braziliaanse Carol
Arèas en haar zoon Antonio met het Word
Rocks Project. Ze waren net verhuisd naar
San Diego. Carol was verdrietig en mistte
haar geboorteland Brazilië. Toen ze langs
het strand liep vond ze mooie stenen. Ze
nam zich voor om er positieve woorden op
te schrijven, de stenen op diverse plekken
in haar huis te leggen en zo zichzelf op te
vrolijken. Antonio, destijds tien jaar oud,
stelde voor de stenen door de hele stad te
verspreiden en zo nog veel meer mensen
gelukkig te maken. Het initiatief Word

Rocks heeft zich inmiddels wereldwijd
verspreid. Moeder en zoon ontvingen al
heel veel mooie reacties van mensen die
een van de stenen vonden. Vanuit het
Word Rocks-project is de Love-it-forwardlist ontstaan, omdat Carol merkte hoeveel
mensen zich eenzaam voelen. Als iemand
het zwaar heeft en wat extra liefde kan
gebruiken, dan roept ze haar achterban op
om diegene te overladen met liefdespost.
Wil je meer weten over de bijzondere
projecten? Kijk op www.wordrocks.me

BRENG JE

MOOISTE (TOEKOMSTIGE)
ONTMOETING
IN BEELD!

IK+JI

CRE A J = W
IJ
WED
S TRI
JD

WAT KOMT ER ALS EERSTE BIJ JE OP ALS JE
DENKT AAN JE MOOISTE ONTMOETING?
BRENGJE MOOISTE ONTMOETING IN BEELD!
Fotografeer, teken, schilder, maak een collage of wat dan
ook. Ben je niet zo creatief met beeldmateriaal? Gebruik dan
woorden en kom met een mooi gedicht, verhaal of brief.
WAT MOET JE DOEN?
- Breng je mooiste (toekomstige) ontmoeting in beeld.
- Verwerk hierin ‘IK + JIJ = WIJ’.
- Beschrijf je mooiste (toekomstige) ontmoeting.
-	Blok 12 oktober in je agenda! De winnaar wordt die dag
bekend gemaakt bij het Festival der Ontmoeting in de
Kulturele Raad (Hillegom)

Stuur je inzending vóór 16 september naar:
Carlijn & Dionne
info@welzijnskompas.nl
o.v.v. ik+jij=wij creawedstrijd creawedstrijd
of lever jouw inzending persoonlijk in bij
WelzijnsKompas
Wij nemen contact met je op!
www.welzijnskompas.nl

WAT
KUN
JE
WINNEN? :)))
Een schilderworkshop bij
kunstenaars Iet & Wout
(Plan4, De Oude School) of
een VVV bon!

COLOFON

ELKAAR ZIEN is een eenmalige uitgave
van WelzijnsKompas en wordt uitgebracht
in het kader van het Jaar vol Ontmoeting.
WelzijnsKompas is de welzijnsorganisatie
voor bewoners in Hillegom en Lisse.
WelzijnsKompas helpt buurten leefbaar
maken en ondersteunt kwetsbare
bewoners om zichzelf (weer) te redden
en mee te doen in de samenleving. Want
niemand mag tussen wal en schip raken,
iedereen telt mee.

REDACTIE
Carlijn French, Dionne Scheepmaker, Nyncke
Morad, Marije Pots, Johanna Cloo
Yvonne Andrée Wiltens (eindredactie)
Woordgeregeld - Lisse
VORMGEVING
Chantal Brama
Studio ontpOpt – Lisse

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Bettina van Klaveren, Franz van Sluis,
Walter Voerman, Paul Duits, Sylvia Duits,
Rob Gremmee, Ria Nieraad, Gerry van
Amersfoort-Hermans, Iet Langeveld, Wout
Ruigrok, Niekie Doornbosch, Marianne
Brouwer, Paul van der Wel, Wim Verkerk,
Fred van Trigt, Jolanda Langeveld, Gerard
Brom, Katja Terpstra
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