
Samen voor minder  
eenzaamheid in Oldebroek 
Eenzaamheid; het is een groter probleem dan u misschien denkt. In onze gemeente
hebben ongeveer 2.500 inwoners hier dagelijks veel last van, ook jongeren. Het is
belangrijk om hier iets aan te doen. Want eenzaamheid gun je niemand. Verschillende
organisaties en inwoners zetten zich in om eenzaamheid te verminderen.

“Als je mij vraagt wat belangrijk is in de strijd 
tegen eenzaamheid, dan zeg ik: het gaat om de 
kleine dingen. Er hoeven geen grote plannen 
uitgevoerd te worden. Juist de initiatieven die 
voor iedereen dichtbij, herkenbaar en haalbaar 
zijn, hebben vaak het mooiste effect. Het 
koffiemoment in het buurthuis, het sportuurtje 
voor senioren, de vrijwilliger die wekelijks 
langskomt of even helpt, de georganiseerde 
wandel- of fietstour; het is maar een kleine 
greep uit de vele voorbeelden die er zijn. 
Gelukkig kunnen door de versoepelingen steeds 
meer van deze activiteiten hervat worden.   
Maar het kan op een nog kleinere schaal. Het 
begint bij het omzien naar elkaar. Kijkt u eens 
in een straal van 150 meter om u heen. Is er 
iemand die u blij kunt maken met wat extra 
aandacht? Ook al is het voor uw gevoel iets 

simpels, het kan voor de andere een weldaad 
zijn. Een kopje koffie drinken samen, een praatje 
bij de voordeur, een bloemetje of een hapje eten 
brengen. Het gaat om even dat welgemeende 
contactmoment. Zeker in deze zomerperiode is 
dat extra belangrijk. Want veel mensen blijven 
alleen achter, als familieleden of vrienden op 
vakantie gaan. Laten we samen zorgen voor 
een mooie vakantieperiode 
voor iedereen. Ook hierin 
geldt: het zijn de kleine 
dingen die het doen. En 
u als inwoner, maar nog 
meer als buurman of 
buurvrouw bent daarbij 
onmisbaar.”

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg

Dinie Lokhorst is een heel 
actieve vrijwilliger. Zo helpt 
ze een paar dagdelen in de 
week in De Klinker in Wezep, 
werkt ze in de Synagoge 
en bij een zorgboerderij en 
is ze maatje via ZorgSaam 
Oldebroek. Ze is alleenstaand 
en woont in Wezep. “Zeven jaar 
geleden ging ik met vervroegd 
pensioen”, vertelt Dinie. “Ik 
dacht, ik moet wel wat te 
doen hebben. Hele dagen 
alleen thuis zitten is niets voor 
mij. Zo ben ik verschillende 
vrijwilligersfuncties gaan doen. 
Ik vind vooral die variatie leuk.”

In De Klinker komt wekelijks 
een vaste groep dorpsgenoten 
koffie drinken. “Het zijn 
mensen die om verschillende 
redenen echt aandacht 
nodig hebben. Ik vind het fijn 
om voor hen iets te kunnen 
betekenen.“
    
De lockdown was ook voor 
Dinie een lastige tijd. “Ik 

vond het belangrijk om wel 
in verbinding te blijven met 
anderen. Dus heb ik gekeken 
wat ik dan wel kan doen: 
wandelen met buurtgenoten, 
samen koffie drinken in de 
achtertuin, samen breien voor 
een goed doel, samen kaarten 
maken voor zieken en ouderen 
die we kenden en ik heb veel 
gebeld.”

Twee jaar geleden werd 
Dinie ernstig ziek. In haar 
herstelperiode is ze weer 
mee gaan draaien in het 
vrijwilligerswerk. Het gaat nu 
steeds beter met haar. Dinie 
raadt iedereen die eenzaam 
is aan om de kennissenkring 
te vergroten. “Kijk waar je 
mogelijkheden liggen om 
mensen te ontmoeten. Dat 
heeft grote meerwaarde. 
Niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor de ander. Ik heb 
dat zelf ondervonden toen 
ik in het ziekenhuis lag en in 
het revalidatiecentrum zat. 
Contacten zijn zo belangrijk, 
daar ben je dan echt 
afhankelijk van.” 

Verder wil Dinie graag 
ZorgSaam Oldebroek noemen. 
“Dit is een mooi initiatief. Zij 
zijn op een goede manier bezig 
om eenzaamheid te bestrijden, 
door bijvoorbeeld mensen aan 
elkaar te koppelen.” 

Gert Kroes weet helaas hoe het is om je eenzaam 
te voelen. Hij is alleenstaand, 54 jaar en woont in 
Oldebroek. Door zelf initiatief te nemen, is Gert Kroes 
uit zijn isolement gekomen. “Ik ben gaan biljarten en 
koersballen in De Huiskamer van Wezep”, vertelt hij. “Ik 
zag de uitnodiging hiervoor voorbij komen op internet 
en het sprak me wel aan. Ik ben eerst zelf gaan biljarten 
en later ben ik mensen gaan benaderen om ook mee te 
doen. Nu komt er een groepje van 4 of 5 oudere mensen 
regelmatig langs. Het is leuk om De Huiskamer te helpen 
meer mensen over de vloer te krijgen. Ik wil het biljarten 
graag uitbreiden door ook les te gaan geven. Iedereen die 
het biljarten wil leren kan zich opgeven. 

Door corona zat ik veel thuis. Er was weinig te doen, ook 
De Huiskamer was niet open. Ik heb vooral veel achter 
de computer gezeten, wat internetten. Of ik ging naar 
buiten om een rondje te lopen. Ook ging ik regelmatig 
naar mijn moeder. Ik merk dat anderen vaak druk zijn, 
zoals mijn broers. Daardoor zien we elkaar niet veel. Met 
verjaardagen bijvoorbeeld ben je wel bij elkaar, maar ook 
dat viel door corona weg. Gelukkig kan dat nu wel weer. 

Ik wil iedereen die zich eenzaam voelt graag zeggen: ga 
naar buiten alsjeblieft. Als je thuis blijft zitten en niets 
doet, dat is echt twintig keer niks. Het is belangrijk om 
ook zelf actie te ondernemen.”

U kunt eenzame mensen op verschillende manieren helpen. Nodig bijvoorbeeld een buurvrouw of 
buurman eens uit voor een kopje koffie. Of meld u aan als vrijwilliger. 

Vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid
Vrijwilligerswerk is ook een manier om hulp te bieden aan mensen die zich eenzaam voelen of alleen 
zijn. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een telefonische hulplijn, door voor iemand te zorgen of u in te 
zetten voor een vereniging. Uw hulp is altijd welkom. Binnen het Platform 
Informele Ondersteuning zijn veel organisaties in de gemeente Oldebroek 
actief met het omzien naar anderen.  
 
Meer info via: pio-oldebroek.nl

Ervaring vrijwilliger Dinie Lokhorst 
“Contacten zijn zo belangrijk”

Kerngroep Oldebroek tegen Eenzaamheid
De kerngroep Oldebroek tegen Eenzaamheid bestaat uit 
inwoners, vrijwilligers en professionals. Samen zetten 
zij zich in om eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen 
te verminderen. Door onder meer het onderwerp breed 
onder de aandacht te brengen en door het organiseren 
van activiteiten.

Meer informatie en tips
Wilt u meer informatie over eenzaamheid en weten wat u 
zelf kunt doen? Kijk eens op eentegeneenzaamheid.nl
Of neem voor hulp en ondersteuning contact op met het 
Sociaal Team. Kijk op oldebroek.nl/sociaalteam of bel 
met 0525 63 83 33.

“Toen mijn vrouw overleed viel ik in een zwart gat. 
We gingen veel samen op reis, in mijn eentje doe ik 
dat niet. Mijn familieleden wonen allemaal ver weg. 
Het gaat echt om het menselijk contact. Dat is zo 
belangrijk. Daarom ga ik wekelijks koffie drinken in 
De Klinker en bezoek ik De Huiskamer van Wezep. 

Ook krijg ik wekelijks een maatje Van ZorgSaam 
Oldebroek over de vloer. Elke vrijdagochtend komt de 
huishoudelijke hulp. De dagen duren lang als je alleen 

thuis zit, zonder dat je iemand spreekt. Als mensen 
zeggen ik kom binnenkort bij je langs, dan zeg ik 
weleens, kom niet langs maar kom even binnen.”

Inwoner van Wezep
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Wat kan ik doen voor eenzame mensen in mijn omgeving? 


