
Week van de Ontmoeting gemeente Ommen 
Donderdag 27 september tot en met 6 oktober 2018 

 

Vrijdag 28 september 

Eetcafé de Paraplu 

 
Elke maandag en vrijdag komt een gezellige club mensen bij elkaar om elkaar te ontmoeten en/of 
samen te eten. Omdat er altijd plek is voor meer gezelligheid nodigen we jou ook uit!  
Kom langs voor een bakje koffie/thee en/of schuif aan en geniet van een 3 gangenmaaltijd.  
 
Voor een bakje koffie/thee kun je gewoon binnenlopen.  
 
Waar:  Vermeerstraat 1A Ommen ( in het gebouw van Baalderborg )  
Wanneer: Elke maandag en vrijdag inloop vanaf 14.00 uur (17:30 uur eten)  
Kosten: € 4,- (kinderen tot 12 jaar € 2,-) 
Opgeven: Meld je uiterlijk op de dag zelf vóór 14.00 uur aan via 06–22774756. 
 

Maandag 1 oktober 
 
Startconferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’  
 
Willie Oldengarm zal ons, namens de Coalitie Erbij, op deze avond meenemen in het thema 
eenzaamheid. Wat is het? Hoe signaleer ik het? Wat werkt en wat juist niet? Dit zijn enkele vragen die 
aan bod zullen komen. En wat minstens zo belangrijk is: Hoe kunnen we als vrijwilligers en professionals 
in deze beter met elkaar samenwerken?  
 
Waar:  Zaal 1 van Multifunctioneel Centrum de Carrousel 
Wanneer: Maandag 1 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur. Zaal open om 19.00 uur 
Opgeven: Tot 21 september a.s. bij Silke Schuurman, s.schuurman@wijz.nu of 06- 41643398. 
 

Eetcafé de Paraplu 
 
Elke maandag en vrijdag komt een gezellige club mensen bij elkaar om elkaar te ontmoeten en/of 
samen te eten. Omdat er altijd plek is voor meer gezelligheid nodigen we jou ook uit!  
Kom langs voor een bakje koffie/thee en/of schuif aan en geniet van een 3 gangenmaaltijd.  
 
Voor een bakje koffie/thee kun je gewoon binnenlopen.  
 
Waar:  Vermeerstraat 1A Ommen ( in het gebouw van Baalderborg )  
Wanneer: Elke maandag en vrijdag inloop vanaf 14.00 uur (17:30 uur eten)  
Kosten: € 4,- (kinderen tot 12 jaar € 2,-) 
Opgeven: Meld je uiterlijk op de dag zelf vóór 14.00 uur aan via 06–22774756. 
 

mailto:s.schuurman@wijz.nu


 

Sjoel je mee? 
 
Sjoel jij een potje mee?  
 
Waar:   Wijksteunpunt Nijenhaghen, Patrijsstraat 2 in Ommen 
Wanneer: Elke maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur 

 
High Tea Girls Only 

 
Kom je maandagavond gezellig naar jongerencentrum Punt?  
Er zal een heerlijke high tea voor je klaarstaan. 
 
Waar:  Jongerencentrum Punt, Chevalleraustraat 18 Ommen 
Wanneer: Maandag 1 oktober  
Voor wie: Meiden van 12 tot 16 jaar 
 

Dinsdag 2 oktober 
 

Maatjesontmoetingsavond Voormekaar! 
 
Deze avond is bestemd voor iedereen die een maatje zoekt of juist een maatje wil zijn.  
Andere mensen ontmoeten staat centraal.  

 
Waar:  Buurtlokaal De Bree, Weegbreestraat 1 in Ommen 
Wanneer:  Dinsdag 2 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur 
Meer info? Ivonne Saueressig, i.saueressig@wijz.nu of 06-39345740 
 

Woensdag 3 oktober 
Gebakjesactie 

 
Ga op bezoek bij iemand die wat extra aandacht kan gebruiken en neem een gratis gebakje mee.  
 
Hoe werkt het?  

1. Maak een afspraak bij iemand waar jij op bezoek wilt. 
2. Reserveer voor woensdag 26 september twee gratis gebakjes bij Evenmens Ommen, 

via tel.nr. 0529 – 820996 of e-mail: info@evenmens.nl. 
3. Haal op woensdag 3 oktober de gebakjes op bij Bakkerij van der Most,  

Varsenerstraat 3 in Ommen en maak iemand blij met jouw bezoek en een gebakje. 
 

Haak en brei maar aan! 

 
Kom gezellig in het wijksteunpunt met je haak- of breiwerk, onder het genot van een kopje koffie, 
“aanhaken”! Heb je een mooi patroontje dat je wilt delen, heb je een projectje klaar en wil je daarmee 
anderen inspireren of wil je de basis van het haken onder de knie krijgen, geef je dan op! Je dient zelf 
voor het benodigde materiaal te zorgen. De haak en brei maar aan avonden zijn voor zowel de 
beginnende haak- en breisters als voor gevorderden. 
 
Waar:  Wijksteunpunt ’t Vlierhuis, Haarsweg 105 in Ommen 
Wanneer: Woensdag 3 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur 
Kosten:  € 2,00 p.p. (inclusief koffie/thee).  
Aanmelden: Tot 3 oktober bij Renate Brunsman, via r.brunsman@sxb.nlof 0529-469091.  
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Workshop Signaleren van Eenzaamheid 
 
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan 1 miljoen mensen voelen zich sterk 
eenzaam. Tijdens je werk als vrijwilliger kom je in aanraking met mensen, waarvan je vermoedt dat zij 
eenzaam zijn. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde? Is 
eenzaamheid te signaleren? En hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken? Dat komt aan bod in deze 
workshop.  
 
Willie Oldengarm zal namens Coalitie Erbij deze avond verzorgen. In de workshop wordt informatie 
geven rond het thema eenzaamheid, wordt aan de hand van voorbeelden de praktijk van vrijwilligers 
ingedoken en is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.  
 
Het doel van deze interactieve workshop is om inzicht te krijgen in het thema eenzaamheid en van 
elkaar te leren hoe eenzaamheid als vrijwilliger gesignaleerd en aangepakt kan worden.  
Deelname aan de workshop is gratis!  
 
Wanneer:  Woensdag 1 oktober om 19.30 uur   
Waar:  Multifunctioneel Centrum de Carrousel 
Voor wie: Alle vrijwilligers in de gemeente Ommen 
Opgeven: Voor 1 oktober bij Vrijwilligerssteunpunt Ommen, vrijwilligerssteunpunt@ommen.nl.  

 

Donderdag 4 oktober 
Gebakjesactie 

 
Ga op bezoek bij iemand die wat extra aandacht kan gebruiken en neem een gratis gebakje mee.  
 
Hoe werkt het?  

1. Maak een afspraak bij iemand waar jij op bezoek wilt. 
2. Reserveer voor woensdag 26 september twee gratis gebakjes bij Evenmens Ommen, 

via tel.nr. 0529 – 820996 of e-mail: info@evenmens.nl. 
3. Haal op woensdag  3 oktober de gebakjes op bij Bakkerij van der Most,  

Varsenerstraat 3 in Ommen en maak iemand blij met jouw bezoek en een gebakje. 

 
‘t Grijze Stekkie 
 
't Grijze Stekkie is een gezellige, vrijblijvende inloop waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.  
Praten over vroeger, gezelligheid, een lach en een traan. U kunt het allemaal kwijt bij ’t Grijze Stekkie.  
 
Waar:             Jongerencentrum Punt, Chevalleraustraat 18 in Ommen 
Wanneer:  Elke donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur  
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Vrijdag 5 oktober 
Filmavond 
 
Kijk je mee? 
 
Waar:   Jongerencentrum Punt, Chevalleraustraat 18 in Ommen 
Wanneer: Vrijdag 5 oktober van 19.00 uur tot 22.30 uur 
Voor wie:  Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar 
 
 

Eetcafé de Paraplu 

 
Elke maandag en vrijdag komt een gezellige club mensen bij elkaar om elkaar te ontmoeten en/of 
samen te eten. Omdat er altijd plek is voor meer gezelligheid nodigen we jou ook uit!  
Kom langs voor een bakje koffie/thee en/of schuif aan en geniet van een 3 gangenmaaltijd.  
 
Voor een bakje koffie/thee kun je gewoon binnenlopen.  
 
Waar:  Vermeerstraat 1A Ommen ( in het gebouw van Baalderborg )  
Wanneer: Elke maandag en vrijdag inloop vanaf 14.00 uur (17:30 uur eten)  
Kosten: € 4,- (kinderen tot 12 jaar € 2,-) 
Opgeven: Meld je uiterlijk op de dag zelf vóór 14.00 uur aan via 06–22774756. 
 
 

De activiteiten in de Week van de Ontmoeting worden mede mogelijk gemaakt door: 
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