
Van donderdag 27 september t/m/ vrijdag 5 oktober vindt  
de landelijke week van de eenzaamheid plaats 
in Hardenberg de ‘Week van de Ontmoeting’ genoemd. 
Binnen de gehele gemeente Hardenberg vinden er deze  
week extra activiteiten plaats die gericht zijn op  
ontmoeting. Het landelijke thema voor dit jaar is gericht op  
de inzet van vrijwilligers.  
De week start met een Kick-off bijeenkomst aan  
De Stuwdijk 4 te Hardenberg van 15.00 – 17.00 uur. 
Het welkomstwoord wordt gedaan door 
 wethouder A. te Rietstap.  
 
 
 
Wil je nieuwe mensen ontmoeten om samen leuke dingen mee te 
ondernemen? Nieuwe dingen ervaren en je grenzen verleggen, maar weet 
je niet zo goed hoe ?? 
De Stuw brengt inwoners van Hardenberg bij elkaar.  
We organiseren activiteiten waar je anderen kunt ontmoeten met  
dezelfde interesses of met wie je leuk kunt praten.  
Er is van alles mogelijk. Loop bijvoorbeeld eens binnen bij In Beeld 
of in één van de buurtkamers voor koffie of (creatieve) activiteiten. 
Houd je van sporten?Kijk  dan eens naar STARS. 
Er is altijd een weg om andere mensen te ontmoeten.  
 
Weekschema: 
Centrum: 
Donderdag 27 september 
Kickoff bijeenkomst aan De Stuwdijk 4 15.00 – 17.00 uur 
• 3 gangen verrassingsmenu € 3,50  in Buurtkamer Kern Hardenberg 

17.30 uur  
 
Maandag 1 oktober 
• Eetcafé De Stuwdijk (RIBW) – 17.30 uur – warme maaltijd € 4,00 p.p. 
De Stuwdijk 4-5. Info tel. 0523 265424. 
 
Dinsdag 2 oktober 
• 55+middag kern Hardenberg  in  De Schakel, Lage Doelen 2 van 13.30- 

17.00 uur 

Vrijdag 5 oktober 
• Wensen ouderen worden vervuld door  AlfaCollege / Stuw / SXB 
• Voorleeslunch  in de bibliotheek om 10.30 uur met medewerking van 

Stuw/ Colour Kitchen 
 
Noord:  Slagharen, Lutten, Gramsbergen en De Krim 
Vrijdag 5 oktober 
• Wensen ouderen worden vervuld door de Stuw  
• Voorleeslunches in om 10.30 uur:  De Binder-Gramsbergen 

                                                       Buurtkamer- De Krim 
                                                       De Praam-Slagharen 
                                                       Dorpshuis-Lutten 

 
West: Dedemsvaart, Balkbrug en Rheezerveen  
Woensdag 3 oktober 
• Hollandse spelmiddag in de buurtkamer 14.00-16.30 uur in de van 

Dedem Marke 
• Maatjesavond – 19.30 – 21.30 uur in De Baron in Dedemsvaart 
 
Donderdag 4 oktober 
• Sociaal Diner – 17.00 tot 20.00 uur in De Baron in Dedemsvaart. 
Kaartjes € 3,00.  
 
Vrijdag 5 oktober 
• Wensen ouderen worden vervuld door onder meer Stuw  
• Voorleeslunch  in de bibliotheek om 10.30 uur met medewerking van 

Stuw in de Baron  Dedemsvaart en Trefpunt Balkbrug 
 
Zuid: Bergentheim, Marienberg, Kloosterhaar, Sibculo en 
Bruchterveld 
Vrijdag 5 oktober 
• Wensen ouderen worden vervuld door onder meer Stuw  
• Voorleeslunch  in de bibliotheek om 10.30 uur met medewerking van 

Stuw/ Colour Kitchen 
 
 
 
 

 


