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Iedereen voelt zich wel eens alleen. Maar als dat lang duurt, is dat niet goed voor 
de gezondheid. Er is daarom een landelijk programma tegen eenzaamheid. 
Hier doen in Etten-Leur ook al veel organisaties aan mee. 

Wil jij iets doen tegen eenzaamheid? 
Bezoek de site: www.eentegeneenzaamheid.nl

Bewegen en sporten is in de Corona tijd iets 
lastiger geworden. Maar er kan nog heel veel! 
In de Beweegtuin op het terrein van Klooster-
gaard word je begeleid door de buurtsportcoaches. 
Geheel volgens de richtlijnen rondom Corona.

Meedoen? Deelname is gratis.
Kom in sportieve kleding donderdag om 10:00 uur.

Bewegen is voor iedereen!

Heb jij vragen over regels of 
instanties in Etten-Leur? Zoek je  hulp 
of ondersteuning? 
De meedenkcoaches helpen je mee. 
Gratis en in vertrouwen. 

Bel voor een luisterend oor:  
076 - 50 477 34 of mail naar 
info@meedenkcoachettenleur.nl

Even bellen?

Zin in een wandeling? Maak er een 
uitdaging van met de Ommetje app. 
Start je eigen wedstrijd met een groep 
vrienden, familie of collega’s. Of speel 
tegen de rest van Nederland. Win 
medailles en wordt de beste wan-
delaar van jouw team! 

Maak ‘n ommetje“Ik ben blij met alle initiatieven die er zijn in Etten-Leur. En die in de 
Coronatijd juist zijn ontstaan. Eenzaamheid is altijd veel dichterbij 
dan je denkt. Laten we ons daar bewust van zijn en omkijken naar 
elkaar. Ik doe ook gelijk een oproep en nodig mezelf graag uit om 
een ommetje met u te maken. Ik luister graag naar uw verhaal.”

“Ik luister graag naar u!”

Je wordt met de lach leuker!

Wees een regenboog in iemands wolk.

Paraplu delen?
Stichting Present in Vriendschap matcht vrijwilligers met mensen die op zoek zijn 
naar gezelschap. Een uurtje per week kan al het lichtpunt zijn in iemands leven. 

Vrienden worden?

Zo is Toos Vissers bijvoorbeeld al 4,5 
jaar bevriend met Gertie van Steen. Ze 
zien elkaar iedere vrijdagmiddag een 
uur. Gertie is de vriendschap aange-
gaan omdat ze mensen graag een 
goed gevoel geeft. Gewoon door er 
te zijn en te luisteren. Het leuke is dat 
ook Toos dit doet bij weer een andere 
mevrouw. Wat een gezelligheid!

Zoek jij een vriendschap? Geef je op bij stichting Present in Vriendschap.

Organisatie:  Stichting Present in Vriendschap
Contact:   Bel 06 – 19 39 39 73 
   Mail naar presentinvriendschap@gmail.com
   of bezoek de Facebookpagina.

Een rondje lopen in de regen samen is nog 
altijd leuker dan alleen. 

Wil jij eens een rondje lopen met een 
onbekende inwoner? Meld je aan en we 
zorgen dat je een mooi ommetje samen kan 
lopen. Het kost je niks, maar levert je zeker 
een leuk gesprek en een frisse neus op. 

Organisatie: Voor Elkaar
Mail naar:  info@etten-leurvoorelkaar.nl 
of bezoek:  www.etten-leurvoorelkaar.nl.

Download gratis 
in de App Store of via Google Play.

Alle mensen in Etten-Leur tellen mee.

 Facebook Coronahulp 
 groot succes
 Op Facebook kun je de groep Coronahulp Etten-Leur vinden. 
 Simpel gezegd een platform waar je hulp kunt vinden óf aanbieden. 
 Dat is nu al een groot succes! 

 Kun jij geen boodschappen doen? Zoek je een oppas? Iemand om 
 je hond uit te laten? Vervoer nodig naar een specialist? Heb je hulp  
 nodig? Plaats dan in jouw oproep de hashtag #hulpnodig. 

 Kun je hulp aanbieden? Zet dan de hashtag #hulpaangeboden in je  
 oproep. 

 Organisatie:  Coronahulp Etten-Leur
 Contact:  Facebook

  Wethouder Frank Vrolijk Buurtsportcoach Marian: bel 06-51413389  of stuur een mail m.roest@avoord.nl
Buurtsportcoach Martijn: bel 06-36384267 of stuur een mail m.hentzen@ssnb.nl

Vera en George Dijkstra wonen pas 4 jaar in Et-
ten-Leur, maar zetten zich voor van alles in. Zo 
drinken ze graag een kopje koffie met mensen 
die ze tegenkomen. Gewoon op straat, na een 
eerste praatje. 

“Ik wilde iets doen tegen eenzaamheid”, 
vertelt Vera. Haar gouden tip? “Gewoon doen! 
Het wordt zeer gewaardeerd.”

Bakje koffie?

Zet 30 december ‘n lichtje voor je raam 
 
Op woensdag 30 december willen we in Etten-Leur een groot aantal 
lichtpuntjes ontsteken. Gewoon vanuit je eigen huis. Meedoen? 
Uitleg staat op onze Facebook pagina ‘Met ELkaar2020’.

Soep: een makkelijke maaltijd waar veel seizoens-
groente in kan: lekker én gezond! De knolselderij 
kippensoep van Judith is lekker zacht van smaak 
en vooral heel simpel om te maken!

Judith kookt... 
knolselderij kippensoep

Ingrediënten:
• 1 knolselderij, geschild en in grove blokjes
• 2 uien in grove stukken
• 1 a 2 teentjes knoflook
• 1,5 liter water
• Scheutje olijfolie
• 3 kippenbouillon tabletten
• 2 flinke kipfilets
• Zwarte peper en  

nootmuskaat naar smaak

Bereiding: 
Fruit de uien in de olijfolie in je soeppan. Voeg 
knolselderij en knoflook toe. Bak dit 5 a 10 minu-
utjes zachtjes mee. Voeg het water en de bouillon-
blokjes toe. Zodra het kookt leg je de kipfilets erin 
en kook je het voor 20 minuten. Haal de kipfilets 
uit je soeppan. Maak je soep glad met de staaf-
mixer. Voeg de kipfilets in stukjes toe. Kruid met 
zwarte peper en wat nootmuskaat. Als je soep te 
dik is voeg je wat water toe! Smakelijk eten!

Meer inspiratie? Volg Judith Berkelmans 
op Instagram of Facebook

Doe ‘n spelletje
Ben jij tussen de 25 en 49 jaar en kun 
jij tegen je verlies? Zin om mensen te 
ontmoeten en leuke dingen te doen? 
 
1x per maand organiseren we 
spelletjes en andere leuke activiteiten 
op een vaste vrijdag. Door Corona 
kunnen we even niet samenkomen, 
maar volg onze Facebook pagina 
voor nieuws.

Organisatie: Let’s meet up
Contact via: Facebook of
letsmeetupettenleur@gmail.com 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/
mailto:info%40meedenkcoachettenleur.nl?subject=
mailto:presentinvriendschap%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Present-in-Vriendschap-478498192667580/
mailto:info%40etten-leurvoorelkaar.nl?subject=
http://www.etten-leurvoorelkaar.nl/
https://apps.apple.com/us/app/ommetje-lopen/id1472994470?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canvasheroes.ommetje
http://www.facebook.com/groups/CoronaHulpEttenLeur
mailto:m.roest%40avoord.nl?subject=
mailto:m.hentzen%40ssnb.nl?subject=
https://fb.me/e/1yjOqFEwA
https://instagram.com/koken_eten_leven?igshid=hetylkbpnwuz
https://www.facebook.com/judithkookt/
https://www.facebook.com/Lets-meet-up-Etten-Leur-2068053030149734
mailto:letsmeetupettenleur%40gmail.com?subject=

