
 

Flyer: Alleengaanden 
 

De activiteiten voor ‘Alleengaanden’ zijn door Ger Aarts en Doortje van 

der Burgt opgestart om tijdens de soms stille momenten in het weekend, 

wat gezelligheid te hebben met elkaar.  

De huidige werkgroep leden zijn: 

Lies Berkvens    0499421351 emberkvens@onsbrabantnet.nl   

Gerda van den Heuvel  0614437369 gerdinia@hotmail.com   

Marietje van der Linden  0499 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl 

De onderstaande afspraken zijn op 17 januari 2016 door de aanwezigen gemaakt, tijdens de 

Nieuwjaarsbijeenkomst in het Buurthuis. \\ 

Alleengaanden moeten: 

1 - lid zijn/worden van Zorg om het Dorp. Dit mogen ook buiten 

dorpse leden zijn/worden. Lidmaatschap kost € 10.00 per jaar. 

Daarvoor krijgt u jaarlijks een Zorg om het Dorp leden-actiebon 

van € 7,50. Deze kunt u besteden voor het onderstaande etentje. 

2 - er rekening mee houden dat aan de bijeenkomsten extra 

kosten verbonden zijn, afhankelijk van de activiteit. 

Onderstaande ‘alleengaanden’ komen in aanmerking voor deelname 

1 - alleenwonende volwassene, met eigen huishouden 

2 - één ouder met thuis wonende (volwassen) kinderen 

3 - volwassen ‘kind’ dat nog bij ouders woont 

4 - volwassen broers/zussen/geestelijken in ‘t zelfde huishouden 

5 - alleengaanden met LAT-relatie, moeten ieder een eigen 

huishouden hebben en beiden lid zijn van Zorg om het Dorp, om 

ieder apart te kunnen komen.  

6 - volwassene waar van de partner wegens zorgbehoefte 

langdurig elders woont.  

Programma onderdelen kunnen zijn:  

- 2x per jaar een alleengaanden-diner verzorgd door ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’. Er kan gebruik 

gemaakt worden van de ZOD-ledenactiebon van €7,50 

- kerstlunch, paaslunch enz. 

- samen een  voorstelling(en) in het openlucht theater bekijken; er wordt dan voor een 

gereserveerde plaats gezorgd. Gezellig nog een drankje na! 

- uitstapjes met de Buurtbus; door de week en in vakantie 

- samen afspreken om te fietsen op zondag of een activiteit te bezoeken. Bel elkaar om plannen te 

maken.  

- Oudjaars of Nieuwjaars bijeenkomst (december/januari),  gecombineerd met een activiteit in het 

Buurthuis 

-Activiteiten als jeu de boules, kegelen, creatief enz. 

 

 

 

Bent (of kent) u iemand die ook graag aan deze activiteiten deel wil nemen meldt  u (haar/hem) dan 

aan bij Zorg om het Dorp of bij één van de werkgroep leden. Voor de meeste activiteiten moet u 

zich vooraf aanmelden. Berichtgeving gebeurt via e-mail, de Nieuwsbrief of Mooi Laarbeekkrant . 

mailto:emberkvens@onsbrabantnet.nl
mailto:gerdinia@hotmail.com
mailto:m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl


 


