
Samen met iemand iets ondernemen? Doen!

P e r s p e c t i e f  v o o r  i e d e r e e n

Samen een wandeling maken, samen naar de film, samen een kopje koffie gaan drinken. Er zijn zoveel dingen te bedenken die leuk zijn om 

samen te doen. Medewerkers van MeerWaarde horen vaak dat het lastig is om daadwerkelijk iemand te zoeken en te vinden met wie u iets 

kunt ondernemen. Het kan zijn dat u zelf de stap niet durft te zetten of dat u geen aansluiting vindt. MeerWaarde biedt u met de Samen 

Doen Krant de gelegenheid om in actie te komen! Senioren en volwassenen (ouder dan 23 jaar) kunnen een persoonlijke oproep plaatsen 

om een maatje te vinden om samen iets te ondernemen. De ‘Samen Doen Krant ’ is niet bedoeld voor het zoeken van een partner.

Bemiddeling via  
tussenpersoon

Bij het plaatsen van een oproep 

in de krant wordt uw naam, 

telefoonnummer of e-mailadres 

uit privacy overwegingen niet 

vermeld. Het eerste contact 

loopt via een tussenpersoon die 

bemiddelt tussen diegenen die de 

oproep plaatsen en de mensen 

die reageren op de oproepen. U 

kunt contact opnemen met de 

tussenpersoon via het algemene 

nummer van MeerWaarde: 023 

5698888 of via het emailadres  

samendoen@meerwaarde.nl

Lees op de achterzijde van de krant 

hoe u zelf een oproep kan plaatsen.

w w w . m e e r w a a r d e . n l

Reageren op een oproep? 
Neem contact op met de tussenpersoon via het algemene nummer van MeerWaarde 023-5698888
of via het emailadres samendoen@meerwaarde.nl

Samen Doen Krant
cultureel
gezellig

een bakkie
creatief
de tuin

Advertentie nr. 105 
 
Vrouw (70 plus) uit Hoofddorp.  
Houdt van wandelen, 
tentoonstellingen, theater 
bezoeken en film kijken. 
Zoekt mensen die het gezellig 
vinden dit samen met haar te 
doen.

Reageren op een oproep? Neem 
contact op met de 
tussenpersoon via  het algemene 
nummer van MeerWaarde 
023-5698888 op vrijdag tussen 
9.30 - 11.30 uur of via het 
mailadres  
samendoen@meerwaarde.nl

Advertentie nr.119 
 
Man van 66 wonende in 
Hoofddorp met lichamelijke 
beperking zit in rolstoel. Zoekt 
een maatje vrouw/man om met 
digitale fotografie bezig te zijn. 
Uiteraard opnames maken en 
eventueel 

Advertentienr. 113  
 
Vrouw, 85 jaar, uit Hoofddorp, 
goed ter been zoekt een maatje 
om gezellige dingen mee te 
doen; wandelen, fietsen, etc.

Vervolg advertentie nr. 119 
 
bewerken. Apple pc aanwezig 
maar is nog niet bekend met de 
bewerkingssoftware van Apple. 
Koffie is aanwezig!!

Advertentie nr. 133 
 
Vrouw 80+,  woont in 
Hoofddorp, zoekt een vrouw om 
leuke en gezellige dingen mee te 
doen. Bijv. Theater, museum of 
even koffie mee te drinken. In 
bezit van scootmobiel.

 
 
 

December'19

Advertentie nr. 134 
 
Vrouw van 47 jaar wonende in 
Hoofddorp wil graag sociaal 
contact. Ze vindt het leuk om 
Nederlands te praten, koffie te 
drinken, en uitstapjes te maken.

 Advertentienr. 184 
 
Vrouw, 64 jaar, uit Hoofddorp. 
Om mijn hersenen te triggeren 
zoek ik mensen die een goed 
gesprek niet schuwen over bijv. 
filosofie,  muziek,  kunst, politiek, 
en religie. Afspreken kan bijv.  op 
maandagochtend in de Silo.

Advertentienr. 150 
 
Man, 63 jaar, uit Hoofddorp, 
i.b.v. elektrische rolstoel zoekt 
contact met een maatje (vrouw) 
om leuke dingen mee te 
ondernemen. Kan variëren van 
thee drinken tot uitwaaien op 
het de boulevard van Zandvoort.

Vervolg Advertentienr. 150 
 
Af en toe een stukje lopen met 
de rollator. Mijn interesses zijn: 
tuinieren, koken, politiek en 
Ierland.

Haarlemmermeer voor elkaar! 
Iedereen kan wel eens een 
handje extra gebruiken. Een 
klusje in huis of tuin, hulp met de 
boodschappen of vervoer, 
samen een gezellig uitje maken 
of sportief bezig zijn met een 
maatje. Dit kan eenmalig of voor 
langere tijd zijn,  

vrijwillige hulp aan iemand in uw 
buurt of voor een 
maatschappelijke organisatie. Op 
de website 
www.haarlemmermeer 
voorelkaar.nl. ziet u in één oog 
opslag wie u kunt helpen of waar 
u zelf hulp vindt. Eenvoudig, 
gemakkelijk en kosteloos.  

Reageren op een oproep? Neem 
contact op met de 
tussenpersoon via  het algemene 
nummer van MeerWaarde 
023-5698888 op vrijdag tussen 
9.30 - 11.30 uur of via het 
mailadres  
samendoen@meerwaarde.nl

Advertentienr. 185 
 
Vrouw, 87 jaar, uit Hoofddorp 
zoekt vrouw of man voor 
vriendschap om samen gezellig 
een spelletje te doen of kopje 
koffie/thee te drinken.

Reageren op een oproep? Neem 
contact op met de 
tussenpersoon via  het algemene 
nummer van MeerWaarde 
023-5698888 op vrijdag tussen 
9.30 - 11.30 uur of via het 
mailadres  
samendoen@meerwaarde.nl



w w w . m e e r w a a r d e . n l

Reageren op een oproep? 
Neem contact op met de tussenpersoon via het algemene nummer van MeerWaarde 023-5698888
of via het emailadres samendoen@meerwaarde.nl

Samen Doen Krant
cultureel
gezellig

een bakkie
creatief
de tuin

w w w . m e e r w a a r d e . n l

Hier kan uw  
oproep staan!!

Reageren op een oproep?
Neem contact op met de tussenpersoon via het algemene nummer van MeerWaarde 023-5698888  
of via het emailadres samendoen@meerwaarde.nl

Samen Doen Krant
cultureel
gezellig

een bakkie
creatief
de tuin

Reageren op een oproep?
Neem contact op met de tussenpersoon via het algemene nummer van MeerWaarde 023-569 88 88 of via 

samendoen@meerwaarde.nl

Zelf een oproep plaatsen en/of de krant ontvangen?
Neem contact op het Cursusbureau van MeerWaarde voor een inschrijormulier. Hierop geeft u aan of u een oproep wilt plaatsen 

of alleen de Samen Doen krant wilt ontvangen om te reageren. Het formulier kunt u ook downloaden via www.meerwaarde.nl.  

(Kies Activiteitenaanbod Volwassenen, kies Samen Doen Krant).

De krant is ook verkrijgbaar in wijkgebouwen, bibliotheken en bij de gemeente. Het Cursusbureau is open van maandag t/m vrijdag, 

9:00 en 12:00 uur, tel. 023- 569 88 61, cursusbureau@meerwaarde.nl

Haarlemmermeer voor elkaar! 
Iedereen kan wel eens een 
handje extra gebruiken. Een 
klusje in huis of tuin, hulp met de 
boodschappen of vervoer, 
samen een gezellig uitje maken 
of sportief bezig zijn met een 
maatje. Dit kan eenmalig of voor 
langere tijd zijn, 

 
 
 
Hier kan ook uw oproep staan!

Reageren op een oproep? Neem 
contact op met de 
tussenpersoon via  het algemene 
nummer van MeerWaarde 
023-5698888 op vrijdag tussen 
9.30 - 11.30 uur of via het 
mailadres  
samendoen@meerwaarde.nl

Advertentienr. 188 
 
Man, 54 jaar, uit Hoofddorp 
zoekt een maatje om gezellige 
dingen mee te doen, zoals 
wandelen, fietsen, zwemmen, uit 
eten, kletsen. Wil tegelijkertijd 
graag zijn Nederlands 
verbeteren. 

Advertentienr. 189 
 
Vrouw, 43 jaar, uit Hoofddorp 
zoekt een vriendin om gezellige 
dingen mee te doen, zoals 
wandelen, fietsen, zwemmen, uit 
eten, kletsen. Wil tegelijkertijd 
graag haar Nederlands 
verbeteren. 

vrijwillige hulp aan iemand in uw 
buurt of voor een 
maatschappelijke organisatie. Op 
de website 
www.haarlemmermeer 
voorelkaar.nl. ziet u in één oog 
opslag wie u kunt helpen of waar 
u zelf hulp vindt. Eenvoudig, 
gemakkelijk en kosteloos. 

Advertentienr. 200 
 
Vrouw, 85 jaar, uit Hoofddorp 
zoekt maatje om uit te gaan, 
wandelen, fietsen, museum 
bezoek, terrasje pikken, met de 
trein reizen.

Advertentienr. 210 
 
Man, 73 jaar, uit Rijsenhout 
zoekt maatje (man/vrouw) om 
thee/koffie te drinken, kletsen 
over dagelijkse dingen, 
boodschappen doen. Hobby: 
biljarten. Heeft een hondje.

Advertentienr. 201 
 
Vrouw 72 jaar, uit Hoofddorp 
zoekt iemand om in weekenden 
leuke dingen te doen: naar 
markten gaan,  met trein of bus 
op pad te gaan, te wandelen of 
fietsen.

Advertentienr. 211 
 
Spontane vrouw, 74 jaar, 
wonend in Zwanenburg zoekt 
vrienden/vriendinnen die het 
gezellig vinden om af en toe een 
kopje koffie te drinken of een 
boodschapje te doen. 

Advertentienr. 209 
 
Man van 66 jaar (beperkt zicht) 
zoekt een vrouw voor gezellige 
activiteiten. Ik woon in Aalsmeer 
en ik fiets vaak naar hoofddorp 
om te winkelen.

Advertentiennr. 217 
 
Man 91 jaar, uit Hoofddorp, 
zoekt iemand voor gezelschap; 
een praatje, kopje koffie, een 
spelletje of een wandelingetje.

Vervolg advertentienr. 209  
 
Ik hou van spelletjes, dagtochten 
en fietsen


