Advertentienr. 230

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

Vrouw 89 jaar, uit Zwanenburg
zoekt een vrolijke vrouw om
samen gezellig op stap te gaan,
zoals winkelen, naar het strand,
bustripje maken, etc.

Advertentienr. 239

Advertentienr. 240

Advertentienr. 242

Vrouw, oorspronkelijk uit Iran,
59 jaar uit Hoofddorp, wil graag
contact met mensen (vrouwen
en/of mannen om samen te
wandelen, koffie te drinken, etc.

Man, 73 jaar uit Hoofddorp,
zoekt contact met een vrouw (60
- 75 jr.) om samen leuke dingen
te doen. Houdt van fietsen,
wandelen, uit eten, terrasje
pakken, tuinieren, stedentrips.

Man, 85 jaar, uit Hoofddorp
Floriande, zoekt een maatje
(vrouw) om gezellig mee op pad
te gaan. Bijv. wandelen, koffie
drinken, wat eten, gezellig
kletsen.

Samen

cultureel
gezellig
een bakkie
creatief
de tuin

Doen Krant

Samen met iemand iets ondernemen? Doen!

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.

Advertentienr. 220

Advertentienr. 222

Vrouw, 67 jaar, zoekt andere
scootmobielrijders om bij goed
weer een tochtje te maken bijv.
om Toolenburgerplas of
H'meerse bos. Bij voorkeur in
weekend. Vertrekken bij
Winkelcentrum Paradijs.

Dame uit Zwanenburg wil graag
mantelzorgers van mensen,
woonachtig in Zwanenburg,
ontlasten door bijvoorbeeld
koffie te komen drinken, een
spelletje te doen, een praatje te
maken, rolstoel te duwen, etc.
Advertentienr. 225
Vrouw, 78 jaar, uit Hoofddorp
zoekt maatje (man, vrouw) om in
weekend naar theater te gaan ,
koffie te drinken, uit eten of
winkelen. Hobby's; kaarten
maken, patchwork, pergamo.

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

Advertentienr. 243

Advertentienr. 246

Advertentienr. 244

Vrouw, 53 jaar, uit Vijfhuizen,
zoekt iemand om samen kopje
koffie te drinken of ergens naar
toe te gaan (bijv. feestmiddag
met muziek). Rijdt in
scootmobiel en loopt met
rollator,

Vrouw, 62 jaar, uit Nieuw
Vennep zoekt een maatje om
mee naar het theater, de film of
tentoonstellingen te gaan.
(Zit in rolstoel)

Vrouw, 61 jaar, uit Hoofddorp,
zoekt een vriendin met humor,
voor een goed gesprek en/of evt.
correspondentie. Interesses:
tuinieren, knutselen, cabaret,
arthouse films, terrasje pakken,
naar het strand, uit eten.

Vervolg advertentienr. 243

Advertentienr. 245

dus bij mooi weer bijv. stukje
rijden of wandelen.
Bij voorkeur in het weekend,
maar mag ook op een
doordeweekse dag.

Vrouw, 82 jaar, uit Zwanenburg
zou het leuk vinden om met
iemand naar de film te gaan
(filmhuis films) of naar een
musical.

www.meerwaarde.nl

December'19

Advertentienr. 229
Vrouw van 59 jaar, Hoofddorp,
geboren in Iran, wil graag samen
met iemand koffie drinken,
fietsen, winkelen en ondertussen
gezellig praten om zo beter
Nederlands te leren spreken.

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.

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

Perspectief voor iedereen

Advertentienr. 250

Advertentienr. 251

Advertentienr. 252

Man, 78 jaar, uit Hoofddorp
zoekt iemand om in het weekend
of in vakanties leuke dingen te
doen. Bijv. fietsen, korte
wandelingen, museumbezoek,
theater, concerten, steden
bekijken, koffie drinken.

Vrouw, 71 jaar, uit Nieuw
Vennep, zoekt vriendin om
gezellige activiteiten mee te
ondernemen. Zowel binnen- als
buitenshuis. Loopt met rollator
in huis. Buitenshuis met rolstoel,
moet geduwd worden.

Dame, 71 jaar, wonende in
Nieuw Vennep, zoekt gezellige
mensen om samen uit eten te
gaan of samen koffie/thee te
drinken. Eigenlijk alles wat leuk
en gezellig is. Het liefst op
vrijdag, zaterdag of zondag.

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

Samen

cultureel
gezellig
een bakkie
creatief
de tuin

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,

Doen Krant

Samen

Advertentienr. 260

Advertentienr. 263

Man, 82 jaar, zoekt vrouw 70/80
jaar voor vriendschap, leuke
dingen te doen, wandelen,
fietsen, terrasje pakken, naar de
markt, dagtochten, theater,
winkelen, autoritjes, uit eten,
etc.

Vrouw, 70 jaar uit Hoofddorp,
zou graag een eetgroep willen
starten. Ik denk hierbij aan max.
4 personen die op toerbeurt
koken en gezamenlijk de maaltijd
eten bij degene die gekookt
heeft. Hoeven echt geen

Vervolg Advertentienr. 263

Hier kan uw
oproep staan!!

cultureel
gezellig
een bakkie
creatief
de tuin

culinaire hoogstandjes te wezen.
Over kostendeling, frequentie,
tijdstip, etc. mag meegedacht
worden.
Ik woon zelf in Toolenburg en
heb katten en een hond.

Doen Krant

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

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

Advertentienr. 255

Advertentienr. 259

Advertentienr. 264

Advertentienr. 265

Man, 60 jaar, zoekt iemand die
net als hem ook houdt van
gezelligheid en er op uit gaan.
Houdt o.a. van wandelen,
fietsen, films kijken, ergens kopje
koffie drinken, tuincentra
bezoeken, etc.

Vrouw, uit Hoofddorp, in alle
opzichten jeugdige aow-ster,
zoekt vriendschap met
charmante man met humor en
eigen vervoer, om af en toe
leuke dingen te ondernemen.
Bijv.: theater, etentje, bioscoop,

Vrouw, 74 jaar uit Hoofddorp
zoekt maatje om te fietsen,
theater of museum te bezoeken,
om samen gezellig op stap te
gaan, etc.

Vrouw, 76 jaar uit Hoofddorp
zoekt iemand om samen mee te
wandelen, kopje koffie te
drinken, etc.

Hier kan ook uw oproep staan!

Vervolg Advententienr. 259
thuis een bordspel en een goed
gesprek. Heb brede
belangstelling. Hou van muziek
(soul/latin). Jij ook?

www.meerwaarde.nl

Hier kan ook uw oproep staan!

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

www.meerwaarde.nl

