
Tiendaagse van Ontmoeting 1 – 10 oktober 2019 
 
Een coalitie van Delftse maatschappelijke organisaties, nu nog bestaande uit Delft voor 
Elkaar, SSBO, Pieter van Foreest, de kerken, Humanitas, ZEL (= Zorgorganisatie Eerste Lijn) en 
de gemeente Delft hebben samen voor deze tiendaagse een aantal activiteiten 
georganiseerd. 
 
Inzetten op verbinding en ontmoeting, het helpt mensen prettiger in de samenleving te 
staan en zorgt ervoor dat zij voelen dat zij er nog bij horen. Het heeft een positieve 
uitwerking op gezondheid en participatie. Sommige mensen hebben zonder zichtbare 
moeite een groot sociaal netwerk. Anderen hebben weinig contacten en spreken dagenlang 
geen mens. Door gebrek aan sociale steun en positieve bevestiging nemen zelfrespect en 
gevoel van eigenwaarde af. Ondersteund door een door de minister van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport VWS gevoerde campagne zijn in Delft onder de naam ‘De Tien dagen van 
Ontmoeting’ initiatieven ontwikkeld om mensen meer met elkaar in contact te brengen.   

 
Definitief programma “De 10 dagen van de ontmoeting” 1-10 oktober” 
 

dinsdag 1 oktober Aftrap week van de ontmoeting (bijeenkomst voor beroepskrachten) 
Vertoning en nagesprek documentaire film Goede buur+ goed gesprek  
Locatie: Filmhuis Lumen. Doelenplein 5, 2611 BP Delft 
Programma: 12.15 Inloop met broodjes; 12.45  Uitleg over doel van de middag 1 tegen Eenzaamheid. 
Nieuws over de Coalitie, doel en activiteiten. Oproep aan partijen om zich aan te sluiten;  
13.15  Film; 14.45 Mogelijkheid om vragen te stellen aan de producer/regisseur; 15.15 koffie en thee.  
 
 

woensdag 2 oktober van 8.00 – 20.00 uur in Spar, Krakeelpolderweg2:  Ontmoeting in de 

supermarkt: De Spar maakt tijd vrij voor een praatje 

 

donderdag 3 oktober van 10.00 – 15.00 uur in Albert Hein, Martinus Nijhofflaan7 en Coop, Hof 

van Delftlaan 69 – 75:  Ontmoeting in de supermarkt: AH heeft een speciale ‘kletskassa’ en de Coop 

heeft een koffiehoek ingericht. De supermarkten geven ook uitleg over (online) boodschappen doen. 

 

vrijdag 4 oktober van 10.00 – 13.30 uur in filmhuis Lumen. Doelenplein 5. Vertoning en 

gesprek over documentaire Goede buur+ goed gesprek.  

De documentaire is gemaakt n.a.v. het feit dat in Rotterdam een vrouw na 10 jaar dood in 

haar woning werd gevonden. Niemand had haar gemist. Twee vrouwen 

besluiten in deze documentaire vrijwilligers te worden in een campagne tegen 

eenzaamheid. Gratis, inclusief  lunch. Wel aanmelden via e-mail: 

info@delftvoorelkaar.nl , of telefoon: 015 – 76 00 200. 
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zaterdag 5 oktober van 10.30 – 15.00 uur in  cafe restaurant Pavarotti. Stationsplein 4: 
Workshop Veilig Online Daten 
John Meuffels, directeur van datingbureau 50plusmatch, leidt de bijeenkomst. 
Waar en hoe ontmoet je nieuwe mensen? Ontdek het tijdens de workshop. Kosten: € 20,--, inclusief 
koffie/thee, gebakje, lunch en het maken van een profielfoto door een professioneel fotograaf en 
een drankje ter afsluiting. Graag tablet of laptop of smartphone meenemen als u die hebt.  
Aanmelden via e-mail: administratie@delftvoorelkaar.nl , of telefoon: 015 – 76 00 200. 
 
 

maandag 7 oktober van 14.00 – 16.00 uur in de Vierhovenkerk, obrechtstraat50. Digitale 

ontmoeting. Hoe digitale media kunnen helpen om ontmoeting te versterken. 

Sprekers van Compaan, Seniorweb en de Digitale huiskamer. Voor iedereen die zich 

nog niet of onvoldoende computervaardig vindt. Gratis.  

 

dinsdag 8 oktober van 12.00 – 15.00 uur in Abtswoude Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332: Crea 
middag  
Voor iedereen die van knutselen houdt. Wat er geknutseld gaat worden, is een verrassing!  Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. 
Kosten:  € 5,--. Wilt u met de BUDD bus worden opgehaald en thuisgebracht, dan € 8,--. Aanmelden 
via e-mail: info@delftvoorelkaar.nl , of telefoon: 015 – 76 00 200. 
 
 

woensdag 9 oktober    van 12.00 – 15.00 uur, bij het stadskantoor, Stationsplein: Ongehinderd 
testdag: samen maken we Delft toegankelijker! 
Mensen met en zonder beperking gaan op pad om met de Ongehinderd app vrijetijdslocaties in Delft 

te testen op toegankelijkheid. Het thema van de Week van de Toegankelijkheid 2019 is ‘Lekker vrij! 

Doen wat je zelf wilt’. Hierbij ligt de focus op toegankelijk recreëren. 

Gratis, inclusief lunchpakketje. Aanmelden via e-mail: administratie@delftvoorelkaar.nl , of telefoon: 

015 – 256 9310 

 

donderdag 10 oktober van 17.30 – 20.00 uur in buurtrestaurant Delftshove, Vorrinkplein 9: 
Gezellig samen eten  bij de buren in Delftshove.  
Voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten en nieuwe mensen te ontmoeten. Het 
buurtrestaurant is open vanaf 17.30 uur. Het driegangenmenu wordt geserveerd tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
 Kosten: € 6,--. Aanmelden kan via email: receptie.dlh@pietervanforeest.nl, of telefoon: 015-256  93 
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