
Een spelletje met elkaar doen is een leuk, spannend 

en gezellig tijdverdrijf. Gelukkig zijn er genoeg        

jongeren die graag een potje komen kaarten,      

schaken of dammen. Een partijtje Rummikub of een 

spelletje op de computer is natuurlijk ook mogelijk. 

Speelt u mee? 

Spelletjes doen 6 

Een groep ouderen en jongeren gaan samen in gesprek 

over allerlei stellingen die jong en oud bezighouden. 

Deze stellingen kunnen per gesprek verschillen en     

natuurlijk kunt u ook zelf gesprekspunten aandragen. 

Zo leren we van elkaar en leren we de wereld waarin 

we leven beter kennen en begrijpen.  

Samen aan tafel voor een goed gesprek 7 

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor uw  

fysieke en mentale gezondheid. Samen een ommetje 

maken is nog leuker! Jongeren gaan graag samen met u 

op pad. Als u wilt, helpen zij u om een leuke en motive-

rende wandelapp te installeren op uw smartphone    

zoals de “It’s my life app” of “de Ommetje-app”. 

Ommetje maken 1 



“Niemand kan zo lekker stoofvlees maken als mijn 

oma”, maar zou zij wel eens een tortilla of een quinoa-

salade hebben gegeten? Samen zoeken jullie je favorie-

te recept uit, gaan deze samen bereiden en leggen de   

bereiding vast op foto. Zo levert u samen een bijdrage 

aan een kookboek met recepten uit De Liemers. 

Kookboek van alle leeftijden 2 

Jongeren willen dit graag met u opstarten. Een gesprek 

met de kleinkinderen of met vrienden en familie wordt 

dan mogelijk zonder dat u daarvoor op pad hoeft, door 

gebruik te maken van mailen, chatten, beeldbellen, 

Facebook of Instagram. Natuurlijk gaan de jongeren u 

ook helpen bij allerlei andere lastige computervragen. 

Kansen met online communiceren 3 

Heeft u ook nog een doos met oude foto’s in de kast 

staan en heeft u er al eens aan gedacht om daar een 

(digitaal) fotoboek van maken? Jongeren helpen u graag 

met sorteren en zijn benieuwd naar de verhalen die er-

bij horen. Zo maakt u samen een mooi document van 

uw levensgeschiedenis. De drukkosten zijn voor ons! 

Uw leven in beeld 4 

Samen fietsen, genieten van de natuur én van bewe-

ging. Duofietsen is een mooie manier om samen op 

pad te gaan in uw eigen omgeving. Jullie zitten naast 

elkaar en het fietsen gaat eenvoudig door de trapon-

dersteuning. Zo is er gelegenheid om tijdens het fietsen 

een praatje te maken en te genieten van de omgeving. 

Duofietsen 5 


