
Samen tegen eenzaamheid

“Cultuur en in het bijzonder muziek heeft een individuele waarde voor ouderen maar is 
tevens een verbindende factor en stimuleert contacten met anderen zoals familie, 
vrienden en wijkbewoners. Muziek wordt ingezet als middel om vereenzaming en 

maatschappelijk isolement te doorbreken en te voorkomen.“

Initiatief

De gemeente Weert is aangesloten bij het landelijke programma ‘Een tegen 
Eenzaamheid’. Dit thema heeft ook de aandacht getrokken van gemengd koor Creatura. 
Middels o.a. een concert en een lunchbijeenkomst wil Creatura hier op inspelen om het 
thema eenzaamheid onder ouderen onder de aandacht te brengen en tegen te gaan. 

Doelgroep

De doelgroep waar dit initiatief zich op richt is eenzame ouderen. Omdat dit een moeilijk 
te bereiken doelgroep is richt de promotie van dit initiatief zich op ouderen. Uiteraard 
komt het thema ‘Samen tegen Eenzaamheid’ in de promotie sterk naar voren. Op deze 
manier wordt geprobeerd om vooral de eenzame ouderen aan te spreken.

Samenwerking

Het bereiken van de doelgroep (alleenstaande) ouderen vraagt dus speciale aandacht. 
Diverse kanalen zullen worden gebruikt om de doelgroep te bereiken. We zullen 
rechtsreeks de ouderen en hun familie aanspreken. Ook is er een samenwerking gezocht 
met o.a. de SKW en KBO, Wonen Limburg, thuiszorginstellingen, maatschappelijk werk 
en Punt Welzijn. Dit zijn organisaties die veel in contact staan met ouderen en daardoor 
een goed beeld hebben van de eenzaamheidssignalen. Middels deze samenwerkingen 
kunnen we deze specifieke doelgroep individueel benaderen.

Tevens koopt Wonen Limburg 75 kaarten op om deze uit te kunnen delen aan ouderen 
waarvan bekend is dat zij met eenzaamheidsgevoelens kampen.

Vervoer

Niet alle ouderen zijn allemaal even mobiel meer. Om toch de mogelijkheid te bieden aan 
alle ouderen om de lunchbijeenkomst en het concert te bezoeken zijn er opnieuw 
verschillende samenwerkingen gezocht. Zo kijken we samen met Wonen Limburg hoe 
mobiele ouderen en minder mobiele ouderen met elkaar in contact kunnen worden 
gebracht, zodat deze samen het initiatief kunnen bezoeken.

Ook AutoMaatje biedt een oplossing. AutoMaatje is een vervoersdienst die minder 
mobiele Weertenaren van A naar B te brengen. Dit is een initiatief dat wordt ondersteund 
door Punt Welzijn. Mocht het financieel niet realistisch om gebruik te maken van 
AutoMaatje, wordt samen met Punt Welzijn gekeken naar een oplossing op maat. 

Concert

Zoals we reeds vorig jaar september aankondigden organiseert CREATURA op zondag 10 
oktober 2021 het concert Samen Tegen Eenzaamheid. Gestimuleerd door uw opmerking 
dat initiatieven zoals deze mooi zijn, met de informatie van de landelijke actie Een tegen 



Eenzaamheid én met de professionele ondersteuning van Punt Welzijn organiseren we 
het concert.

Uitgangspunten bij de programmasamenstelling:

- Aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep (herkennen)
- Het programma moet verrassen
- Het programma moet verbinden

Het realiseren van een dergelijk programma vraagt om samenwerking. Bij dit concert 
werkt Creatura samen met de mannengroep Vocaal Ensemble ANDIAMO!, met 
theatermakers Jan Schroën & Fer Koolen en met Vocaal Ensemble PHOENIX. Alle 
deelnemende groepen hebben een eigen onderdeel in het programma maar er zal bij tal 
van onderdelen worden samengewerkt.

Het muzikale palet van het concert Samen tegen Eenzaamheid kent vele kleuren maar 
heeft dus als leidraad: herkenning, verrassing en verbinding. Deze uitgangspunten zullen 
nog worden versterkt door de belichting

en beeldprojecties tijdens de uitvoering. De artiestieke leiding berust bij de dirigenten 
Ton van de Weem en Rens Theunissen en het theaterduo Jan Schroën & Fer Koolen.

Uiteraard worden de dan geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Lunchbijeenkomst

Niet alleen muziek, maar ook eten verbindt. Een aantal dagen eerder wordt iedereen die 
een kaartje heeft gekocht, uitgenodigd voor de lunchbijeenkomst. Een lunchbijeenkomst 
waarbij verschillende kunstenaars aanwezig zullen zijn om hun werk tijdens de 
coronaperiode te laten zien. Ook dit initiatief vindt plaats in het Franciscushuis, te Biest.

Voor de samenwerkingspartners (zie hoofdstuk ‘samenwerkingspartners’) is dit een 
georganiseerd moment om in gesprek te kunnen gaan met de bezoekers, met als doel 
om ook na het concert iets voor de eenzame ouderen te kunnen betekenen en zo het 
duurzame karakter in te bouwen. Te denken valt aan het ondersteunen bij het aansluiten 
bij eetpunten, samen inschrijven om lid te worden van de KBO, de weg wijzen naar 
verschillende ontmoetingspunten of het initiëren van structureel contact met de 
leefbaarheidsmedewerkers.

Waar dit initiatief op zichzelf al bijdraagt aan het onder de aandacht brengen en het 
tegengaan van eenzaamheid, is er dus ook nog een apart moment voorafgaand aan het 
concert gepland om ook op de langere termijn iets te kunnen betekenen voor deze 
doelgroep. 

Uiteraard worden de dan geldende coronamaatregelen in acht genomen. De 
lunchbijeenkomst is niet meegenomen in de begroting.

Samenwerkingspartners

- Wonen Limburg
- SKW en KBO
- Thuiszorginstellingen
- Maatschappelijk Werk



- Gemeente Weert
- AutoMaatje
- Punt Welzijn
- Franciscushuis

Vrijwilligersproject

Het concert Samen tegen eenzaamheid is een vrijwilligersproject. In werkgroepen 
(programma, organisatieroep, werving en promotie, opbouw, bestuur) krijgt de activiteit 
gestalte. In totaal vraagt dit project ongeveer 1800 uren aan vrijwilligersinzet.

Begroting concert ‘Samen tegen Eenzaamheid’

Eigen bijdrage

Inkomsten Uitgaven

1. Kaartverkoop €5.625 1. Promotie €950              

2. Inzet vrijwilligers €8.100 2. Ondersteuning €4.000                                       
3. Sponsering €1.000    3. Franciscus Huis €2.400   

4. Reiskosten artiesten €575

Externe bijdrage 5. Inzet vrijwilligers €8.100

4. Subsidie €2.500 6. Directie en begeleiding €1.200 

------------ ------------

€17.225 €17.225

Inkomsten

1. (350x€15+50x€7,50)
Deze prijs is inclusief koffie en vlaai

2. 1800 uur vrijwilligerswerk x €4,50 vrijwilligersvergoeding
3. Ambassadeurs-/donateursactie (inmiddels al €500 opgehaald)
4. Aanvraag subsidie gemeente Weert

Uitgaven

1. Promotiemateriaal, zoals het ontwikkelen en afdrukken van de flyers en posters
2. Ondersteuning van het koor
3. Huur van het Franciscushuis inclusief koffie en vlaai. Tot overeenstemming 

gekomen dat het Franciscushuis de hele week kosteloos gebruikt kan worden, met 
uitzondering van het concert 

4. Reiskosten samenwerkende organisaties
5. Zie ‘Inkomsten, 2.’
6. Directie en begeleiding van het koor

*de begroting richt zich enkel op de financiering van het concert. O.a. de financiering van 
de lunchbijeenkomst is hier niet in meegenomen.


