
Iedere donderdagmiddag en - avond organiseren  
we een inloop. Kom gezellig langs voor een kopje 
koffie en maak kennis met de andere gasten. Wil je 
ook een hapje eten? Dat kan! Op donderdag wordt  
er uitgebreid gekookt en kun je voor slechts € 3,-  
genieten van een heerlijke maaltijd. Één zaterdag  
in de maand organiseren we voor onze donderdag 
gasten ook een leuke avondactiviteit. De invulling 
bepalen we samen: van een spelletje spelen tot 
muziek luisteren en van dansen tot samen een  
film kijken: het kan allemaal! Het belangrijkste  
is dat we allemaal een gezellige avond hebben.

Samen pakken  
we de eenzaamheid 
in de gemeente  
Lochem aan! 

Wij vinden dat niemand zich eenzaam of
alleen hoeft te voelen. Daarom zetten wij ons
actief in om de eenzaamheid onder inwoners
van de gemeente Lochem te verminderen.
Dat doen we door activiteiten waarbij mensen
elkaar op een vrijblijvende en laagdrempelige
manier kunnen ontmoeten. Een leuke en
gezellige manier om nieuwe mensen te
leren kennen.

Onze activiteiten

www.lonelylochem.nl



Voor wie? 
Lonely Lochem is er voor mensen uit de 
gemeente Lochem die nieuwe mensen 
willen leren kennen en daar wat hulp bij 
kunnen gebruiken. We richten ons op 
mensen tussen de 16 en 65 jaar zonder 
verstandelijke beperking. 

Wat voor jou? 
Heb jij zin om nieuwe mensen te 
ontmoeten en leuke activiteiten te 
ondernemen? Wil je een keer op  
de thee komen op een donderdag?  
Of vind je het gezellig om samen te 
eten? Loop dan eens bij ons binnen!  
Dat kan elke donderdag vanaf 16:00 
uur. We vertellen je graag meer en  
laten je onze mooie ruimte zien. 
Inlopen kan zonder aanmelden.  
Blijf je eten? Geef je dan uiterlijk 
woensdag bij ons op zodat we 
voldoende inkopen kunnen doen.  
Wil je liever eerst meer informatie?  
Kijk dan eens op onze website  
www.lonelylochem.nl of bel  
06 40 74 70 90. Je bent van harte 
welkom!

Word donateur! 
Help ons mee om de eenzaamheid in 
Lochem aan te pakken. Onze stichting 
wordt volledig door vrijwilligers gerund 
en voor financiering van onze activiteiten 
zijn we afhankelijk van subsidies en  
giften. Dus elke gift is van harte welkom! 

Doneren kan via onze website of  
door een bedrag over te maken op de  
bankrekening van Stichting Lonely 
Lochem: 
IBAN NL94 RABO 0308 1553 35  
o.v.v. ‘Donatie’. Alvast heel  
erg bedankt! 

 
Sinds 2015 heeft Lonely Lochem 
het ANBI keurmerk. Dat houdt 
in dat wij gekeurd zijn door de 
belastingdienst en is bewezen dat 
minstens 90% van onze inkomsten 
daadwerkelijk besteed wordt aan 
de stichting. Bij ons is dat zelfs meer!

Stichting Lonely Lochem  
Groene kruisstraatje 4, Lochem 
 
Neem contact met ons op! 
06 40 74 70 90 
info@lonelylochem.nl 
Facebook/lonelylochem 
 
 

www.lonelylochem.nl 

Postadres: Walsteeg 20 7241 BG Lochem


