


VOORWOORD 

 
Een kalender om iedere week over eenzaamheid 
te lezen of na te moeten denken; is dat nou wel 

leuk? Misschien niet. Nodig wel. En mooi - 
ontroerend vaak ook - om wekelijks te zien wat er 
wordt gedaan om eenzaamheid te doorbreken. 

Om te blijven zien dat eenzaamheid over ménsen 
gaat. 

Dat hebben we in 2020 ervaren met de zes 
culturele manifestaties via Over de drempel: De 
karavaan van de vriendschap; Niemand is hier 

eenzaam; de Liefdesbode; Luidkeels Samen; Zelf 
en Verhalen ophalen. In 2021 nemen we u 

daarom graag mee terug naar deze zes 
manifestaties. Proef van de sfeer en de 

belevenissen. 

Een fijn 2021 gewenst, namens het team Over de 
drempel 2019-2020: Marloes Schreur, Cristien 
Bajema, Tamara Schoppert, Wiesje Procee, 

Wiepkje van Dijk. 

www.overdedrempel.nl 
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 Voor Luidkeels Samen interviewden CP Berbée 
en Sarah Sötemann ouderen (met en zonder 
beperking) over voor wie of wat zij een grote 
liefde voelen. Anja is een van hen: 
 
“De Jiddische dûns en muzyk, ik fyn it echt hiel 
prachtich. As iets my rekket, dan hoopt it op en 
dan ploft alles derút.  
 
Folksdûnsjen, dat wie myn útsje, dêr seach ik nei 
út; sa fan moarn, moarn is it wer safier. Oooh, we 
kinne wer dûnsje! Dat tilde my der wer hielendal 
boppenút. Ja. Ik krûp der hielendal yn.  
 
Myn âlders wienen koster fan de tsjerke. En ik koe 
yn de fergaderseal komme. Dus kassette oan en 
Anja dy dûnse, yn har ientsje. Anja dy wie heel 
erch oan it dûnsjen… Dat koe ik lang folhâlde, dat 
fûn ik geweldich.” 

1 - Nieuwjaarsdag   
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De Liefdesbode; brieven met een blijk van 
liefde op bestelling. 
 
Ken je iemand die een blijk van liefde zou willen 
sturen, maar je komt er zelf niet toe, om welke 
reden dan ook? Schakel dan de Liefdesbode in! 
Festivals en wijkevenementen zouden zij 
bezoeken met hun mobiele schrijftafels. Die 
gingen in het voorjaar en de zomer van 2020 
allemaal niet door. Maar de liefde vindt altijd haar 
weg en Anne en Lieke kwamen op mooie 
plekken terecht. 
 
De Liefdesbode in cijfers: 
 
100 liefdesbode-postzegels 
5 typmachines 
5 rollen typelint 
4 wijsvingers met typ-eelt 
2 rijdende schrijftafels 
1 vergane Toyota Starlet 
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Simon Vuyk, initiator en uitvoerder van de 
Karavaan van de Vriendschap: 
 
“De Karavaan van de Vriendschap bedacht ik als 
een experiment, overtuigd van de persoonlijke en 
maatschappelijke waarde van vriendschap. Niet 
wetende dat door corona eenzaamheid zich nog 
meer zou manifesteren. De RIVM-maatregelen 
bleken echter geen hindernis, maar openden een 
deur: nu bezoeken we mensen waarvan een 
ander aangaf dat ze een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Met een bloemetje, een liedje 
(Bruno Rummler), een gedicht (Alwin van der 
Toorn), een dans (Annalies Muurling) en - altijd - 
een mooi gesprek (Roel Klopstra en/of ikzelf) 
geven we hun dagen wat kleur.  
 
Kijk op podiumharlingen.nl voor enthousiaste en 
vaak ontroerende verslagen van alle etappes.” 
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Als iedereen die zich op Blue Monday 
ook zo blue voelt iets blauws draagt, 

zul je zien dat je helemaal niet de 
enige bent. 
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Ah, daar ben je weer,   

daar ben je al, 
daarboven in je boom. 

Maar waarom een kraai? 
Een vlaamse gaai was mooier geweest, 

een bonte specht. 
Nee wacht, 

een ekster past beter bij jou, 
jij dief. 

Waarom in godsnaam een kraai? 
Ach wat, 

zwart stond je altijd goed. 
 
 

Uit: Niemand is hier eenzaam. 
Tekst: Herman van de Wijdeven 
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Mensen reageren op elkaar. Ook 
fysiek.  
 
Rosa Sijben gaf acht ouderen in 
Koarnjum een kleine sculptuur uit 
haar serie ZELF tijdelijk in bezit. Ze 
filmde hun reageren op en omgaan 
met dit object.  
 
Reageren we eigenlijk ook op onze 
spullen? Ervaren we onze bezittingen, 
ook de tijdelijke, bewust of onbewust 
eigenlijk ook als gezelschap?  
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14 - Valentijnsdag   

In de Etappe 1 van Karavaan van de 
Vriendschap vroeg Alwin van der Toorn in 
Noarderwyn Live, Dirk Teun de Koning ten 
vriend. Dat ging zo: 
 
Alwin: Dirk Teun, luister, we werken nu al twee 
jaar samen in de Stadskantine, en ik heb jou leren 
kennen als een heel leergierig en vooral warm 
iemand en ik heb een vraag aan jou: zou jij wel 
vrienden met mij willen zijn? 
 
Dirk Teun: Ja natúúrlijk! 
 
Willem de Vries: wow, kippenvel! 
 
Alwin: Ja voor mij ook. Ik wist niet hoe hij zou 
reageren. Dus… Heel mooi! 
 
Willem de Vries: You’r friends! You’re mates! 
 
Durk Teun: Ja we zijn freonen! 
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Op het moment dat Onno Spreij oud(ere) 
amateurtoneelspelers ontmoet, valt hem een 

ding meteen op; die twinkeling in de ogen 
zodra zij over toneel beginnen. 

 
Verhalen Ophalen haalt deze passie weer met en 

bij hen naar boven. Onno bezocht vier 
toneelverenigingen; met twaalf oud-spelers had 

hij regelmatig contact en met zeven daarvan 
maakte hij afspraken voor langere tijd. Hij legde 

acht huisbezoeken af, had vier 
telefoongesprekken en organiseerde twee 

bijeenkomsten. Daar werd gespeeld, verzameld 
én plannen gemaakt 

 
Onno wil zich met zijn Podiumschool blijven 

inzetten om de vergeten groep amateurspelers 
opnieuw een podium te bieden. Een podium om 
verhalen te delen en/of een podium om nog een 

keer te schitteren voor publiek. 
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Help pake en beppe de 
voorjaarsvakantie door. 

 
Van 22 t/m 26 februari 2021 openen 
musea in heel Friesland hun deuren 
speciaal voor kinderen, tijdens ‘Help 

Pake en Beppe de voorjaarsvakantie 
door’. Op vertoon van een pake of 
beppe, mogen de kids gratis naar 

binnen! 
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Weet-je-datjes over de liefde (opgetekend 
tijdens de Luidkeels Samen ontmoetingen) 
 
Wist je dat je heel ouderwets en doeltreffend 
in een ‘bejaardensoos’ uit eten kunt?  
 
Wist je dat sex als een pizzabestelling vroeger 
niet bestond en dat je maandenlang handjes 
vasthield tot je met een ander ging 
vingervrijen? 
 
Kalverliefde: je liefje achterop je 
bagagedrager meenemen naar de ijssalon. 
 
Wist je dat een weeshuis ook als een warme 
familie kan voelen? 
 
Ware liefde: alle, maar dan echt álle, muziek 
mooi vinden. 
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Boekenweek, thema: Tweestrijd. 
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Verlangen is van alle leeftijden 
 

LENA(70) 
O god, daar heb je hem, Birk… Ik wil hem roepen: 

hier ben ik, kom, en omarm me, versmoor me. 
Mond houden, Lena, niet in dit roddelnest. Dan 
kan je het evengoed in de krant laten zetten. Ik 
had het bijna aan Emma vertelt maar slikte het 

in, toen ik bedacht hoe dat zou gaan. Iek, mama, 
jakkes, hou op. Echt mama, bah, je bent oud. Kan 

ze niet van mij hebben, die preutsigheid. Kind, 
denk ik dan, ben eens wat losser. Ik droom van 
hem, Emma, dat hij mij uitkleedt, een kalme, 

doelgerichte manier die grote ervaring verraadt. 
Dat hij me streelt, jawel, zijn mooie handen op 

mijn blote vel, ja, kindje, ja, mijn rimpelige 
schimmelvel. 

 
Uit: Niemand is hier eenzaam. 

Tekst: Herman van de Wijdeven. 
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28 - Zomertijd   

Zondag is het de Dag van de Burgerinitatieven. 
Maar hoe zet je nou je eigen initiatief op? Zo 
dus!  
 
 

1) Schrijf op wat je wilt bereiken, hoe je dat 
wilt doen en hoeveel het kost.  
 

2) Zoek fondsen. Bijvoorbeeld bij de 
gemeente, provincie, via landelijke 
platforms of stipe.frl. 
 

3) Geef nooit op! Je zult je plan vast moeten 
aanpassen, maar dat is het waard. We 
wensen je veel succes. 
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1 april - kikker in je bil 

1 april valt in deze week. Tijd voor twee 
kleine mopjes over samen.  
 
 
Een olifant en een muis lopen samen over 
een houten bruggetje. Zegt de muis: Wat 
stampen we lekker hè?   
 
 
Er staan twee koeien in de wei. "Boeh!" zegt 
de een. "Ik had je al gezien hoor", antwoordt 
de ander. 
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Hier kan ik een 
tekst zetten en/of 

beeldmateriaal 
plaatsen. 

 

5 - 2e paasdag   

 
Vertrouwen is het eindpunt van vier 
stappen: ontmoeting biedt mogelijkheid tot 
contact. Contact maakt betrokkenheid 
mogelijk. Betrokkenheid is een voorwaarde 
voor vertrouwen. En vertrouwen is nodig om 
verhalen, ervaringen, gevoelens en meningen 
te kunnen delen, met respect voor ieder. 
Vriendschap dus, verbinding. Als we kiezen 
voor wat ons verbindt, dan kunnen we 
sámen, vol belangstelling, kijken naar wat 
ons scheidt, en daar een boeiende dialoog 
over voeren die onze werelden verbreedt en 
verrijkt. Als we echter benadrukken wat ons 
scheidt, dan hebben we geen oog meer voor 
wat ons mógelijk zou kunnen verbinden. 
 
Door Truus de Witte, onderzoekster bij het 
Fries Sociaal Planbureau. 
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Liefdesbrieven om Fier! op te zijn  
 
Het is dinsdagmiddag, een warme in juli. We (de 
Liefdesbodes) zijn bij Fier! Leeuwarden, het 
expertise- en behandelcentrum voor onder meer 
loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en 
mensenhandel. Doen we er echt goed aan deze 
deelnemers te vragen een brief aan iemand te 
schrijven? Ja, misschien juíst.  
 
We lezen een brief van een jongen aan zijn 
toekomstige echtgenoot. Een brief aan een 
ongeboren kind. Een brief aan een meisje dat 
over niet al te lange tijd de groep zal verlaten. 
Maar ook: een brief aan een hond die een beste 
vriend was. Een brief van een meisje aan zichzelf, 
om te vertellen dat het haar schuld niet is en 
nooit was geweest.  
 
Zonder uitzondering lukt het iedereen om zijn 
gevoel op papier te zetten, al was het maar in een 
regel… 
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Een recept om vriendschap te zaaien (van de 
Karavaan van de Vriendschap) 
 
1. Men neme een bakfiets (een oude zware kan, maar 
weet waar je aan begint). 
2. Kies voor een jaar lang een vaste dag in de maand. 
3. Bepaal per keer een haalbare route. 
4. Kies op die route een aantal afgesproken punten of 
mooie mensen 
5. Vraag je zingende vriend + gitaar mee te fietsen. 
6. Naar believen voeg je voor een wat meer culturele 
smaak ook wat artiesten toe (een combinatie van deze 
ingrediënten geeft een rijk bouquet). 
7. Verzamel naast een lading mentale steuntjes in de 
rug, iets tastbaars om uit te delen (bloemen en fruit 
geven een feestelijk tintje). 
8. Check de buienradar zodat je de juiste kleding kiest. 
9. Wees overtuigd van de kracht van vriendschap. 
10. Ga op pad en sta open. Neem even de tijd voor wie 
je onderweg tegenkomt. Wie zaait zal oogsten, dus 
kijk niet vreemd op als je tijdens het zaaien ook 
vriendschap opdoet of terugkrijgt. 
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27 - Koningsdag   
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Luidkeels Samen sprak met Wiesje, 

bewoonster van Aldlânstate. Haar moeder 
maakte vroeger altijd liedjes, speciaal voor 
haar. Ken jij nog zo’n zelfverzonnen versje 

van vroeger? 
 
 

Kleine Wiesje kon niet poepen, 
had een kurkje ingeslikt. 

Hapje suiker wou niet helpen, 
en een koekje was te dik. 

Toen kwam moeder met een flesje 
wonderolie, was geschikt 

Toen kon Wiesje wel weer poepen 
poepte zeven meter dik. 

5 - Bevrijdingsdag / 9 - Moederdag  
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Emotionele empathie 
 

In een studie uit 2014 keken mensen naar 
filmpjes 

waarin onbekenden hun handen in ijskoud water 
dompelden. Hun lichaamstemperatuur daalde in 
reactie op deze beelden. Het toonde aan dat wij 
fysiek op elkaar reageren in sociale interacties. 

 
Ons succes als soort, heeft haar wortels in de 

mogelijkheid die we hebben, ons bewust te zijn 
van 

wat de ander nodig heeft, elkaars pijn op te 
merken 

en om diepe gevoelens van psychologische en 
emotionele empathie te kunnen ervaren. 

 
 

Uit: On connection van Kae Tempest. 
(Faber&Faber, 1 oktober 2020, vrij vertaald). 

13 - Hemelvaartsdag   
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Eenzaamheid. De feiten op een rij… 
 
Van de inwoners van Fryslân voelt 42% zich 
matig tot ernstig eenzaam. In 2012 was dit 
nog 37%. Eenzaamheid is een subjectief 
begrip. Mensen kunnen veel vrienden en 
contacten hebben, maar zich toch eenzaam 
voelen. Er zijn twee soorten eenzaamheid. 
Sociale eenzaamheid is het missen van 
betekenisvolle relaties met een brede kring 
van mensen. Er is minder contact dan 
gewenst. Emotionele eenzaamheid is het 
missen van een hechte band met een 
partner of hartsvriend(in).  
 
bron: Fries Sociaal Planbureau 

 

23 - 1e pinksterdag   
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De natuur komt weer 
in bloei. Trek eropuit, 

ga naar het park! 
Neem iemand mee 
die je niet zo vaak 

spreekt, en maak van 
je wandeling een 

goed gesprek. 

24 - 2e pinksterdag   
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De tip van vorige week nodigde uit om eens het 
park in te gaan. Misschien heb je dat gedaan, 
misschien niet. Wist je dat je ook in je 
verbeelding het park in kunt gaan?  
 
Kinderen en jongeren van de Podiumschool 
improviseerden binnen het project Verhalen 
Ophalen, samen met ouderen en maakten zo 
hun eigen scènes.  
 
Het parkbankje - een klassieker in het 
improvisatie-toneel - komt eigenlijk altijd wel een 
keer voorbij als speloefening. Logisch want het 
gaat over ontmoeten. Als vreemden, of als goede 
bekenden van elkaar. Voor het eerst, of om 
afscheid te nemen. Onverwacht of afgesproken. 
Onbezorgd of als geheime rendez vous. Zakelijk, 
vriendschappelijk of romantisch.  
 
Stel dat jij op een parkbankje zou zitten vandaag, 
wie hoop je dan dat er naast je plaatsneemt? 
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9 juni is Buitenspeeldag. 
Alleen, of met een vriend… 
Nieuwe vrienden maken? 
Probeer dit eens. 
 

1) Ga bij een clubje 
2) Klets met de buren 
3) Doe een oproep 
4) Hou van jezelf 
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Sommige mensen hebben hun vader nog, zien 
hem misschien zelfs wekelijks. Anderen zijn hem 
kwijtgeraakt. Misschien zelfs al vroeg in het leven. 

 
Maar alle vaders hebben iets gemeen: je kunt ze 

een brief schrijven. Probeer het maar. 
 

Foto: de Liefdesbode in Bilgaard, Leeuwarden. 

20 - Vaderdag   
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In Nederland wonen meer dan 200.000 
jongeren die zich dag-in-dag-uit eenzaam 
voelen.                                                                              
     
Raf: Ik ben zeventien en ik ben alleen. Ik weet niet 
hoe ze het doen. Het lijkt zo eenvoudig, zo 
vanzelfsprekend: elkaar zien, elkaar begrijpen, 
horen bij elkaar. Ik verbaas me over dat 
geheimzinnige verbond, dat hen geen enkele 
moeite schijnt te kosten. Hoe doen ze het? Is het 
een handigheid waarmee ze worden geboren? 
Of leren ze het van hun ouders? In dat geval 
snap ik het wel. Mijn vader en mijn moeder zijn 
schuchtere, schuwe mensen. Het is mij een 
raadsel hoe ze elkaar ooit vonden. Nog 
onbegrijpelijker: waarom het kind op de wereld 
gezet, de stotterende, struikelende, stoethaspel 
van een zoon, en hem dan aan zijn lot overlaten? 
Wrede ouders, niks van geleerd. 
 
Uit de voorstelling: Niemand is hier eenzaam   
Tekst: Herman van de Wijdeven 
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HOE EEN SCHERMPJE EENZAAMHEID DOORBREEKT  
Deel 1 Een waargebeurd verhaal van Tamara 
Schoppert 
 
Ik ben trots op mijn vader. Mijn dochters zijn trots op 
deze opa, die in september 78 jaar wordt en absoluut 
niet van plan was om mee te doen aan het digitale 
verkeer. “Daar ga ik mezelf niet meer mee lastig vallen, 
jongens”. 
 
Maar wat doe je als je nog een maand moet wachten 
op het gesprek over de noodzakelijke operatie die je 
moet ondergaan? Je moet wel alvast in quarantaine. 
Wekenlang je kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
niet zien. 
 
Deze week hing er daarom een tas aan zijn deur. Van 
ons. We vroegen gisteren om de wificode even door te 
geven, dat vond ‘ie al een rare vraag. Wanneer hij in de 
tas kijkt, herkent hij de inhoud direct. “Lieve help, het 
is een beeldscherm”…  
 
Volgende week Deel 2! 
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HOE EEN SCHERMPJE EENZAAMHEID DOORBREEKT 
Deel 2 
 
…Het scherm licht op en maakt geluid: er wordt 
gebeld. In beeld verschijnt zijn dochter. En plotseling 
komt ook zijn oudste dochter in beeld. En hop, daar 
komt zijn zoon tevoorschijn. Mijn vader roept van 
blijdschap. “Ik zie jullie! Ik zie jullie, allemaal!”. Hij zucht. 
Hij breekt. “Wat is dit mooi”. Diepe snikken. “Dat ik dit 
meemaak”. 
 
De mogelijkheid om elkaar de komende lange en 
spannende weken te blijven ontmoeten, biedt troost. 
Het stelt gerust en geeft een beetje vrolijkheid. Ja, er 
zit een schermpje tussen. Maar er is contact. Hij kan 
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen blijven zien! 
 
Gister was een van die kleinkinderen jarig. Een 
ringtone klonk in de kamer. “Het is opa met een 
videogesprek!”. “Gefeliciteerd, jongen. En, hé, ik heb 
deze keer zelf gebeld hè! Dat kan ik al. De rest ga ik 
ook wel leren”.   
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Een boodschap van de Liefdesbode 

 
 

Meer dan tachtig brieven typten we als 
Liefdesbode. Voor geliefden, vrienden, 

honden, oma's, opa's en ouders. Evenzoveel 
verschillende mensen schoven bij ons aan of 

hebben we 'online' ontmoet in de 
Schrijfsalon, waar zij ook elkaar konden 
ontmoeten. Soms waren er tranen van 

ontroering, we hebben niet geteld hoeveel. 
Veel vaker werd er gelachen. En altijd was er 

openheid, contact en hebben we ons 
verwonderd. Samenvattend kunnen wij maar 

één conclusie trekken: de liefde is best wel 
ons type. 

 
- Anne en Lieke 
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Ongezond alleen… 
 
 
Eenzaamheid kan, net als stress, een 
negatieve invloed hebben op het 
immuunsysteem. Met een lage weerstand 
ben je vatbaarder voor infecties. Ook kan 
eenzaamheid leiden tot depressie en een 
verhoogd risico op hartziekten en de ziekte 
van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid 
een oorzaak zijn van ongezond gedrag: 
weinig bewegen, minder gezond eten en 
meer gebruik van verslavende middelen. Met 
als gevolg een groter risico op overgewicht, 
hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.  
 
Bron: eenzaam.nl 
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1 - Praat in de Lift Dag 

Met een vreemde in de lift staan... Sommigen 
vinden het vreselijk, anderen maken maar 
wat graag een praatje. Zit je in team Vreselijk, 
maar sta je open voor team Praatje? Pak 
vandaag je kans. We geven je vast wat 
openingszinnen.  
 
 

1) Wat een weer, he? (Niet gebruiken op 
een middelmatig dagje)   
 

2) Woon je hier? (Niet gebruiken op het 
werk)  
 

3) Een nieuw gezicht! Hoe heet jij? (Niet 
gebruiken bij familie) 
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Plan B… 
 
In het voorjaar van 2020 stond de bakfiets van de 
Karavaan van de Vriendschap noodgedwongen 
stil. Maar Simon had gelukkig een plan B: hij 
plaatste iedere week een Minuutje Vriendschap 
op zijn website.  
 
Zoals de aflevering waarin de Karavaan 
neerstreek op het exacte driegemeentepunt van 
Súd-West Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden. 
De drie burgemeesters van deze gemeenten 
ondertekenden het Pact van de Vriendschap 
waarmee zij, zoals Simon het trots benoemd: 
"voor altijd in vriendschap zijn verbonden, met 
elkaar en met de Karavaan van de Vriendschap."     
 
Alle Minuutjes Vriendschap zijn te bekijken op 
podiumharlingen.nl. 

 



 

 
 

AUGUSTUS 
 

ma di wo do vr za zo 

9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 
 
 

 

 

De liefdesbode streek op 3 juli neer op het 
Zaailand in Leeuwarden, waar de liefde zich in 
vele gedaanten aandiende.  
 
Er was de vrouw die een paard cadeau had 
gekregen van haar geliefde en elke avond tijdens 
het verzorgen aan hem dacht. Ze bedankte hem 
met een brief waarin ze droomde over een 
toekomst voor hen samen, in een huisje met een 
stal erbij op de Veluwe. 
 
Er was het bloemetje, dat neerdwarrelde op de 
brief-in-wording van de man die zich door corona 
realiseerde dat hij meer tijd wilde maken om met 
zijn vrouw te genieten van samen de natuur in 
trekken. Natuurlijk belandde ook het bloemetje 
in de enveloppe - klein geluk, concreet verpakt.  
 
 
Dit verhaal gaat volgende week verder… 
 

 



 

 
 

AUGUSTUS 
 

ma di wo do vr za zo 

16 17 18 19 20 21 22 

 
 

 
 
 

 

 

 
…Er was de man die geneigd was al 
struisvogelend zijn emoties uit de weg te aan. 
Per brief liet hij weten hoe blij hij was dat ze 
al tien jaar zijn vrouw was en hem heeft leren 
te spreken waarover hij soms liever zwijgt.  
 
Er was de heer die met dank aan een 
onverwacht betekenisvolle ontmoeting met 
een vreemde een brief op de mat kreeg om 
hem eraan te herinneren dat je soms best 
om hulp mag vragen als dat is wat je nodig 
hebt terwijl niemand het ziet. 
 
En er waren twee liefdesbodes met hun 
typemachines, die de verhalen van het 
Zaailand plukten en al deze geoogste liefde 
en aandacht met plezier conserveerden.  

 



 

 
 

AUGUSTUS 
 

ma di wo do vr za zo 
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Eenzaamheid kan worden veroorzaakt 
door verandering in je leven.  

 
Denk aan ziekte, verhuizing, een overlijden of 
scheiding... Bedenk vandaag eens wie in jouw 

omgeving veel verandering heeft 
meegemaakt en zich misschien eenzaam 

kan voelen. Laat eens van je horen. Een appje 
is een klein gebaar, met een groot verschil! 



 

 
 

AUGUSTUS/SEPTEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 

30 31 1 2 3 4 5 

 
 

 
 
 

 

 

CONTACT MAAKT JE DAG  
 

Mevrouw Sjoerdsma leerde Yvonne kaarten 
maken, ze deden spelletjes samen, gingen naar 
het winkelcentrum en dronken samen koffie. Ze 
waren buddy’s. De coronacrisis veranderde dat 
allemaal. “Mevrouw Sjoerdsma vroeg laatst of ik 
bood-schappen voor haar wilde doen. Haar zoon 

deed dat voor haar, maar zijn vrouw was ziek. Wie 
vraag je dan? Je buddy natuurlijk! Ik heb haalde 

alles wat er op het lijstje stond en bracht de 
boodschappen bij haar thuis. Toen ze in de 
deuropening stond om de tassen mee naar 

binnen te nemen, vroeg ik of ik een foto van haar 
mocht maken. ‘Fansels. Dat docht dochs net 

sear’, antwoordde ze. Thuis heb ik de foto geprint 
en hem met een briefje naar haar gestuurd. Ze 

belde speciaal om me daarvoor te bedanken. Dat 
maakt toch je dag?” 

 
Het volledige verhaal mét foto vind je op 

overdedrempel.frl 

 



 

 
 

SEPTEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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De liefdestip voor de jeugd van 
tegenwoordig, van Joop Venis uit 

Aldlânstate, 89 jaar, weduwe: 
 
 

“Kijk bij de jongen op wie je verliefd wordt 
niet alleen maar naar die liefde. Maar kijk ook 
wat verder. Wat zit er in die jongen. Wat vindt 

hij interessant. Dat heb ik altijd heel sterk 
gehad, dat je iets hebt waar je verder op kunt 

bouwen. Dat vind ik heel belangrijk.” 

 



 

 
 

SEPTEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 

13 14 15 16 17 18 19 

 
 

 
 
 

 

 
 

Mina Woudstra (75) een van de oud(ere) amateur 
speelsters die meedoet aan Verhalen Ophalen: Wat 
ik echt in prachtich toanielsitk fyn is It hûs fan 
Bernarda Alba fan Garcia Lorca. Lang lyn spile troch 
O.K.K. Himpens/Teerns. Der spylje inkeld froulje yn.  
 
Sêne 4     
Poncia (hùshâldster) komt op: Bist hjir no noch? 
Bernarda: Ik genietsje fan dizze stilte. Neat te rêden, 
hjir yn'e hûs. Ik ha alles yn'e stringen. 
Poncia: Dyn fammen libje as binne se opsletten yn in 
kast en sa gedrage se harren ek. Mar oer wat him yn 
harren herten ôfspilet hasto gjin kontrôle. Do net en 
nimmen net.   
Bernarda: Se sykhelje rêstich troch.  
Poncia: Sa sjochsto it, do bist harren mem. My hearst 
net mear. Ik ken myn plak. 
Bernarda: Moai. As it tapijt hjir gêrs wie, soesto út'e 
hiele omkriten de skjippen deryn litte: "kom mar 
jonges!” 
Poncia: Soest ris witte moatte. 



 

 
 

SEPTEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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Een lief verhaal van Brigit Janssen 
 

"Ik zit in de bijstand. Maar ik voel me niet arm. Ik voel 
me soms wel minderwaardig aan de werkende 

mensen om me heen. Gelukkig kan ik wel wat voor 
een ander doen, zoals met de Buurvrouw&Buurvrouw 

Bus. 
 

De BB-bus organiseerde in 2019 een kerstfeest voor 
mensen die dat nodig hadden. Ik had me opgegeven 

als vrijwilliger. Iemand had mij die ochtend verteld dat 
hij alleen zou zijn met kerst, dus ik gooide tijdens het 
eten in de groep wat ze ervan vinden dat er mensen 

alleen zijn met Kerst. Iemand zei: wie is hier dan 
alleen? En de man in kwestie reageerde. Spontaan 

riep een andere aanwezige: dan kom je bij mij! 
Niemand mag alleen zijn met kerst! Dat raakte mij 

diep en er vloeiden tranen van ontroering. 
 

Iemand die zelf zo weinig heeft, maar toch een 
onbekende uitnodigt; dat is verbondenheid met 

elkaar…” 
 



 

 
 

SEPTEMBER/OKTOBER 
 

ma di wo do vr za zo 

27 28 29 30 1 2 3 

 
 

 
 
 

 

 
30 sept Broer & Zus Dag 



 

 
 

OKTOBER 
 

ma di wo do vr za zo 

4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Niet alleen mensen kunnen eenzaam zijn. 
Asieldieren kunnen er ook last van hebben. Breng 
eens een bezoekje aan het asiel en kijk of er een 

maatje voor het leven tussen zit voor jou. 

4 - Dierendag   



 

 
 

OKTOBER 
 

ma di wo do vr za zo 

11 12 13 14 15 16 17 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Deze maand startte met Grootouderdag. Wat 
hebben de handen van onze opa’s, oma’s, pake’s 
en beppe’s allemaal al wel niet aangeraakt. Wat 
gestreeld, geknepen? Wat hadden ze vast willen 

houden of hebben ze los moeten laten? 
Beeldend kunstenares Rosa Sijben gaf acht 

ouderen in Koarnjum een klein sculptuur te leen: 
Beauty is in the hands of the beholder, in dit 

geval. 
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ma di wo do vr za zo 

18 19 20 21 22 23 24 

 
 

 
 
 

 

 

VERJAARDAGSVISITE IN CORONATIJD 
een verhaal van Margriet Gerritsma 

 
“Mijn moeder was jarig in de eerste golf van 

corona. ‘s Ochtends, terwijl in Erasmushiem de 
koffie geschonken werd, stond ik met mijn gezin 

met een spandoek voor het raam. BEPPE WE 
LOVE YOU stond erop en we zongen Lang zal ze 

leven. Mijn moeder zag het en klapte mee en 
naast haar verschenen meer nieuwsgierige 

gezichten. Na afloop lieten we het doek staan en 
later verschenen daar op de stoep steeds meer 

tekstjes bij van bezoekers, voor hun vader, 
moeder, pake of beppe. 

 
Toen we later die dag belden, vertelde ze me dat 
dit, ondanks dat we niet konden knuffelen, een 

van haar mooiste verjaardagen is geweest. Zo zie 
je maar hoe een klein gebaar voor veel geluk 

zorgt. 
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ma di wo do vr za zo 
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Su frolik te samen 
Tekst: Bruno Rummler, naar Happy Together, The Turtles 
 

Wy bin der foar elkaar, myn maat 
Wy kenne heel de wereld an, met funzich praat 
We lachen ôns un bult at ien, un skeetsje laat 
Su frolik tesamen 
 
At ik dy belle sú, foar twintich sent 
En do seist datstou my wel hoarst, rust in’e tent 
Denk hoe de wereld weze sú, at ien dy kent 
Su frolik te samen 
 
Ik ken echt gien betere maten as wy, oans leven 
lang 
Asto blut bist lêg ik in eurotsie bij, oans leven lang 
 
My en dy, en do en my 
Wie goait de dobbelstien op nij, 3 kear op rij 
De bêste friend foar my bisto, en ik foar dy 
Su frolik te samen 
 
 

31 - Wintertijd   



 

 
 

NOVEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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De dagen worden korter, pas goed op 
elkaar. 

 
Een klein gebaar kan het verschil maken. 
Bijvoorbeeld door creatief mee te denken 

met iemand waarvan je vermoedt dat hij of 
zij wel behoefte heeft aan wat contact. Even 
zwaaien kan al veel betekenen. Of maak een 
kort praatje. Zet je in voor een ander. Zijn er 

wandelclubs, is er een eetgroep, een 
leeskring of knutselclubje? Wat doen het 

buurthuis en de bibliotheek, is er een 
seniorenvereniging? Zijn er gezamenlijke 
activiteiten vanuit een zorginstelling? Kan 

sociaal werk iets betekenen, of een 
vrijwilligersorganisatie? 

 
Pas goed op elkaar, en op jezelf. 

 



 

 
 

NOVEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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Een op de zeven Friezen is mantelzorger. 
 
Meestal werken ze erbij, soms gaan ze - want ook 
jongeren zijn soms al mantelzorger - nog naar 
school. Veel tijd voor zichzelf hebben ze daarom 
niet. En toegewijd gaan zij maar door. Zolang het 
nodig is. Wie past er op hen?                                           
 
Bij het mantelzorgspreekuur kun je terecht met 
vragen, jouw verhaal of voor praktische hulp en 
ondersteuning. 
 
Elke eerste woensdag van de maand van 13.00 tot 
16.00 uur is er van Amaryllis een Mantelzorg-
makelaar aanwezig in het Odensehuis, Noordvliet 
441, 8921 HH Leeuwarden. De Mantelzorg-
makelaar kan veel regeltaken overnemen van de 
mantelzorger. Liever op een ander moment 
afspreken? Neem dan contact op met Amaryllis. 

10 - Dag van de Mantelzorg 



 

 
 

NOVEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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Studeren is een bijzondere periode in je 
leven. Je groeit, bloeit en roeit met de 
riemen die je hebt. Thuis studeren is nog 
net wat pittiger… Daarom hebben we wat 
tips voor de thuisstudeerders, om toch 
actief contact te houden met je mede-
studenten. 
 

- Kleed je alsof je naar school gaat. 
Huispakken uit dus. 

- Maak app-groepjes aan voor je 
projecten en check iedere ochtend in. 

- Neem pauze. Wandel bijvoorbeeld een 
blokje met een studiegenoot. 

- Vraag een ander eens hoe het gaat. 
Een klein appje maakt een groot 
verschil. 

 

21 - Dag van de Student 



 

 
 

NOVEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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"Toen we nog niet wisten dat mijn ogen 
achteruitgingen, zei mijn man wel eens 'Je 
moet niet steeds overal aanzitten'. Hahaha! Ik 
kan nu bijna alles op de tast."  
 

-   Deelneemster van Zelf, het beeldende 
kunstproject van Over de drempel in 
Koarnjum. 

 
Ben je ook iemand die altijd overal even aan 
moet zitten? De stoffen van de kleren in het rek 
even tussen je vingers laat glijden? Aanraken en 
aangeraakt worden, is essentieel voor ons 
mensen. In Koarnjum kregen acht vrouwen ieder 
een klein stenen, houten of kunststof sculptuur. 
Een voorwerp dat tijdelijk van hen was. Om er op 
te passen. Maar zeker ook om het te voelen; aan 
te raken. Is iets dat je aanraakt meer van jou? Is 
aanraken nodig om verbonden te zijn? En geldt 
dat voor bezittingen net als voor personen? 

 



 

 
 

NOVEMBER/DECEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 

29 30 1 2 3 4 5 

 
 

 
 
 

 

 

Sinterklaas is de tijd van dichten. Maar 
soms doet een gedichtje ook gewoon 
zeer… Kijk maar. 
 
Onwerkelijk is nog het gemis, terwijl 
ik leer hoe eenzaam eenzaam is. 
 
Doet dit gedicht je aan iemand 
denken? Laat diegene dan weten dat 
je er voor hem of haar bent.  

5 - Sinterklaas   



 

 
 

DECEMBER 
 

ma di wo do vr za zo 
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Dagblad van het Noorden (****): ‘Wat een sterk 
idee. En hoe prachtig pakt het uit. (...) 
ontroerend en ook alledaags. Dus razend écht.’  
 
Jonge Harten Theater Festival en Peergroup 
brachten in totaal 1237 jongeren en ouderen 
samen. Eenzaamheid werd op een bijzondere, 
poëtische manier bespreekbaar gemaakt: 
Niemand is hier eenzaam. De voorstellingen in 
Greunshiem (Leeuwarden) vielen in de eerste 
weken van de eerste corona golf; spelen in de 
woonzorgvorm voor ouderen was niet meer 
mogelijk. Maar de hoorspelversie is nog altijd te 
beluisteren. Meer dan 700 mensen deden dit al. 
Neem er even rustig de tijd voor (50 minuten), nu 
de dagen kort zijn en de avonden lang. Luister 
naar het verhaal van Raf (17) en die van zijn oude 
vrienden. 
 
Beluister de podcast op peergroup.nl  
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Luidkeels Samen sprak in 2020 met mensen in 
verschillende woonvormen over liefde, 
hartstocht en verlangens. Met de 
verwonderingen die zij ons meegeven sluiten 
we dit jaar af en wensen we iedereen alle 
goeds en vooral oog en een hart voor elkaar 
toe, in het nieuwe jaar en nog lang daarna! 
       
 
Tijden veranderen, maar de zaken die ertoe doen, 
iedere generatie weer, vertonen grote gelijkenis: 
liefde, familie, werk, relatieperikelen, 
woonplaatsen en verhuizingen, verlies… 
    
 
De verhalen van oudere mensen scherpen je 
bewustzijn over de rijkdom van nu en over de 
keuzemogelijkheden die je tegenwoordig hebt, 
op bijna elk gebied. 
 
De tekst gaat volgende week verder.  

25 - 1e Kerstdag / 26 - 2e Kerstdag  



DECEMBER/JANUARI 
ma di wo do vr za zo 

27 28 29 30 31 

 

Vervolg van vorige week… 

Of je nu een makkelijk of moeilijk lijf hebt, 
oud of jong bent, iedereen wil het goed 
hebben, hoopt op een liefdevolle relatie, en 
wil er iets leuks van maken. 

Hoe oud je ook bent; openheid, 
nieuwsgierigheid, de behoefte om mooie 
dingen te doen waar je gelukkig van wordt, 
zijn de ingrediënten van de drang om te 
leven. Ze geven je levensenergie.   

31 - Oudejaarsdag  



NAWOORD 

Dit was Over de Drempel 2019-2020 

Karavaan van de Vriendschap:  
Simon Vuyk fietst maandelijks zijn bakfietstour om 
vriendschap te zaaien. 
Niemand is hier eenzaam: Peergroup. 
Theatervoorstelling voor jongeren en ouderen in 
woonzorgvormen. Omgevormd naar een Podcast.  
De Liefdesbode: Anne Brouwer en Lieke van den 
Krommenacker schrijven brieven met een blijk van 
liefde op bestelling. 
Luidkeels Samen: CP Berbée en Sarah Sötemann 
maken liedjes van en vertellen verzamelde verhalen 
over ware en oude liefdes. 
Zelf: Rosa Sijben geeft klein beeldend werk tijdelijk in 
beheer. Een onderzoek naar en korte film over de 
mens en haar bezit. 
Verhalen Ophalen: Onno Spreij/Podiumschool 
Leeuwarden geeft oud(ere) amateur toneelspelers 
hun passie voor het spelen terug. 

 



COLOFON 

 Over de drempel 2019-2020 werd 
mede mogelijk gemaakt door 

Gemeente Leeuwarden en LF2028. De 
nieuwe editie van Over de drempel 

wordt onderdeel van Arcadia. 

Dit is een uitgave van Over de 
drempel, met bijdrages van:  CP 

Berbée, Simon Vuyk,  Anne Brouwer, 
Lieke van den Krommenacker, Sarah 
Sötemann, Rosa Sijben, Onno Spreij. 

Productie: Tamara Schoppert en 
Wiesje Procee. 
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