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Doen wat je leuk vindt 

Celia is gek van breien. Alfonso is zijn 
hele leven al bezig met levensvragen 
en voert heel graag gesprekken met 
anderen. Safiye houdt van dichten en 
tuinieren. Daar staat Het KrachThuis 
voor: doen wat je leuk vindt en jezelf 
mogen zijn. Even een dagje uit huis en 
samen plezier hebben. Goede gesprek -
ken, samen lunchen en leuke dingen 
doen.    
 
Wat doet u bijvoorbeeld graag? 
Houdt u net als Celia van breien? Of vindt 
u het leuk om samen met anderen iets te 
doen. Praten, muziek maken, bewegen, 
een spel spelen of koken. In het KrachT -
huis is dat allemaal mogelijk.  
Het KrachThuis is er voor u. 
 
Wie zijn wij?  
Het KrachThuis is een huiskamer voor 
bewoners van Noord vanaf 55 jaar. Waar 
een gezellige sfeer hangt en waar je jezelf 
mag zijn. Vitaliteit wordt versterkt en zo 
kijken we voor ieder die naar het 
KrachThuis komt, wat zij graag willen 
doen. Samen proberen we deze wens 
waar te maken. Indien nodig met de juiste 
hulp. Het KrachThuis is een initiatief van 
SOL (Samen Ondernemend Leren). 
 
Voor aanmelden of informatie; bel naar: 
Tel: 06 - 40 83 50 71 Ilona van der Hoeven 
Tel: 06 - 11 88 69 79 Anita Kornman 
E-mail: ouderenwerk@solnetwerk.nl 
 
Bij geen gehoor graag bellen naar  
het algemeen nummer van SOL  
(Samen Ondernemend Leren)  
Tel: 010 - 24 48 240 

Ik kijk ernaar uit  
 
“Ruim 20 jaar voelde ik mij eenzaam, 
ging nergens meer naartoe. Door wat ik 
heb meegemaakt, had het leven voor 
mij geen zin meer en wilde ik eruit 
stappen. Herhaaldelijk heb ik ook op 
dat punt gestaan. Ik was erg onzeker 
en kwam niet voor mijzelf op. Door het 
KrachThuis ben ik veranderd. Ik ben 
zelfverzekerder geworden en heb mijn 
leven omgegooid. Ik zie weer waarom 
ik wil leven. Door het KrachThuis durf 
ik meer en wil ik meer. Er is ruimte om 
te huilen, maar ook om te lachen. Op 
maandag kijk ik al uit naar de woens-
dag om dan gezellig naar het KrachT-
huis te gaan.”

Dol op breien 
 
“Als er een ding is, waar ik dol op ben 
dan is dat breien. Ik moet vanwege 
mijn hart rekening houden met mijn 
gezondheid maar ik wil het liefst alles 
blijven doen wat ik deed. Mensen zeg-
gen dat ik in breien een kei ben en 
daarom zou ik anderen dat ook willen 
leren. In het KrachThuis geef ik breiles 
aan iedereen die dit zou willen. Ik vind 
het mooi om te merken dat ik iemand 
wat kan leren, daar doe ik het voor.”   


