
Een ontmoetingsinitiatief voor 
vriendschap in Apeldoorn

vriendschap dichtbij

vriendschap dichtbij



Bijeenkomst 3

We dagen je uit om samen met een 
deelnemer of meerdere deelnemers 
een activiteit te organiseren, die 
jullie uiteraard zelf gaan doen! 
Misschien ontstaan er samen ideeën 
en anders kunnen wij een handje 
helpen.

Bijeenkomst 4

Samen kijken we of jullie activiteit 
geslaagd was. Hoe beviel het je?  
En hoe geef je hier een vervolg aan?

Bijeenkomst 1

De allereerste keer bij elkaar. 
We trappen af met een kennismaking 
en geven onze toelichting op ToTZo. 
Gezelligheid en samen zijn staan 
voorop.

Bijeenkomst 2

Deze bijeenkomst staat in het teken 
van elkaar beter leren kennen.

Slotfeest voor 30-plussers
We sluiten af met een eindfeest en introducees mogen uiteraard mee.

Doe je mee?

 We starten op 11 maart 2023 (25 maart, 15 april en 13 mei)
 Ontmoet & Co, Roggestraat 35 (tegenover de brandweerkazerne, 

 zie plattegrond op de achterzijde van deze folder)
 Inloop: 13.30 uur

 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
 10,00 (tijdens de vier bijeenkomsten zorgen wij voor de  

 koffie/thee en wat fris). Zijn de kosten een financiële drempel voor je? 
 Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ook de Stadspas gebruiken.

We vinden het leuk als je komt. 
Je kunt je tot 8 maart aanmelden via totzo@stimenz.nl

Vriendschap 
dichtbij!
Wil jij nieuwe mensen leren kennen met dezelfde 
interesses als jij? Welkom bij ToTZo, een 
ontmoetingsinitiatief dat mensen uit Apeldoorn bij 
elkaar wil brengen. om samen gezellige activiteiten 
te ondernemen met andere 30-plussers en elkaar 
beter te leren kennen. Wie weet komen daar wel 
mooie vriendschappen uit voort.

Hoe ziet dat eruit?
TOTZO start twee keer per jaar met een nieuw programma. 
Iedere TOTZO bestaat uit vier bijeenkomsten en een slotfeest, 
waarin gezamenlijke interesses centraal staan.

ToTZo is een initiatief van welzijnsorganisatie Stimenz,  
in samenwerking met ontmoetingsplek ontmoet & Co.


