
DOLLE
DUO'S!

Leer van elkaar bij het Dolle Duo's
project en ga aan de slag om elkaar
nieuwe kwaliteiten, activiteiten of
handigheden te leren.

ZIN OM IETS NIEUWS TE LEREN?

Ontmoet. Leer. Waardeer!

Ben jij geïnteresseerd? Vul dan
onderstaand formulier in en stuur hem
op naar ons postadres. Of vul het
digitale formulier in op onze website.
Heb je nog vragen? Kijk dan eens op
onze website of stuur ons een mail.
We hopen je snel te zien!

 Elk veld met een * is verplicht. 

Naam*:
Tel-nummer*:
E-mail adres:
Leeftijd*:
Hobbies of interesses*:

 
Andere voorkeuren in jouw duo:

Overige opmerkingen:

 
 

AANMELDEN 

www.dolleduos.nl  |  hallo@dolleduos.nl



Wij zijn er om te helpen
leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan, door
intergenerationeel contact te stimuleren. Op
deze manier willen wij de beeldvorming over
het ouder worden positief beïnvloeden. 

Dolle Duo’s is het project waar je jezelf kan
ontwikkelen en kennis kan laten maken met
andere inzichten, intereses en mensen. Leer
over elkaars hobby’s, maatschappelijke
belang en deel ervaringen! Dolle Duo’s is het
project waar je een vriend kunt vinden!
 

ONS VERHAAL
WIE
Dit project is bedoeld voor iedereen en laat
je kennis maken met mensen van een andere
generatie. Dus ben jij gepensioneerd,
werkende, student of scholier? En heb je
interesse in nieuwe mensen leren kennen en
nieuwe ervaringen opdoen? Dan ben je hier
aan het goede adres! Neem een kijkje op
onze website of neem contact met ons op via
ons e-mailadres. 

DOLLE DUO'S

WAT
Na aanmelding voor dit project worden duo’s
gevormd op basis van interesses. Dit zou je
allemaal samen kunnen doen:
Samen wandelen
Samen koffie of thee drinken
Samen sporten
Samen in gesprek over elkaars plek in de
samenleving
Samen muziek maken
Samen in de tuin bezig
Samen ervaringen delen en nieuwe
ervaringen opdoen
Samen creatief bezig
En vooral, samen veel plezier hebben!

 

JE VINDT ONS HIER 

Adres, 1234 AA Elkestad, 
0275-5656000 

hallo@dolleduos.nl 
www.dolleduos.nl

Hey! Dat is leuker 
met twee


