
VIPvoorElkaar is dé schakel tussen vrijwilligers en hulpvragers. 
Heb je vragen over vrijwilligerswerk, onze projecten of activiteiten? 
Wil je vrijwilliger worden of heb je een hulpvraag, maar regel je dat 
liever niet via de website? Maak een afspraak of bezoek het VIP 
loket.

VIP LOKET
Dinsdag 10.30-12.30 uur in De Boodschap in Rijen.
Dinsdag 14.00-16.00 uur in De Schakel in Gilze.
Donderdag 12.30-14.30 uur onder de roltrap in winkelcentrum De 
Laverije in Rijen. 

PRAATHUIZEN 
Leer beter Nederlands spreken in een gezellige, informele sfeer. 
Woensdagen (voor vrouwen) van 9.30-11.00u in De Boodschap in 
Rijen (niet in schoolvakanties).
Donderdagen van 13.00-14.30u in De Schakel in Gilze (ook in 
herfstvakantie).
Vrijdagen van 13.00-14.30u in de Boodschap in Rijen (ook in 
herfstvakantie).

REPAIR CAFÉ
Iedere laatste vrijdag van de maand. De reparateurs herstellen je 
spullen, terwijl je zelf meehelpt of gezellig een kopje koffie drinkt. 
Vrijdag 28 oktober van 9.30-12.00u in De Boodschap.

KOM ERBIJ LUNCH
Deze maand in elk dorp een gratis Kom Erbij lunch voor iedereen 
die uit is op wat gezelligheid! Vrijdag 7 oktober van 12.00-13.30u in 
De Boodschap in Rijen, Het Trefpunt in Gilze, Het Tussenstation in 
Molenschot en The Chump in Hulten.
Aanmelden uiterlijk dinsdag 4 oktober: bertha@vipvoorelkaar.nl of 
06-5734 5182.

FILM DIE JE RAAKT
Voor €7,50 op zondag naar de film incl. een kopje koffie of thee. Koop 
je kaartjes via www.ccgr.nl.
Zondag 2 oktober om 14.00u in De Boodschap draait de film ‘The 
worst person in the world’.

AUTOMAATJE
Vervoerservice voor en door inwoners van Rijen. Reserveer een rit 
minimaal 2 werkdagen van tevoren via automaatje@vipvoorelkaar.nl 
of 06-2131 2756. Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.30-12.00u.

BUDGETSAFARI gratis cursus
Hoe kun je meer doen met een beperkt budget? Leer het tijdens de 
Budgetsafari.
Woensdag 5, 12 en 19 oktober 9.30-11.30u in De Boodschap.
Aanmelden: goedmetgeld@vipvoorelkaar.nl of 06-5734 5182.

MINDFULNESS gratis cursus
In 9 bijeenkomsten leer je met plezier, tijd en aandacht in het hier 
en nu te zijn. Startdata: 18 oktober in De Boodschap in Rijen en 20 
oktober in De Schakel in Gilze.
Aanmelden: viploket@vipvoorelkaar.nl of 06-5734 5182.

Vragen? 06 573 451 82 
www.vipvoorelkaar.nl


