
Omdat de Coronatijd eenieder in zijn greep had en heeft
We met zijn allen best wel eens het gevoel van eenzaamheid en 
‘opgesloten’ hebben ervaren
Het ook weer fijn is om anderen te ontmoeten
Omdat het gewoon leuk is eens iets anders te doen! 

Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onderstaande 
activiteiten. 
Heeft u daarna zin om vaker deel te nemen aan wekelijkse of maandelijks 
terugkerende activiteiten? Dan helpen we u op weg om het voor u passende 
aanbod te vinden.
Let op: alle ontmoetingen vinden plaats volgens de regels van het RIVM. 
Voor de meeste activiteiten is aanmelden vereist. Heeft u geen vervoer en 
wilt u toch graag naar een activiteit? Dat gaan we regelen! Belt u met 
VIPvoorElkaar op 06 573 451 82 en we regelen vervoer met een vrijwilliger.

Namens: Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Dementievriendelijk Gilze en Rijen, Sportcoaches ABG, 
Zorgcentrum St. Franciscus, coalitie Eén tegen Eenzaamheid, VIPvoorElkaar en diverse 
vrijwilligers / inwoners uit de gemeente. 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties organiseren 
samen 12 mooie extra activiteiten om elkaar te 
ontmoeten in de Week tegen Eenzaamheid.

Activiteiten

...meer op de achterzijde... 

Wat Waneer Wie Waar
Activiteit voor Jong en Oud Aanmelden niet nodig 
Verrassingsactiviteit bij het gemeentehuis! vr 2 oktober

20:00 - 20:45

Jan van de 
Velden, ambas-
sadeur Eén tegen 
Eenzaamheid

Gemeentehuis 
Rijen

Fit met Clubfit Aanmelden niet nodig
Bewegen is een goede manier om sociaal en actief 
bezig te zijn. Kom je ook mee sporten? Neem 
sportkleren en binnensportschoenen mee en maak 
kennis met deze leuke activiteit. Iedereen is welkom!

ma 5 oktober
19:00 - 20:00

Sportcoach 
Wivineke / FLOS

Margriethal
Rijen

Gezellige koffie-inloop Aanmelden niet nodig
Kom je gezellig een praatje maken en een kopje koffie 
drinken? We kunnen je vertellen welke activiteiten er 
wekelijks te doen zijn voor jong en oud. Je kunt er ook 
terecht voor je vragen over hulp bieden of hulp vragen 
in onze gemeente.

di 6 oktober
10:00 – 12:00

VIPvoorEkaar en 
de Dorpsverbin-
der

C.C. De Boodschap
Rijen



Activiteiten
Wat Waneer Wie Waar
Creatieve workshop Aanmelden *
We hebben alle materialen in huis zodat u deze 
ochtend kaartjes kan maken voor mensen die u graag 
wilt laten weten dat u aan ze denkt. U kunt aan de 
slag met het maken van persoonlijke kaarten. Er is 
creatieve ondersteuning aanwezig.

di 6 oktober
10:00 - 12:00

Nathalie van 
Daesdonk van 
VIPvoorElkaar

C.C. De Boodschap
Rijen

‘Zorgeloos Zingen’ Aanmelden *
Laat u meevoeren met liedjes uit alle windstreken. 
U kunt uw favoriete nummer aanvragen bij onze 
bevlogen accordeonist en samen met anderen 
genieten van dit muzikale evenement. 

di 6 oktober
15:30 - 16:30
Inloop 15:15

Accordeonist Niek 
van Uden – Luteijn 
van Windwijs uit 
Rijen

C.C. De Boodschap 
Rijen

Najaarswandeling Aanmelden *
Een wandeling van 5 km door de prachtige omgeving 
van Molenschot die in het teken staat van een gezellig 
samenzijn en een beetje sportiviteit. Doet u dus 
gezellig mee als u een middagje eropuit wil! We sluiten 
gezellig af met een drankje

wo 7 oktober
13:00 uur

Lokaal Steunpunt 
Mantelzorg 

Start- en eindpunt: 
Fabels. Bavelse-
weg 165
Molenschot

Kom en Ontmoet Aanmelden *
Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben 
veel gemist door het coronavirus en de lockdown. Alle 
activiteiten werden afgezegd. Dat heeft een enorme 
impact gehad op hun leven. Daarover gaat het op deze 
avond. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee.

wo 7 oktober 
19:30 - 21:00
Inloop 19:00

Dementievriende-
lijk Gilze en Rijen 

Hof van Gilze 
Steenakkerplein 2 
Gilze

Sport op Maat Aanmelden niet nodig
Bewegen is een goede manier om sociaal en actief 
bezig te zijn. Kom je ook mee sporten? Neem sportkle-
ren en binnensportschoenen mee en maak kennis met 
deze leuke activiteit. Iedereen is welkom!

wo 7 oktober van 
19:00 - 20:00

Sportcoach 
Remco / FLOS 

De Molenwiek 
Molenschot

Muzikaal Buitenoptreden Aanmelden niet nodig
Jurgen Jonkers komt alle bewoners opvrolijken met 
zijn aanwezigheid en zang. U bent ook welkom om op 
gepaste afstand mee te genieten. Het terras is deze 
middag gereserveerd voor de bewoners. Bij slecht 
weer wordt het optreden uitgesteld.

do 8 oktober 
14:30 - 15:15

St Franciscus, 
Gilze 

St Franciscus 
Gilze

Sport op Maat Aanmelden niet nodig
Bewegen is een goede manier om sociaal en actief 
bezig te zijn. Kom je ook mee sporten? Neem sportkle-
ren en binnensportschoenen mee en maak kennis met 
deze leuke activiteit. Iedereen is welkom!

do 8 oktober 
19:00 - 20:00 Sportcoach Stan C.C. De Schakel 

Gilze

Gezellige lunch Aanmelden *
In vervolg op de maandelijkse Kom erbij Lunch in De 
Boodschap organiseren we op 9 oktober een extra 
lunch. Voor iedereen die het leuk vindt om samen lek-
ker te lunchen. U bent welkom om aan te schuiven!

vr 9 oktober 
12:00 - 13:30

Jan van de Velden 
ambassadeur Eén 
tegen Eenzaam-
heid met VIP-
voorElkaar

C.C. De Boodschap 
Rijen

Hoorcollege door Rob Stapels Aanmelden *
Rob Stapels (30 jaar) geeft elk kwartaal een college 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanavond 
vertelt hij over zijn ervaringen en het opkrabbelen na 
zijn zware ongeluk. In 45 minuten neemt Rob ons mee 
in zijn meeslepende lezing ‘Je bent nooit alleen!’ Een 
indrukwekkend verhaal van een plaatsgenoot dat je 
gehoord moet hebben.

vr 9 oktober 
19:30 - 21:00
Inloop 19:00

Rob Stapels, 
gastdocent VU 
Amsterdam

C.C. De Boodschap 
Rijen

* Aanmeldingen via mail VIPloket@vipvoorelkaar.nl of bel VIP op 06 573 451 82


