
Kom erbij tijdens de 
‘Week tegen Eenzaamheid’

In de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 
30 september t/m 7 oktober staat ontmoeten en 
verbinden centraal. In onze gemeente gaan diverse 
initiatiefnemers gezellige, leerzame, actieve, 
culinaire of creatieve activiteiten organiseren. Doe 
je ook mee? We hopen je te zien bij een van de 
activiteiten!

Alle activiteiten zijn gratis (met uitzondering van de 
‘Film die je raakt’). Je leert nieuwe mensen kennen 
en gaat nieuwe dingen doen. In deze week willen 
we laten zien dat iedereen erbij hoort. Zo wordt het 
wonen in onze dorpen nog prettiger.

Meld je van te voren aan voor deelname. Dat kan 
door te bellen of te appen naar VIPvoorelkaar: 
06 573 451 82 of mailen naar: 
Bertha@vipvoorelkaar.nl. Voor de meeste activiteiten 
is geen Coronapas nodig is, indien dit wel verplicht is 
staat het vermeld in het overzicht.

De activiteiten worden mogelijk gemaakt door vele 
vrijwilligers, sponsoren en de gemeente Gilze en Rijen.

1 OKTOBER 
12:00 - 13:30

Sluit aan bij de ‘Kom erbij Lunch’. Gezellig samen eten bij de maandelijkse Kom 
erbij lunch in CC de Boodschap in Rijen. 
Onze gastvrouwen en –heren kijken naar je komst uit!

3 OKTOBER
14:00 - 16:00

Graffiti spuiten voor jongeren! 
Ben jij altijd al een kunstenaar geweest die de rebel in zichzelf wil loslaten? Dan is 
dit jouw kans! Georganiseerd door het jongerenwerk en VIPvoorelkaar. We starten 
bij A16.  Aanmelden bij Metin of Raf: 06 106 712 80 of 06 293 642 25

4 OKTOBER
19:30-21:00 
Inloop vanaf 
19:00

Lezing “Gezond leven: meer dan een kwestie van wilskracht” door Prof. Dr. Emely 
de Vet, hoogleraar Consumptie en Gezonde leefstijl, Wageningen Universiteit. 
In het Van der Valk hotel, Gilze. Georganiseerd in samenwerking met de Rotary 
Gilze-Rijen en Dongevallei. Coronapas verplicht.

6 OKTOBER 
10:30 - 12:00

Gezellige Inloop van het Dorpsteam en VIPvoorelkaar in de Huiskamer,
de ontmoetingsruimte in de Boodschap.  Er is een leestafel, koffie en thee en iets 
lekkers erbij.         

6 OKTOBER 
10:30 - 12:00

Volg een creatieve workshop tekenen. De workshop vindt plaats in de Huiskamer 
in de Boodschap.

6 OKTOBER 
13:00 - 16:00

Workshop veganistisch koken: de Groene high tea
Je maakt hapjes en gaat deze ook proeven! Je krijgt informatie over hoe je een 
lekker en verantwoord plantaardig menu op tafel zet. Georganiseerd door Werner 
en Charlot van de Groene Keuken in CC de Boodschap, Rijen.

7 OKTOBER 
13:30

Gezellige wandeling die start vanaf Stad Parijs in Hulten. De wandeling is 5 km en 
wordt begeleid door vrijwilligers van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Na afloop 
van de wandeling staat er koffie met iets lekkers klaar bij Stad Parijs.

8 OKTOBER 
11:00 - 13:00

Brabantse koffietafel in cultureel centrum de Schakel. Schuif je ook aan? Onze 
gastvrouwen en –heren kijken naar je komst uit! Coronapas verplicht.

8 OKTOBER 
11:00 - 13:00 

Brabantse koffietafel in cultureel centrum de Boodschap. Schuif je ook aan? Onze 
gastvrouwen en –heren kijken naar je komst uit!

8 OKTOBER
19:00 - 20:30

Online Sam’s grote pubquiz (vanaf 16 jaar). Je kunt je alleen inschrijven of samen. 
55 vrijwilligersorganisaties doen mee, dus het is de grootste pubquiz van Neder-
land. Meld je aan via vipvoorelkaar.nl/sam  

10 OKTOBER
13:45 - 16:00

‘Film Die je raakt’ Let op, deze activiteit kost € 7,50 en je koopt je kaartje vooraf 
via www.ccgr.nl of aan de kassa). Wij zorgen deze middag voor iets lekkers bij de 
koffie! Aanvang film: 14:00. Coronapas verplicht.


