
Donderdag 1 oktober Locatie Aanmelden

10.00 - 11.00 uur
Kom erbij en ontmoet andere senioren
In de ontmoetingskamer laat u zich verwennen
met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak.

Van Rappardhal, Wijnkoperstraat 5
Chaymaa Arroudi 
06 10 92 43 40
chaymaa.arroudi@meevivenz.nl

12.00 uur
Kom erbij en doe mee met het Senioren Atelier
Samen met andere ouderen genieten van kunst
en cultuurlessen.

Bibliotheek, Groenmarkt 1 
Marleen van Zwienen 
06 55 96 28 95
info@ateliergorinchem.nl

18.00 - 19.30 uur
Kom erbij en eet mee
Samen eten, elkaar ontmoeten met een bakje koffie
of thee daarna.

St. Hubertuslaan 25
Pedro Peene
0183 640 505
info@leefgemeenschapzilt.nl

Vrijdag 2 oktober
10.00 uur 
of 11.30 uur

Kom erbij en leer Gorinchem kennen
Unieke stadswandeling. Corona-proof en
rolstoel-, rollator-, scootmobiel- en platvoetvriendelijk!

Vertrekpunt hal Gorcums Museum
Jack van Mildert 
jack@despreekkamervandestad.nl

10.15 - 12.00 uur
Kom erbij en klets mee
Gezellig kletsen en ervaringen delen met andere 
moeders.

Bibliotheek, Groenmarkt 1 
LimonadeBrigade 
gorinchem@limonadebrigade.nl

10.30 - 11.00 uur
Kom erbij en drink wat na beweging
Bewegen in een kleine groep op uw eigen niveau. Bataafsekade 6

Sereno Latuhihin
06 21 64 03 55
Sereno@fysiopp.nl

14.30 - 17.30 uur
Kom erbij en snoep mee
High tea in het Senioren Café. Senioren Cafe, Burgstraat 37 of 

Rehobothkerk, Driekoningenstraat 2

Lida van Rijn
0183 581 154
lidavanrijn@ziggo.nl

20.00 - 21.30 uur
Kom erbij en krijg beeldend inzicht 
Eenzaamheid in woord en beeld. 
Boekpresentatie ‘Beeldend Inzicht’ en tentoonstelling..       

Bibliotheek, Groenmarkt 1
Marian Jansen-Noyon
06 12 90 26 39
info@ruimtegeeftinzicht.eu

Zaterdag 3 oktober
10.00 - 12.00 uur

Kom erbij en krijg beeldend inzicht
Eenzaamheid in woord en beeld. 
Boekpresentatie ‘Beeldend Inzicht’ en tentoonstelling.

Bibliotheek, Groenmarkt 1 
Marian Jansen-Noyon
06 12 90 26 39
info@ruimtegeeftinzicht.eu

12.00 - 14.30 uur
Kom erbij en ontmoet, lunch en bingo mee
Een lunch en ontmoeting in de Elzenhof met
afsluitende een bingo.

Elzenhof, Irenelaan 40, Dalem
Natasja van Doesburg 
06 11 95 05 15
natasjam72@gmail.com

Zondag 4 oktober
10.00 - 14.00 uur

Kom erbij en kerk en lunch mee
Kerkdienst met aansluitend een lunch. Rehobothkerk, Driekoningenstraat 2

Lida van Rijn 
0183 581 154
lidavanrijn@ziggo.nl

Maandag 5 oktober
20.00 - 21.15

Kom erbij en beweeg ontspannen mee
Yoga houdt je lichaam gezond en brengt je geest tot 
rust. Je voelt je energiek en meer ontspannen. 

Gebouw De Toekomst,
Voermanstraat 2

www.detoekomstgorinchem.nl
06 22 55 03 44
contact@detoekomstgorinchem.nl

Dinsdag 6 oktober Locatie Aanmelden

10.00 - 11.00 uur
Kom erbij en drink met ons een kopje koffie
Zin in wat gezelligheid tijdens een kopje koffie?
Kom langs bij Samen Eén.

Voermanstraat 2
Vicky Bergman 
samen1gorinchem@outlook.com

10.00 uur
of 19.00 uur

Kom erbij en walk en talk
Een wandeling voor mantelzorgers. Deel je ervaringen 
met andere mantelzorgers en ontspan even.

Vertrekpunt Stadhuisplein
Jacqueline Blom
0183 659 540
mantelzorg@gorinchem.nl

10.15 - 11.15 uur
Kom erbij en beweeg je fit
Fullbody workout buiten (weersafhankelijk) onder
leiding van een coach. Met na afloop een heerlijk
kopje koffie in de bar.

Inspire fitness club, Kennelweg 10
Sanne Vermeulen
0183 760 563
info@inspirefitnessclub.nl 

18.00 - 21.00 uur
Kom erbij en chill mee
Een inloop voor jongeren met ruimte om te chillen, 
te kletsen, vragen te stellen of een spelletje te doen. 

Gildenplein, Ingang onder de
van Rappardhal (zij-ingang)

Tarek Gallab
06 19 05 29 19
tarekgallab@stjjmh.nl 

18.00 - 21.30 uur
Kom erbij en krijg beeldend inzicht 
Eenzaamheid in woord en beeld. 
Boekpresentatie ‘Beeldend Inzicht’ en tentoonstelling.       

Bibliotheek, Groenmarkt 1
Marian Jansen-Noyon
06 12 90 26 39
info@ruimtegeeftinzicht.eu

Woensdag 7 oktober
10.00 - 11.30 uur

Kom erbij en doe mee met de kunstdialoog
Loop mee met de kunstdialoog wandeling. Startpunt Lindeborg, Haarstraat 39

Marleen van Zwienen 
06 55 96 28 95
info@ateliergorinchem.nl

10.00 - 12.00 uur
Kom erbij en klets mee
Gezellig kletsen en ervaringen delen met andere ouders. Bibliotheek, Groenmarkt 1

LimonadeBrigade
gorinchem@limonadebrigade.nl

10.00 - 12.00 uur
Kom erbij en wandel met ons mee
Wandeling door Gorinchem met afsluitend een kopje 
koffie en wat lekker op een terras. 

Vertrekpunt Station Gorinchem
Esther Hobo
06 18 39 71 51
Esther.hobo@meevivenz.nl

10.30 - 11.30 uur
Kom erbij en drum mee
Samen gezellig muziek maken op djembé, shakers
en bas trommels. Ontdek je eigen ritme!

Gebouw De Toekomst,
Voermanstraat 2

www.detoekomstgorinchem.nl
06 22 55 03 44
contact@detoekomstgorinchem.nl

Donderdag 8 oktober
10.00 - 11.00 uur

Kom erbij en ontmoet andere senioren 
In de ontmoetingskamer laat u zich verwennen
met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak.

Van Rappardhal, Wijnkoperstraat 5
Chaymaa Arroudi 
06 10 92 43 40
chaymaa.arroudi@meevivenz.nl

11.00 uur
Kom erbij en wandel mee
Yulius en Gorinchem Beweegt organiseren een
themawandeling. Ga al wandelend met elkaar in 
gesprek en deel je ervaringen. 

Vertrekpunt Wijnkoperstraat 2
Anne Plas 
a.plas@radaradvies.nl

12.00 uur
Kom erbij en doe mee met het Senioren Atelier
Samen met andere ouderen genieten van kunst
en cultuurlessen.

Bibliotheek, Groenmarkt 1 
Marleen van Zwienen 
06 55 96 28 95
info@ateliergorinchem.nl

14.00 uur
Kom erbij en wandel mee
Wandelen naar het Gijsbert van Andelpark.
Met een kopje koffie bij het Natuurcentrum.

Voermanstraat 2
Vicky Bergman
samen1gorinchem@outlook.com

14.30 uur
Kom erbij en zing mee
Een meezing middag met live muziek. De Luisterpost, Vijfde Uitgang 1

Colinda Hendriks
06 41 71 36 83
info@deluisterpost.nl

16.00 uur
Kom erbij en handwerk mee
Handwerken onder het genot van een kop 
koffie/thee en iets lekkers. Eventueel zijn er garen
en brei- & haaknaalden aanwezig.

Bibliotheek, Groenmarkt 1
Joke Jordens
078 62 05 500
jjordens@debibliotheek.nl

16.00 - 18.00 uur
Kom erbij en chill mee
Een inloop voor jongeren met ruimte om te chillen,
te kletsen, vragen te stellen of een spelletje te doen.

Gildenplein, Ingang onder de 
van Rappardhal (zij-ingang)

Tarek Gallab
06 19 05 29 19
tarekgallab@stjjmh.nl

18.00 - 19.30 uur
Kom erbij en eet mee
Samen eten, elkaar ontmoeten met een bakje koffie
of thee daarna.

St. Hubertuslaan 25
Pedro Peene
0183 640 505
info@leefgemeenschapzilt.nl

19.30 - 22.00 uur
Kom erbij en laat je verrassen 
Are you lonesome tonight. Ludieke avond voor en 
door jongeren.

In de Ruimte, Botersteeg 10-12
In de Ruimte
06 11 93 36 73
inderuimte@gorinchem.nl

Doorlopend gedurende de Gorcum Sportmaand
Kom erbij en sport mee
Tijdens de Gorcum Sportmaand kun je gratis meedoen 
aan diverse sport- en beweegactiviteiten.

Diverse locaties in de stad
www.gorinchembeweegt.nl
0183 659 425
gorinchembeweegt@gorinchem.nl

Onder de noemer ‘Kom erbij’ nodigen wij jou van harte uit om deel te nemen aan een van de activiteiten 
die we organiseren in de stad. Uiteraard zorgen we dat alles veilig kan plaatsvinden en houden we rekening met 

de 1,5 meter richtlijn. Meld je dus wel vooraf even aan. 

De 'Week tegen Eenzaamheid' is een initiatief van MEEVivenz en Gemeente Gorinchem.
Alle activiteiten zijn gratis en worden aangeboden door de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties in Gorinchem. 

Je mag ook iemand uitnodigen om met je mee te gaan.

In Gorinchem hebben we van 1 t/m 8 oktober extra aandacht voor elkaar tijdens de 

'Week tegen Eenzaamheid'

Doe je mee?!

In Gorinchem doet iedereen er toe en kijken we actief naar elkaar om. Want samen maken we het verschil! 
Dus werken we aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en zorgen we dat iedereen kan 

meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

Activiteitenagenda


