
Activiteitenoverzicht Week tegen Eenzaamheid 

Gorinchem 2016 

 
 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen 

mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid 

vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: Kom erbij! Want eenzaamheid 

aanpakken begint met het leggen van contact.  

 

Kom erbij! 

Door het hele land en ook in Gorinchem zijn er Kom erbij –activiteiten waar je nieuwe 

sociale contacten kan opdoen en bestaande contacten kan versterken. Van gezellig 

samen eten tot speeddaten. Zie hieronder het overzicht van alle activiteiten in Gorinchem 

in de week van 22 september tot 1 oktober.  

 

Openingsactiviteit Week tegen Eenzaamheid 

Samen eten & ontmoeten! 

23 september 17.00 tot 20.00 

Op 23 september opent wethouder Hans Frije de Week tegen Eenzaamheid in 

Gorinchem. Aansluitend eten we samen pannenkoeken en is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. Deelname is gratis. U bent van harte welkom! 

Aanmelden via a.schoneveld@philadelphia.nl of 0655427727. 

Natuurcentrum  

Gijs van Andelpark 1 

Gorinchem 

 

Kom erbij & lunch met ons! 

28 september 12.00 tot 14.00 

Inloophuis ’t Uitzicht 

Krijtstraat 20 Gorinchem 

Aanmelden voor 23 september bij radder.anja@gmail.com / 0628868554 

 

Speeddate voor 60+ singels 

28 september 19.30 tot 22.30 

Een ontspannen, efficiënte manier van kennismaken voor 60+ ers in sfeervolle locatie met als 
doel de eerste stap te zetten voor een amoureuze relatie.   
PoGo 

Grote Haarsekade 120 Gorinchem 

Aanmelden voor 22 september bij suzanne.visser@meeav.nl /0650747205 



 

Kom erbij op Zondag 

Spelletjesmiddag & live muziek voor iedereen! Je hoeft je niet te vervelen op zondag kom 

gezellig samen een spelletje doen, genieten van een gratis hapje en drankje of luisteren 

naar de muziek.  

25 september 14.00 tot 16.30 

Korpsgebouw LDH  

Nicolaas Pieckstraat 43 Gorinchem 

Aanmelden niet nodig. 

Contactpersoon: s.mravunac@legerdesheils.nl  

 

Kom Sporten in Gorinchem 

De  gehe le  maand  sep tembe r  za l  bes tempe ld  wo rden  a l s  Go rcum 

Spo r tmaand .  V ee l  ve ren ig i ngen  zu l l en  i n  deze  maand  hun  ac t i v i te i t en  

opens te l l en  o f  andere  p ro jec ten /evenemen ten  o rgan ise ren .  V ia  onze  

webs i te  www.gor i nchembeweeg t .n l  wo rd t  j e  doo rve rwezen  naar  he t  n ieuwe  

d i g i ta l e  p la t f o rm  met  a l  he t  spo r taanbod  voo r  j ong  en  oud .  

Koffiedialoog 

Samen koffie drinken & in gesprek over eenzaamheid, contact & ontmoeting. 

27 september 10.30 tot 12.30 

Samen een 

Koningstabelstraat 5 Gorinchem 

Aanmelden niet nodig 

 

Burendag Samen een 

Ontmoet je buren onder het genot van een hapje en drankje & zoek gratis kleding en 

speelgoed uit! 

Samen een 

24 september 1300 tot 1500 

Koningstabelstraat 5 Gorinchem 

Aanmelden is niet nodig 

 

Kom erbij & Zet een stap! 

Workshop over eenzaamheid, durf jij de uitdaging aan te gaan en samen met ons over de 

streep te gaan? 

29 september 12.30 tot 14.30 

Samen een 

Welzijnsruimte Gildenpleingebouw 

Wijnkoperstraat 5a Gorinchem 

Aanmelden is niet nodig 

 

Internationaal Vrouwen Contact Humanitas 

Een gezellige ochtend waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, er is koffie, thee en 

lekkers. 

28 september 9.15 tot 11.30 

Welzijnsruimte Gildenpleingebouw 

Wijnkoperstraat 5a Gorinchem 

Aanmelden is niet nodig 

Contactpersoon: Lia Bakker 0620017155 

Pannenkoeken Inloop 



 
Een potje FIFA? Poolen? Schaken of tafeltennis? Kom gezellig bij ons langs, eet een 
pannenkoek en maak een praatje. 
30 september 16.00 tot 21.00 
The Mall  
Burgstraat 37 Gorinchem 

Aanmelden via leenard.kanselaar@yfc.nl of  06-81512031 
 

Open Mall Muziek Studio 
 
Wil jij altijd al muziek, teksten en te gekke beats maken? Dan is dit je kans. Kom een keertje 
kijken in onze studio en schrijf met behulp van de jongerenwerker je eerste tekst!  
Voor jongeren tussen de 10 – 25 jaar. 
27 september 15.30 tot 18.00  
The Mall 
Burgstraat 37 Gorinchem 
Aanmelden via  leenard.kanselaar@yfc.nl of  06-81512031 
 
Open Inloop 
 
Een potje FIFA? Poolen? Schaken of tafeltennis? Kom gezellig bij ons langs en maak een 
praatje. 
Voor jongeren tussen de 10 en 25 jaar. 
23 september van 16.00 tot 21.00 
The Mall 
Burgstraat 37 Gorinchem 
Doelgroep: Jongeren tussen de 10 – 25 jaar 
Aanmelden via leenard.kanselaar@yfc.nl of 06-81512031 
 
 

Open Street Soccer 
 
Zin in een potje voetbal in een prachtige gymzaal? Kom dan gezellig langs! 
28 september 15.00 tot 17.00 
Voor jongeren vanaf 10 jaar. 
The Mall /Gorinchem Beweegt 
Van Rappardhal, Wijnkoperstraat 5 Gorinchem 
Aanmelden via leenard.kanselaar@yfc.nl of 06-81512031 
 
 
Open Inloop 
 
Een potje FIFA? Poolen? Schaken of tafeltennis? Kom gezellig bij ons langs en maak een 
praatje. Voor jongeren vanaf 10 jaar. 
28 september 16.30 tot 19.00 
The Mall 
Van Rappardhal, Wijnkoperstraat 5 
Aanmelden via leenard.kanselaar@yfc.nl of 06-81512031 
 
Kom E rb i j  Open  maa l t i jd  

Voor wie wil aanschuiven, wees welkom! 
22 september en 29 september inloop 17.00 tot 19.30 
Leefgemeenschap Zilt 
st Hubertuslaan 25, Gorinchem 
Aanmelden via info@leefgemeenschapzilt.nl of 0183640505 
Contactpersoon: Arjanne Rijneveld 
 


