
1   |   www.onder de mensen huizen.nl

“ Gespreksgroep ’t Zwaantje 
verrijkt mijn leven”

— Leo van der Diest

“ Wij vonden een warm thuis  
en de liefde in het buurthuis” Buurten 

met Buren 
maakt  
verbinding 
in de wijk

“ Het leukst is dat je  
gezelschap hebt.  
Er moet niks”

— Gerard en Ans
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Ik mis het en verlang het 
Ik mis het en vervang het

Ik mis het net als ieder ander
Ik mis jou, wij en elkander
Dat gemis voelt niet goed

Want dat is wat eenzaamheid  
met je doet 

Gewoon af en toe een praatje  
met een vriend, vriendin of maatje

Dat is mijn perfecte plaatje

Een veelzeggend gedicht van een  
van de jonge deelnemers bij  

TijdvoorMeedoen. g 

Mijn  
perfecte  
plaatje

Welkom bij Onder de mensen, een  
speciale uitgave in het kader van de  
landelijke Week tegen Eenzaamheid 
van 1 t/m 8 oktober. De makers  
hopen dat de inhoud voor heel veel 
inwoners aanleiding is deel te nemen 
aan de activiteiten die in Huizen  
worden georganiseerd.

Onder de mensen wil laten zien dat 
meedoen en mensen ontmoeten voor 
iedereen is weggelegd. Dat blijkt wel  
uit de interviews en gesprekken.

Het zou heel mooi zijn als een enthou-
siast verhaal aanleiding is om de stap 
te zetten en bijvoorbeeld op de koffie 
te gaan in een buurthuis, aan te sluiten 
bij een gespreksgroep of een lezing te 
bezoeken in de bibliotheek. Er is genoeg 
te doen in Huizen.
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Organiseert u ook een activiteit of 
heeft u een idee om iets in uw buurt of 
omgeving te doen? Meld het ons. Ook 
zijn wij altijd op zoek naar verhalen van 
mensen die graag willen vertellen hoe 
deelname aan een activiteit hun leven 
heeft verrijkt. 

Misschien wilt u een ander helpen.  
Met vervoer wellicht. Of met het doen 
van de boodschappen. Om iemand 
gezelschap te houden, een wandeling 
te maken?

Neem contact op en mail naar  
ikwil@onderdemensenhuizen.nl  
of bel 035 – 526 75 53  
(Vrijwilligerscentrale Huizen) g

Welkom bij  
Onder de mensen

Colofon
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Eenzaamheid onder jongeren is nog een 
taboe. Wel eentje dat steeds meer wordt 
doorbroken met dank aan acties op sociale 
media. Ook de jongerenwerkers in Huizen 
doen graag een poging. “Je kunt wel  
500 Facebookvrienden hebben, maar toch 
nog eenzaam zijn”, stelt jongerenwerker 
Nathalie Nouamane (24).

Eenzaamheid is niet makkelijk te herkennen,  
vinden de jongerenwerkers in Huizen.  
“Jongeren zijn een meester in het verbergen  
van signalen. Soms blijven ze achter de 
voordeur, zoeken geen aansluiting. Ook 
kunnen het meelopers zijn die stoer gedrag 
vertonen. Maar achter elk gedrag zit een 
behoefte. Het is aan ons om die behoefte te 
ontdekken”, zegt ambulant jongerenwerker 
Juha Roestenburg (45). Samen met Nathalie 
en nog drie andere jongerenwerkers zijn zij 
actief in Huizen; in jongerencentrum Connect 
van Versa Welzijn aan het Gooierserf, maar 
ook op straat. 

Muziek als taal
Het is de bedoeling om talenten te ontwikke-
len bij jongeren. Maar ook eventuele overlast 
te verminderen en door te verwijzen waar 
nodig. En de jongerenwerkers zetten zich  
nadrukkelijk in om het sociale netwerk  
van tieners te versterken. Dat doen ze laag-
drempelig en vraaggericht; ze kijken wat  
de jongeren willen. Dat kan sporten zijn  
(tafeltennis, basketbal), maar ook meedoen 
aan muzikale activiteiten (dj workshop, 
pianoles, leren mixen in de nieuwe  
geluidsstudio). “Vroeger ging iedereen op 
woensdagmiddag naar de voetbalclub, maar 
ook dat verdwijnt langzaam. Wij bieden wel 
gezamenlijke activiteiten aan. Muziek en 
ook sport is de taal van de jongeren. Op die 
manier ontstaan nieuwe vriendschappen”, 
zeggen de jongerenwerkers.

Puberzaken
Beide jongerenwerkers hebben ervaring in 
grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam. 

Het verschil met Huizen lijkt groot, maar  
met de meeste zaken hebben alle pubers 
te maken: liefde, schoolkeuzes, grenzen 
opzoeken. “Al merken we wel dat hier veel 
jongeren uit een gebroken gezin komen”. 

Thee met een koekje
Ook voor die levensvragen en onzekerheden 
zijn de jongerenwerkers er. “Vroeger zat  
mijn moeder op me te wachten met een 
kopje thee met koekje als ik uit school  
kwam. Dat is nu niet altijd de realiteit.  
Wij proberen voor de jongeren dat kopje 
thee te zijn, een luisterend oor te bieden. 
Ze een fijne plek te bieden waar ze verder 
kunnen. Soms met behulp van ons of  
ons netwerk, maar vaak ook zelf. Er zijn 
diverse jongeren die nu zelf een project 
draaien. Connect is dus geen eindpunt  
maar een startpunt.” g

Meer informatie: www.connecthuizen.nl

Eenzaam tussen  
500 Facebookvrienden

“Connect is geen eindpunt maar een startpunt”

Tekst: Linda Blok – Foto: Helen Hofman
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Na het overlijden van hun partners vonden 
Gerard van Ginkel (75) en Ans Molenaar 
(82) bij TijdvoorMeedoen in de Draaikom 
een warm thuis. En uiteindelijk vonden ze 
daar ook opnieuw de liefde. Sinds Valen-
tijnsdag dit jaar zijn de twee een setje.

“Ze nodigde me uit voor een kop erwten-
soep bij haar thuis en toen ben ik blijven 
plakken”, lacht de 75-jarige Gerard. Na het 
verzorgen van zijn zieke vrouw en haar 
overlijden werd hij vijf jaar geleden door een 
buurvrouw meegenomen naar de Draaikom. 

Meer vrouwen
Hij werd één van de deelnemers, werkte  
mee in de tuin, knapte de gezamenlijke 
ruimte op en is er regelmatig te vinden  
tijdens de lunches op dinsdag.  

De voormalige vrachtwagenchauffeur zit aan 
de stamtafel, omringd door een vaste schare 
mannen en vrouwen. “Meer vrouwen dan 
mannen hoor”, lacht hij schalks. 

Vooroordelen
Deze dinsdag zonder Ans, want zij is  
even met familie op vakantie. “Helemaal 
goed hoor, we zien elkaar vaak wel elk  
weekeinde, maar samenwonen beginnen  
wij niet meer aan.”

Over de drempel
Zo denkt de vrolijk babbelende Ans er ook 
over. Sinds vijf jaar is zij weduwe. “Toen mijn 
man net was overleden ging het met mij 
niet goed. Mijn oudste kleindochter zag dat 
en had gekeken wat er in Huizen allemaal 
te doen was. Ik had mijn vooroordelen al 
klaar over breiclubjes, maar ze kwam met 
TijdvoorMeedoen. Ik wilde niet gaan, maar  
ze had zoveel moeite gedaan en dus stapte 
ik over de drempel van de Draaikom.”  
Ans vond daar een luisterend oor, maar ook 
gezelligheid. En uiteindelijk schoof ze ook 
aan bij de wekelijkse lunch. 

Grote bos bloemen
Ze raakte vaker in gesprek met Gerard, viel 
op zijn humor en trok uiteindelijk de stoute 
schoenen aan. “Ik had gehoord dat hij mij 
wel leuk vond en besloot hem uit te nodigen. 
Toevallig was het op Valentijnsdag. Hij kwam 
binnen met een grote bos bloemen”, vertelt 
ze. “Ik was niet op zoek, maar soms loopt 
het zo in het leven”, overdenkt Ans. 

“Ik weet hoe het is als je alleen bent, als je 
net iemand verloren bent. Maar ik kan tegen 
iedereen zeggen: ga eens gewoon een kop 
koffie drinken. Vandaag ben je er, morgen 
misschien niet meer.” g

“ Wij vonden in het buurtcentrum  
een warm thuis en opnieuw de liefde”

“ Ik had gehoord dat hij mij wel leuk  
vond en besloot hem uit te nodigen.  
Toevallig was het op Valentijnsdag.  
Hij kwam binnen met een grote  
bos bloemen”

“ Ik had mijn vooroordelen al klaar over breiclubjes, maar mijn kleindochter kwam met 
TijdvoorMeedoen”

Tekst: Linda Blok – Foto: Helen Hofman
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Gespreksgroep ’t Zwaantje bestaat nu vier jaar. Het particuliere 
initiatief huist in wijkcentrum Holleblok en is een groot succes.  
Elke week komen tussen de vier en tien mensen naar ’t Zwaantje. 
“Na een middag hier kan ik weer een week alleen zijn.”

Aan het woord is Ellen Schumacher (72). Net als Ed Sival (77) en 
Annemarie Bakker (83) komt zij vanaf het begin bij ’t Zwaantje, 
opgericht door onder andere Cécile Peek (55). 

Vriendschap in de buurt
De wens voor een gespreksgroep kwam bij haar vandaan. “Ik ben 
niet alleen in de zin van dat ik alleen woon. Ik heb een man en  
vier jaar geleden woonde onze dochter ook nog thuis. Ik heb werk 
en vrienden. Maar toch had ik de behoefte om in Huizen andere  

contacten te zoeken. Ik kom hier niet vandaan en miste vriend- 
schappen en goede gesprekken in mijn buurt.” 
Elke week is een andere deelnemer gespreksleider en wordt na een 
korte inleiding het gesprek geopend. Soms met een citaat, prikke-
lende vraag of een korte ervaring, maar altijd volgt er een gesprek 
waarin alle deelnemers één voor één het woord kunnen voeren.  
Niet om te discussiëren maar om ervaringen en meningen te delen. 

Horizon verbreed
“Je leert hier andere mensen kennen met andere achtergronden en 
opleidingsniveaus en dus ook met een andere mening. Dat verrijkt  
mijn leven”, verwoordt Ed. Annemarie kwam jaren geleden in  
Huizen wonen en had na het overlijden van haar echtgenoot ook  
de behoefte aan meer contact in haar woonomgeving. “Het voelde 
vaak alsof ik op een eiland leefde. Nu ik via ’t Zwaantje anderen  
heb leren kennen is dat gevoel weg.”

Vanuit ’t Zwaantje zijn vriendschappen ontstaan, helpen deelnemers 
elkaar als een ander ziek is en zijn ook andere activiteiten georgani-
seerd zoals een picknick op de heide en een muziekgroep. “Dankzij  
’t Zwaantje ken ik nu meer mensen, heb ik mijn horizon verbreed. 
Dit helpt tegen eenzaamheid”, vat Ed samen. g

“ Je leert andere mensen  
kennen met andere  
achtergronden”

“ Gespreksgroep 
’t Zwaantje  
verrijkt  
mijn leven”

Tekst: Linda Blok – Foto: Helen Hofman
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WOENSDAG 2 OKTOBER  
10.00 – 15.00 uur
Parade bij TijdvoorMeedoen
Plein van Het Huis van de Buurt
TijdvoorMeedoen, Draaikom 2
Ontmoeten–Ruiken–Kijken–Horen–Proeverij–Winkelen–Bewegen.
Kom langs, kom kijken, kom meedoen.  
Een mooie plek om mensen te ontmoeten.
(zie ook 7 oktober).

19:30 – 21.00 uur 
Lezing over Eenzaamheid
Huiskamer van de Bibliotheek Toegang: gratis
Reserveer via de website van de Bibliotheek (www.bibliotheek-
hlb.nl) of van de Vrijwilligerscentrale (www.vchuizen.nl)
Prof. Dr. Anja Machielse is filosoof, sociaal wetenschapper,  
bijzonder hoogleraar en expert op het gebied van eenzaam-
heid. Ze komt praten over allerlei facetten van eenzaamheid.  
De lezing is gratis en kan door iedereen worden gevolgd.  
U gaat vast en zeker de deur uit met nieuwe inzichten  
én met waardevolle tips voor uzelf en anderen.

Aanvang 12.00 uur
Lunch met en voor buurtbewoners
‘t Vuronger, Schoolstraat 6
Aanmelden: jhospers@versawelzijn.nl of 06-46108028

13.00 – 16.00 uur
De nieuwe Jurk, naai- en taalcafé. Vrouwen uit Huizen helpen  
elkaar met naaien, breien, haken en de Nederlandse taal. 
Het Holleblok, Holleblok 2
Tijdens een workshop wordt een lapjesschilderij gemaakt.  
Toegang gratis, aanmelden niet nodig.
  

Van 1 tot en met 8 oktober is het de landelijke Week tegen  
Eenzaamheid. Ook Huizen doet mee. Een groot aantal  
organisaties zet de deur open voor nieuwe bezoekers.  
Bent u al een tijdje niet onder de mensen geweest, dan is dit  
het moment om de deur weer eens uit te gaan. Vervoer hoeft 
geen probleem te zijn. Lees er alles over op pagina 9.

Hieronder staat een compleet overzicht van alle activiteiten  
waar u aan deel kunt nemen in de Week tegen Eenzaamheid. 
Meer informatie: www.onderdemensenhuizen.nl

DINSDAG 1 OKTOBER  
Aanvang 12.30 uur
Gezamenlijke lunch bij Albert Heijn in het Oude Dorp
Albert Heijn, Lindenlaan 10
Deelname van te voren reserveren bij de balie of  
telefonisch 035-5254150
Meer dan een praatje aan de kassa? Albert Heijn nodigt u  
vandaag uit om gezellig samen te lunchen in de winkel. 

Vanaf 9:30 uur
Om de Hoek – voor mensen die het lastig vinden om zich  
ergens bij aan te sluiten
Meentamorfose, Landweg 5
Aanmelden: jhospers@versawelzijn.nl of 06-46108028 
Begin om 9.30 uur met een ontbijt, ga om 11.00 uur sporten,  
neem een lekkere kop soep om 12.00 uur. Niks moet alles kan.

13.30 – 16.00 uur
Scrabblemiddag voor iedereen die van scrabbelen houdt 
Het Holleblok, Holleblok 2
Koffie/thee met gebak toe. 
  

Week tegen Eenzaamheid 
1 t/m 8 oktober 2019
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VRIJDAG 4 OKTOBER  
13.15 – 15.45 uur
Seniorendag – Filmmiddag
Kinepolis, Plein 2000, 5
Middagje onderuit in de bios? ‘Bon Dieu’ is een heerlijke feel 
good film. Toegang gratis voor 50+. Wel moet u plaatsen  
bespreken aan de kassa (vanaf heden).

13.30 – 15.00 uur
Muzikaal Taalcafé
Bibliotheek, Plein 2000, 1
Reserveren aanbevolen via www.bibliotheekhlb.nl
Joop van Velzen vertelt over volksmuziek en tradities in de  
Lage Landen en muzikanten uit verschillende windstreken 
bespelen een bijzonder instrument. 

13.30 – 15.30 uur
Pelgrimswandeling
Start vanaf de Goede Herderkerk, Piersonlaan 2
Aanmelden bij ds. Geertje de Vries, 06-25550285 
Samen wandelen in een mooie omgeving, anderen ontmoeten, 
bezinnen en geïnspireerd worden. Ga je mee?

Aanvang 14.00 uur
High tea en Bingo voor senioren
’t Vuronger, Schoolstraat 6
Aanmelden jhospers@versawelzijn.nl of 06-46108028
Toegang gratis
Karin bakt een heerlijke taart en er zijn leuke prijzen te winnen.
  
ZONDAG 6 OKTOBER  
Gezellige Zondag
Zondag Saai? Niet nodig. Er is genoeg te doen.
14.00 – 16.30 uur  Zondagsoos in De Draaikom
14.00 uur  Ontmoetingsmiddag voor senioren met 

zang en muziek in ‘t Vuronger
14.30 – 15.30 uur   Buurtproject Koffieschenken Huizen in  

de Marke / de Meenthoek
  

MAANDAG 7 OKTOBER  
12.30 – 16.00 uur
Meer plezier, meer energie, en meer beleving…
Het Holleblok, Holleblok 2
Toegang gratis
Laat u inspireren tijdens onze “Leuk Leven Leef Vitaal” middag  
in wijkcentrum ‘t Holleblok. Tijdens deze middag is er van alles  
te beleven en te doen op het gebied van sport en bewegen,  
sociale contacten, wellness, leefstijl en nieuwe uitdagingen!
Voor informatie: 06-46108028

14.00 – 16.00 uur
Gespreksgroep ‘t Zwaantje
Het Holleblok, Holleblok 2
Kom ook naar ‘t Zwaantje, en vind contacten in de buurt.  
We hebben een eenvoudige gespreksmethode ontwikkeld om  
in korte tijd elkaar snel beter te leren kennen. Vanmiddag is  
het thema: ‘Praat mee over de landkaart van je leven’.

10.00 – 15.00 uur
Parade bij TijdvoorMeedoen
Plein van Het Huis van de Buurt
TijdvoorMeedoen, Draaikom 2
Ontmoeten–Ruiken–Kijken–Horen–Proeverij–Winkelen–Bewegen.
Kom langs, kom kijken, kom meedoen. 
(zie ook 2 oktober).
  
DINSDAG 8 OKTOBER
Aanvang 10.30 uur
Gezellige koffie ochtend in de Goede Herderkerk 
De Goede Herderkerk, Piersonlaan 2
Aanmelden is niet nodig, loop gezellig binnen.

16.00 – 17.00 uur
Einde Week tegen Eenzaamheid
Tijd voor Meedoen, Draaikom 2
Gezamenlijk napraten over onze ervaringen in de  
afgelopen week.

Tijd
voor

Meedoen

Vervoer nodig?
Kijk snel op pagina 9  
voor meer informatie!
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Iedereen is welkom
De ene week zijn er gesprekken, op andere zondagen wordt iets 
georganiseerd, zoals een optreden van een koor of een zanger.  
Of er is muziek, soms met een diavoorstelling. En natuurlijk is er 
altijd koffie of thee met wat lekkers. Er komen meestal rond de  
25 mensen, soms meer. De meesten wonen in het verzorgingshuis, 
maar meneer Brouwer niet. Dat hoeft ook niet, iedereen is welkom. 
Meneer Brouwer (89) woont al heel lang in Huizen. Zijn vrouw is 
overleden en zijn kinderen ziet hij niet. Hobby’s heeft hij niet meer. 
Geheugenproblemen spelen hem parten en bovendien ziet en  
hoort hij heel slecht.  

Gezelligheid aan elkaar
Een keer in de week komt de thuiszorg om te poetsen, koken doet 
hij niet meer. Meestal gaat hij bij de Marke/de Meenthoek eten. 
Hoe dat zo gekomen is? Hij denkt dat hij Leida tegenkwam, de 
weduwe van een bevriende collega. Zij woonde in de Marke,  
en hij is haar daar gaan opzoeken. Op die manier hadden ze wat 
gezelligheid aan elkaar en zo kwam hij ook bij het Buurtproject 
Koffieschenken terecht, waar Leida heen ging. 

Lachen
Zondag is een lange, saaie dag en dan is dit een leuke onderbreking. 
“Het was altijd gezellig met Leida. Leida kon zo heerlijk lachen!  
Wat er het leukst is aan die middagen? Alles is leuk”, mijmert  
meneer Brouwer. “Soms is er muziek of er komt iemand iets  
vertellen. Of er wordt gewoon gepraat. Het leukst is dat je  
gezelschap hebt. Er moet niks. Het is moeilijk om ouder te worden, 
veel mensen worden eenzaam. Ik ook.”

Sinds Leida eind vorig jaar overleden is komt hij minder trouw 
naar de Marke/de Meenthoek, maar daar gaat zeker verandering in 
komen. Op deze manier is er tenminste één middag mooi ingevuld. 
“Door dit project duurt de zondag minder lang.” g

“ Alles is leuk  
en niks moet” 

“ Door dit project duurt  
de zondag minder lang” 

Zondagmiddag in de Marke:
Gezelligheid en gezelschap

Tekst: Zita van der Heyden – Foto: Helen Hofman

Een regelmatige bezoeker van het Buurtproject 
Koffieschenken op zondagmiddag bij de Marke /  
de Meenthoek is meneer Brouwer. Doel van deze 
middagen, die door vrijwilligers worden geleid,  
is om iedereen die daar behoefte aan heeft,  
een gezellige middag te bezorgen. 
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Vrijwillige Thuishulp (Vrijwilligerscentrale Huizen)
1 op 1 vervoer door vrijwilliger met zijn/haar eigen auto.

Soort vervoer  Personenauto
Aanvragen    035 – 524 14 14 op werkdagen  

van 9.30 – 12.30 uur
Kosten   € 0,30 per km  

Contant afrekenen met de chauffeur.
Rollator/ Rolstoel   Afhankelijk van de ruimte in de auto 

Rollybus (Stichting Rolstoelbus ’t Gooi) – Laren
Voor rolstoelgebruikers in het Gooi. Lidmaatschap vereist.

Soort vervoer:  Busje
Rijdt op:  Alle dagen, in Huizen en omstreken
Aanmelden:   035 – 531 55 22, van ma-vrij tussen  

9.00 – 10.30 uur, minimaal 1 dag vooraf  
reserveren. Niet in de spits.

Kosten:   € 0,45 per km (binnen de regio),  
lidmaatschap € 11,50 per jaar

Rollator/Rolstoel/ 
Scootmobiel  Alle mogelijk

ANWB Automaatje (Versa Welzijn)
1 op 1 vervoer door vrijwilliger met zijn/haar eigen auto.

Soort vervoer Personenauto
Aanvragen   035 – 625 00 05, minimaal 2 dagen van tevoren
Kosten    € 0,30 per km.  

Contant afrekenen met de chauffeur
Rollator/Rolstoel  Kan mee, afhankelijk van de ruimte in de auto. 

Belbus – Versa Welzijn
Individueel of in kleine groepen (max 7 personen).  
Ritten kunnen soms gecombineerd worden.

Soort vervoer  Busje (heeft geen lift)
Rijdt op   Werkdagen tussen 8.30 – 12.00 uur en  

tussen 13.00 – 17.00 uur
Reserveren  035 – 528 82 66
Kosten enkele rit  € 1,90 binnen Huizen, € 3 buiten Huizen  

(Blaricum, Laren, Eemnes, Naarden, Bussum), 
contant afrekenen met chauffeur

Rollator  Ja
Rolstoel  Alleen inklapbare rolstoelen kunnen mee

WMO taxi (Gemeente Huizen)
WMO indicatie vereist. Na toekenning ontvangt u een WMO taxipas.

Soort vervoer  Taxi met 1 of meer personen,  
rit kan gecombineerd worden.

Reserveren  0900 – 9668 (€ 0,10 per minuut)
Kosten  € 0,60 per zone, instaptarief € 0,60
Rollator/Rolstoel/ 
Scootmobiel  Alle mogelijk

Rolstoelauto (Stichting Zonnebloem)
Voor iedereen in rolstoel of scootmobiel.  
Bij eerste reservering Zonnebloempas vereist (gratis te leen  
bij Vrijwilligerscentrale Huizen). De dichtstbijzijnde verhuurlocatie  
is Hotel De Witte Bergen – Eemnes.

Soort vervoer  Rolstoelauto met meerdere zitplaatsen,  
verhuur zonder of met (vrijwillige) chauffeur. 

Reserveren 088 – 00 16 717
Kosten:  Vanaf € 40 per dag
Rollator/Rolstoel/ 
Scootmobiel  Alle mogelijk

Heeft u vervoer 
of begeleiding 
nodig naar  
uw activiteit?



10   |   Onder de mensen

Dinsdag  
Koffie inloop Goede Herderkerk
Voor iedereen, loop gezellig binnen.
8 en 22 oktober, 12 en 26 november,  
10 en 24 december, eens in de 2 weken  
op dinsdag om 10.30 uur

Woensdag  
Koffie inloop ‘t Vuronger
Ontmoet nieuwe buurtbewoners en  
oude bekenden in ontspannen sfeer.
Wekelijks om 9.30 uur
Wijkcentrum ’t Vuronger

Donderdag  
Koffie inloop ‘t Holleblok
Boodschappen gedaan? Kom op de koffie. 
Iedereen van harte welkom.
Wekelijks om 9.30 uur
Wijkcentrum ’t Holleblok

Vrijdag  
Koffieochtend Marokkaanse vrouwen
Iedere vrijdag van 11.00 – 15.00 uur
Wijkcentrum Meentamorfose

Vrijdag  
Koffie om de Hoek op vrijdag
Voor mensen met een psychische  
achtergrond
Iedere vrijdag van 9.00 – 15.00 uur
Wijkcentrum Meentamorfose

Ontbijten
Buurtontbijt in Wijkcentrum  
Meentamorfose
Iedere dinsdag van 9.30 – 11.00 uur, € 2,–
Aanmelden en info: Simone Hinrichs,  
035 – 525 7281

Voordelig ontbijtje in het restaurant  
van de HEMA
Maandag t/m zaterdag tot 10.00 uur, € 2,–
Achterbaan 2, Huizen (Centrum, Oude Dorp)

Lunchen
Inlooplunch in Brasserie de Koffiekom
Iedere dinsdag om 12.00 uur
TijdvoorMeedoen – Het Huis van de Buurt
Aanmelden niet nodig

Wijkcentrum ’t Vuronger,  
lunch met en voor buurtbewoners
Iedere woensdag om 12.00 uur,  
€ 2,– per keer
Aanmelden en info: Janny Hospers,  
06 – 4610 8020

Drankje en diner
Herberg het Oosten – warme maaltijd  
en een drankje, richtprijs € 5,–
Maandag 21 oktober, 18 november  
en 16 december, elke 3e maandag  
van de maand
16.30 – 19.30 uur Oosterlichtkerk
Aanmelden en info: Netty Kemper,  
035 – 693 4167

Goede Herberg – warme maaltijd met  
voorafje en toetje, richtprijs € 5,–
Dinsdag 26 november, elke dinsdag  
in de oneven maanden  
17.30 – 19.30 uur Goede Herderkerk
Aanmelden en info: Anneke Schipper,  
06 – 4013 2356

Iemand zei laatst: “in Huizen kun je elke 
dag wel ergens koffie drinken.” Onder de 
mensen Huizen zocht het uit. En het klopt. 
Niet alleen voor koffie en thee kun je op 
vele locaties terecht maar ook voor een 
lunch of warme maaltijd, vaak tegen een 
zacht prijsje. Eenmaal aangeschoven raak 
je vanzelf aan de praat. Kom je ook? 

Koffie (en thee) drinken in Huizen
Maandag t/m vrijdag  
Koffie in de KoffieKom
Geserveerd met zelfgemaakt lekkers.
10.00 – 15.00 uur
TijdvoorMeedoen – Het Huis van de Buurt

Maandag t/m vrijdag  
Koffie in de Brassershoeve
Ontmoetings- en activiteitencentrum 55+
9.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00 uur
De Brassershoeve – Oude Dorp

Maandag t/m zaterdag  
Koffietijd in de Rustmaat
Voor bewoners en niet-bewoners
9.30 – 11.30 uur in de benedenzaal 

Dinsdag en donderdag  
Koffie om de Hoek inloop
Voor mensen die het lastig vinden  
om zich ergens bij aan te sluiten
Wekelijks van 9.30 – 13.00 uur
Wijkcentrum Meentamorfose

Ontmoetingsactiviteiten  
oktober t/m december 2019
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Rustmaat – borreltijd
Vrijdag 4 oktober, 1 november, 6 december, 
elke 1e vrijdag van de maand
Aanvang 15.00 uur
Vrij toegankelijk

Jongeren
Als je jong bent en in Huizen woont,  
hoef je je niet te vervelen. Kom een keer 
kijken bij Jongerencentrum Connect

Girls only (meiden inloop) 
Dinsdag 18.30 – 20.30 uur

Tiener inloop 
Woensdag van 19.00 – 21.00 uur en  
vrijdag van 18.00 – 19.30 uur

Inloopavond 
Zaterdag van 19.00 – 23.00
 
Gezellige zondagen
Zondagen saai? Nu niet meer.  
Kijk eens wat een mogelijkheden.

Koffietijd in de Rustmaat
Voor bewoners en niet-bewoners
10.00 – 11.30 uur  in de benedenzaal

Gezellige zondag voor senioren
3 november en 1 december,  
elke 1e zondag van de maand 
14.00 – 16.00 uur
Wijkcentrum ’t Vuronger

Ineke’s inloop op Zondag
Iedere zondag van 13.30 – 17.00 uur
Wijkcentrum ’t Holleblok
Info: Ineke Hilgersom 035 – 656 6653

Buurtproject Koffieschenken
Voor bewoners en mensen uit de buurt met 
wekelijks een gespreksthema of muziek
Iedere zondag van 14.30 – 15.30 uur
De Marke / De Meenthoek
Info: Marian van den Berge,  
06 – 2320 0878

Zondagmiddagsoos
Koffie en lekker wat doen
Iedere zondag van 14.00-16.30 uur
TijdvoorMeedoen, Het Huis van de Buurt

Zondags Diner
Wijkcentrum ‘t Vuronger
27 oktober, 24 november, 29 december,  
elke laatste zondag van de maand
16.30 – 20.00 uur  
Aanmelden en info:  
Carla Schaap 06 – 1644 5162

Luisteren en vertellen
“Wat houdt jou bezig?”  
Gespreksgroep ’t Zwaantje
Iedere maandag van 14.00 – 16.00 uur
Wijkcentrum ’t Holleblok
Contact: Janny Hospers,  
telefoon 06 – 4610 8028

“Leeftocht” Filosofisch en  
spiritueel eetcafé
Vrijdag 11 en 18 oktober,  
2 en 22 november, 6 en 20 december  
en iedere 2e vrijdag van de maand
18.00-22.00 uur, € 15,– per keer
Wijkcentrum ‘t Vuronger
Aanmelden en info: Lenie van den Ende,  
035 – 526 8725

“Paprika of pil” Themamiddag  
over voeding en medicijnen 
18 november om 14.30 uur in  
De Thomaskerk
Contact: Ouderenbonden PCOB/KBO,  
Hilly Vos, 035 – 525 1178

Adressen 
De Brassershoeve (ontmoetings- en  
activiteitencentrum voor 55+)
Waterstraat 2 Huizen
Tel. 035 – 525 6983

De Rustmaat Seniorenwooncomplex  
(naast winkelcentrum Oostermeent)
Monnickskamp 20–282 Huizen

Goede Herderkerk
Piersonlaan 2, Huizen
035 – 525 2010

Jongerencentrum Connect
Gooierserf 124, Huizen
06 – 1343 3170

Oosterlichtkerk
Huizermaatweg 298, Huizen
035 – 526 1606

Thomaskerk
Huizermaatweg 61, Huizen
035 – 526 5045

TijdvoorMeedoen
Hét Huis van de Buurt
Draaikom 2, Huizen
035 – 887 3470

Wijkcentrum Meentamorfose  
(Stad en Lande)
Landweg 5, Huizen
035 – 525 7281

Wijkcentrum ’t Holleblok
Holleblok 2,  Huizen (Huizermaat)
035 – 526 2789

Wijkcentrum ’t Vuronger
Schoolstraat 6, Huizen (Oude Dorp)
035 – 528 8268

Zorgcentrum De Marke / De Meenthoek
Graaf Wichman 5, Huizen
035 – 528 4100

Vervoer of begeleiding 
nodig naar uw activiteit?
Lees op pagina 9 alle informatie!
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Over de vloer
Al 39 jaar woont de geboren en getogen 
Huizer aan de Vijfhoekstraat. Als schilder 
kwam hij jarenlang bij mensen over de vloer 
en de laatste jaren is hij werkzaam als woon- 
en activiteitenbegeleider in de gehandicap-
tenzorg. Ook is hij actief in zijn kerk. Sociaal 
genoeg dus, maar toch schrok hij toen hij 
een tijd geleden een buurvrouw tegenkwam. 
“Haar man was overleden en dat had ik  
helemaal niet meegekregen. Ik dacht dat 
ik wel veel mensen ken en actief ben, maar 
niet zozeer in mijn eigen buurt.” 

Persoonlijk contact
Bij de Vrijwilligerscentrale koppelden ze de 
enthousiaste Huizer aan Lisette Otto. Zij is dit 
jaar het burgerinitiatief Buurten met Buren 

gestart en zocht zogeheten buurtverbinders 
om het contact tussen buurgenoten te  
bevorderen. Samen met zijn buurvrouw 
Helen ging Cees voortvarend aan de slag. 

Hoogstpersoonlijk brachten ze een kaart 
langs bij alle buurtbewoners, hielden een 
bijeenkomst en startten een appgroep.  
“Tja, vroeger had je een touwtje uit de  
brievenbus, tegenwoordig werkt Whats- 
App prima”, lacht hij.

Vrijblijvende hulp
Het onderlinge contact leverde in een paar 
maanden tijd al leuke reacties op. “Er zijn 
meer contacten ontstaan. Was er een paar 
maanden geleden nog wat schroom om 
even aan te bellen of elkaar om hulp te  

vragen, die drempel is nu een stuk lager.” 
Zo hebben hij en zijn vrouw laatst even op 
een buurkindje gepast, worden tuinspullen 
uitgewisseld en wordt regelmatig hulp  
gevraagd en aangeboden. “Het groeit  
merken we. Het is ook leuk om te doen.”

Ook in je eigen buurt op zoek naar meer 
verbinding? Kijk op buurtenmetburen.nl. g

Buurten met Buren maakt 
verbinding in de wijk

“Er komt altijd een moment dat je elkaar nodig hebt”Tekst: Linda Blok – Foto: Helen Hofman

huizen

Een pak melk meenemen voor 
de buurvrouw als ze haar been 
gebroken heeft. Of gewoon  
even een praatje maken met  
de buurman die net zijn vrouw 
heeft verloren. Het lijkt zo  
vanzelfsprekend, maar dat is  
het tegenwoordig niet. Dat moet 
veranderen, vindt de 67-jarige 
Cees Vos. Hij is sinds dit jaar 
buurtverbinder in de wijk  
De Hange. “Er komt altijd een 
moment dat je elkaar nodig hebt. 
Niet alleen als je ouder wordt.”


