Kom erbij!

In de landelijke Week tegen Eenzaamheid
staan ontmoeting en verbinding centraal

Donderdag 30 september
Come & Connect

Van 30 september
t/m 7 oktober
2021

19.00–21.00 uur
Jongerencentrum Connect,
Gooierserf 124, Huizen

Speciale editie van deze ontmoetingsgroep
voor jongeren. Kom langs, leg contacten,
maak vrienden. Van harte welkom.

Ook in Huizen worden er diverse activiteiten georganiseerd, voor jong en oud.
Het doel van de week is om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om
anderen te ontmoeten en onder de mensen te komen. Daarom zijn alle activiteiten
gratis toegankelijk en worden bezoekers extra verwelkomd. Op een enkele activiteit
na zijn alle locaties goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Vrijdag 1 oktober
Koffieochtend bij de Brassershoeve
9.00–12.00 uur
Waterstraat 2, Huizen

Donderdag 30 september
Buurten met Buren:
Verwenmoment handmassage

Kom gezellig koffiedrinken bij de Brassers
hoeve, het gezelligste ontmoetingscentrum
voor 65-plussers. In de Week tegen Eenzaam
heid zijn nieuwe mensen extra welkom.
Aanmelden niet nodig.

10.00–12.00 uur
Haven 5, Havenstraat 5, Huizen

Geniet van liefdevolle aandacht en een
fijn gesprek tijdens een handmassage.
Een massage duurt ongeveer 30 minuten.
Aanmelden is noodzakelijk via 06-12 95 24 22
Lisette Otto – Buurten met Buren
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Maandag 4 oktober
Verwenmoment handmassage
10.00–12.00 uur
Wijkcentrum De Draaikom,
Draaikom 2, Huizen

Zie toelichting Verwenmoment op 1 oktober

Maandag 4 oktober
Laat je zien bij ’t Zwaantje
14.00–16.00 uur
Wijkcentrum Holleblok,
Holleblok 2, Huizen

Donderdag 7 oktober
Verwenmoment handmassage

Gespreksgroep ’t Zwaantje komt elke week
bij elkaar. De deelnemers bespreken allerlei
onderwerpen. In de Week tegen Eenzaamheid is iedereen welkom. Neem iets mee (een
voorwerp, citaat of foto) waar je een speciale
herinnering aan hebt.

Geniet van liefdevolle aandacht en een fijn
gesprek tijdens een handmassage.
Een massage duurt ongeveer 30 minuten.
Aanmelden is noodzakelijk via 035-525 74 10

13.00–15.00 uur
De Bibliotheek, Plein 1, Huizen

Hele week 30 sept t/m 7 oktober
Natuurtuin Ed Sival

10.00–12.00 uur
Wijkcentrum De Draaikom,
Draaikom 2, Huizen

Geniet van liefdevolle aandacht en een fijn
gesprek tijdens een handmassage. Een
massage duurt ongeveer 30 minuten. Aanmelden is noodzakelijk via info@unitycare.nl

Donderdag 7 oktober
Buurten met Buren:
Verwenmoment handmassage

Op afspraak: 035-526 67 31

Dinsdag 5 oktober
Verwenmoment handmassage
10.00–12.00 uur
Wijkcentrum De Draaikom,
Draaikom 2, Huizen

Vrijdag 1 oktober
Historische wandeling
door Oude Dorp

Geniet van liefdevolle aandacht en een fijn
gesprek tijdens een handmassage. Een
massage duurt ongeveer 30 minuten. Aanmelden is noodzakelijk via info@unitycare.nl

14.00–15.30 uur
Start: Huizer Museum,
Achterbaan 82, Huizen

Ontdek de verrassingen van je eigen woonplaats en maak samen met een maatje, vriend
of vriendin een historische wandeling onder
leiding van een ervaren gids. Aanmelden via
info@vchuizen.nl. Vermeld je naam en de
naam van je metgezel. Deelname is gratis.

Vrijdag 1 oktober
Jongeren van Huizen:
Social Friday

18.00–22.00 uur
Haven 5, Havenstraat 5, Huizen

Woensdag 6 oktober
Workshop Leefplezier

10.00–12.00 uur
Haven 5, Havenstraat 5, Huizen

Ontdek een verborgen parel in Huizen. Een
van onze inwoners – Ed Sival – heeft een
bijzondere tuin die hij graag aan bezoekers
laat zien. De tuin ontwikkelt zich naar
voorbeeld van het Poolse natuurgebied
Bialowieza, het laatste oerbos in Europa. Let
op: niet toegankelijk voor rolstoel en rollator

Wil jij leuk contact met andere jongeren?
Kan jij wel een gezellige en sociale boost
gebruiken? Kom dan naar Social Friday en
doe mee aan GameNight met spelletjes en
lekkere hapjes. Aanmelden via:
https://www.socialfriday.nl/locaties/huizen/

Huizer Museum

Deze workshop gaat over wat er écht toe doet
in het leven. Hierbij wordt de Hartenroos gebruikt en kunnen mensen onder begeleiding
hun eigen Leefplezierboom invullen. De work
shop is voor inwoners en professionals en is
kosteloos bij te wonen. Aanmelden niet nodig.

Ontmoeten – Delen – Sprankelen

www.onder de mensen huizen.nl

