
Wanneer Activiteit Locatie en prijs Vervolg 

Donderdag 
26 september
9.00 tot 11.00 uur

Langste koffietafel
Kom erbij en drink een kopje 
koffie of thee met elkaar.

• Nelson Mandela C. Bernadottelaan
• Prinsenhof, A. van Meertenstraat 
• Julianastaete, Bernhardhof
• Savelberg, Savelberghof
• Ronssehof, Ronsseweg
Eerste kopje koffie/ thee is gratis

Op deze locaties wordt 
regelmatig gezamenlijk koffie 
gedronken.

Donderdag 
26 september
14.00 tot 15.00 uur

Uitdelen Uitnodiging  
Goudse Buren
Kom erbij en ontvang een 
kaart om zelf iemand uit te 
nodigen voor de koffie, een 
wandeling of om boeken te 
ruilen uit uw eigen kast.

Op de markt in Gouda. 
De kaarten zijn gratis.

Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij wijkteams, buurthuizen, 
zorgcentra en bibliotheek.

Donderdag 
26 september
Vanaf 17.30 uur

Buffet
Kom erbij en eet gezellig 
samen.

Prinsenhof, 
A. van Meertenstraat 10
Kosten € 22,50 
(leden C á la carte € 20,00)

Elke vierde donderdag van 
de maand.

Donderdag 
26 september
Vanaf 20.30 uur

Film Tabu
Kom erbij en bekijk een 
inspirerende film.

Filmhuis Gouda, 
Lethmaetstraat 45 
Toegangsprijs € 8,00 (€ 7,00 65+)

Dagelijks een kwaliteitsfilm.

Vrijdag 
27 september

Uitnodiging 
Goudse Buren
Kom erbij en nodig zelf  
iemand uit voor de koffie, 
een wandeling of om boeken 
te ruilen uit uw eigen kast.

Bij u thuis! 
Gebruik de speciaal hiervoor 
ontworpen (gratis) kaart.

Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij wijkteams, buurthuizen, 
zorgcentra en bibliotheek.

Vrijdag 
27 september
Vanaf 21.45 uur

Film Tabu
Kom erbij en bekijk een 
inspirerende film.

Filmhuis Gouda, 
Lethmaetstraat 45 
Toegangsprijs € 8,00 (€ 7,00 65+)

Dagelijks een kwaliteitsfilm.

Zaterdag 
28 september
16.00 uur

Samen een straatje om
Kom erbij een loop mee een 
blokje om in uw eigen wijk.

Elke wijk heeft een of meer 
startpunten.

Wekelijks

Zondag 
29 september

Uitnodiging 
Goudse Buren
Kom erbij en nodig zelf ie-
mand uit voor de koffie, een 
wandeling of om boeken te 
ruilen uit uw eigen kast.

Bij u thuis! 
Gebruik de speciaal hiervoor 
ontworpen kaart. 

Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij wijkteams, buurthuizen, 
zorgcentra en bibliotheek.

Kom erbij & doe mee in Gouda

26 september t/m 5 oktober 2013

In je eigen wijk is voldoende te beleven. 

Kom erbij en doe mee met een activiteit van onderstaand programma.

Voor het vervolg van het programma z.o.z.



Wanneer Activiteit Locatie en prijs Vervolg 

Zondag 
29 september
Vanaf 20.30 uur

Film Tabu
Kom erbij en bekijk een 
inspirerende film.

Filmhuis Gouda, 
Lethmaetstraat 45
Toegangsprijs € 8,00 (€ 7,00 65+)

Dagelijks een kwaliteitsfilm.

Maandag 
30 september
10.00 tot 12.00 uur

Painting oldies
Kom erbij en schilder vanuit 
uzelf. Kleur en uzelf staan 
centraal.

Ronssehof, Ronsseweg 410
Kosten € 2,50 
Eventueel aanmelden bij 
Mw R. Heerkens
paintingoldies13@outlook.com

Bij voldoende belangstelling 
kunnen meer workshops 
gepland worden.

Maandag 
30 september
19.30 tot 22.00 uur

Voor vrouwen
Kom erbij en knutsel en  
klets gezellig mee.

Buurthuis, ’t Gebouwtje,  
Coornhertstraat 2a. 
Deze avond gratis. 

Elke maandagavond.

Dinsdag 
1 oktober
10.00 tot 12.30 uur

Brei en haak café
Kom erbij en brei gezellig 
samen.

Bruisplaats, Vredebest 18
Gratis; wel eigen breiwerk 
meenemen.

Dinsdagochtenden in de 
oneven weken.

Dinsdag 1 oktober
10.00 tot 12.00 uur

Visite Club -  
koffie met gebak
Kom erbij en drink een kopje 
koffie of thee met elkaar.

• De Buurtstee, Gildenburg 1
• Irishof, Middenmolenplein 266
Deze keer gratis koffie en gebak!

Iedere 1ste en 3de dinsdag 
van de maand.

Dinsdag 
1 oktober
Vanaf 13.30 uur

Dag van de oudere 
Kom erbij en ben te gast bij 
de oprichtings-bijeenkomst 
van de Stichting Senioren-
platform Gouda door  
wethouder Marion Suijker.

Gouwesteijn, 
Van Bergen IJzendoornpark 7

Eenmalig

Dinsdag
1 oktober
Vanaf 14.00 uur

Bingo
Kom erbij en speel een 
spelletje bingo mee.

Ronssehof, Ronsseweg 410
Kosten € 5,00 
(leden C á la carte € 3,50)

Regelmatig speelt men 
op dinsdagmiddag Bingo 
in de Ronssehof

Woensdag 
2 oktober

Uitnodiging Goudse Buren
Kom erbij en nodig zelf 
iemand uit voor de koffie, 
een wandeling of om boeken 
te ruilen uit uw eigen kast.

Bij u thuis! 
Gebruik de speciaal hiervoor 
ontworpen kaart. 

Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij wijkteams, buurthuizen, 
zorgcentra en bibliotheek.

Woensdag 
2 oktober
Vanaf 20.30 uur

Film Tabu
Kom erbij en bekijk een 
inspirerende film.

Filmhuis Gouda, 
Lethmaetstraat 45 
Toegangsprijs € 8,00 (€ 7,00 65+)

Dagelijks een kwaliteitsfilm.

Donderdag 
3 oktober
13.30 tot 16.30 uur

Kenniscafé
Kom erbij als u niet meer 
werkzaam bent, maar wel 
behoefte heeft om kennis  
te vergaren of te delen.

Raadzaal Huis van de Stad,
Burg. Jamesplein 1
Deze keer (gratis): presentatie 
“Bouw, proces en inrichting” van het 
Huis van de Stad en een rondleiding.

Bij voldoende belangstelling 
zal maandelijks een kennis-
café georganiseerd worden.

Donderdag
3 oktober
14.00 tot 15.30 uur

Koffie - inloop met gebak
Kom erbij en drink een kopje 
koffie of thee met elkaar.

Gezondheidscentrum 
Korte Akkeren,
Constantijn Huygensstraat 121c
Deze keer gratis koffie en gebak!

Wekelijks koffie-inloop voor 
buurtbewoners die behoefte 
hebben aan een praatje.

Vrijdag 
4 oktober
19.30 uur

Film van de stad
Kom erbij en bekijk een film 
over Gouda door de jaren 
heen, bij de buren.

Diverse gouwenaars stellen  
hun huis open. Voor meer info  
zie www.goudabruist.nl

Eenmalig

Zaterdag 
5 oktober
16.00 uur

Samen een straatje om
Kom erbij een loop mee een 
blokje om in uw eigen wijk.

Elke wijk heeft een of meer 
startpunten.

Wekelijks

Het programma voor de Week tegen eenzaamheid 2013 is tot stand gekomen door samenwerking 
tussen de bewoners via Gouda Bruist en de volgende organisaties voor zorg en welzijn: 

Gemiva-SVG Groep, Kwadraad, Ouderenvoorlichting Gouda, Palet Welzijn, Participe Gouda, St. Seniorenplatform 
Gouda, Vierstroom, Zorgpartners MH, wijkteams en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De Week tegen Eenzaamheid in Gouda vloeit voort uit de landelijke campagne van de Coalitie Erbij 
en is voorbereid door Palet Welzijn, De Ideeënbrouwerij en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.

www.samentegeneenzaamheid.nl 

Kom erbij & doe mee in Gouda


