
Recyclen
09.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis
De Recyclers zijn personen die samen huishoudelijke 
apparaten (alles waar een stekker aan zit) uit elkaar ha-
len, zodat de onderdelen gerecycled kunnen worden. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee 
(met koek) en met veel plezier.
Anders creatief
09.30 – 11.30 uur | Aquinohuis | gratis
Gezellig samen een kopje koffie of thee drinken, wat 
kletsen, een spelletje doen of wat knutselen. De nadruk 
ligt op creativiteit, samenzijn en gezelligheid.
Inloophuis
13.00 – 16.00 uur | Aquinohuis | gratis
Er even tussen uit thuis, een praatje maken, wat meer 
onder de mensen zijn, nergens aan vast zitten en komen 
en gaan wanneer je wilt. Het ontmoeten van anderen 
staat voorop. De koffie (of thee) staat altijd voor je klaar.

Repaircafé en Recyclen
09.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis
Het Repaircafé is geopend om elektrische apparaten die 
stuk zijn samen met de technische mensen te repare-
ren. En mocht het apparaat niet te redden zijn, kan het 
meteen gerecycled worden. Want ook de Recyclers zijn 
deze ochtend van de partij om samen, onder het genot 
van een kopje koffie of thee (met koek) en met veel 
plezier, kapotte elektrische apparaten uit elkaar te halen 
en te sorteren.
Verwendag 
14.00 – 17.00 uur | Aquinohuis | gratis
Een leuke middag voor iedereen die het kan gebruiken. 
Je kunt je nagels laten lakken. De pedicure is aanwezig 
om de voeten te verwennen. Of wil je even ontspan-
nen tijdens een massage. En natuurlijk is er ook aan een 
hapje en drankje gedacht. Er is van alles te doen. Een 
heerlijke verwennerij.
Social Friday
18.00 – 22.00 uur | Aquinohuis | gratis | aan-
melden verplicht
Wil je leuk contact met andere jongeren tussen de 12 
en 25 jaar? Kan je wel een gezellige en sociale boost 
gebruiken? Kom dan naar de Social Friday. Eerst wordt 
er gezellig samen gegeten en daarna kun je deelnemen 
aan Art games of een PubQuiz. 
Meer informatie en aanmelden 
via www.socialfriday.nl/locaties of stuur een appje naar 
Jeugdcoach Olga van Lierop 06-19373370

Dagbesteding
10.00 – 16.30 uur | Aquinohuis | zonder lunch 
gratis | met lunch € 5,00 | aanmelden ver-
plicht
Voor mensen die behoefte hebben aan gezelschap of 
een praatje. Dit is bedoeld om de inwoners van Bergeijk 
een leuke en zinvolle dagbesteding te geven. Er is voor 
ieders wat wils. Wil je komen kletsen of eventueel mee 
lunchen, geef je op bij Nicole Zelissen (dorpsondersteu-
ner Bergeijk ‘t Hof) via telefoonnummer: 06-46768195. 
Inloophuis
13.00 – 16.00 uur | Aquinohuis | gratis
Er even tussen uit thuis, een praatje maken, wat meer 
onder de mensen zijn, nergens aan vast zitten en komen 
en gaan wanneer je wilt. Het ontmoeten van anderen 
staat voorop. De koffie (of thee) staat altijd voor je klaar.
Jeu de Boules
Aanvang 15.30 uur | De Hofstek | gratis
Jeu de Boules gaat ook weer starten. Kom ook eens 
kijken en doe vooral gezellig mee!
Ontmoetingsbijeenkomst Lofjoe
Dinsdagavond | gratis | aanmelden verplicht
Als je een verstandelijke beperking of leerachterstand 
hebt, is het maken van nieuwe vrienden of het vinden 
van een relatie niet altijd makkelijk. Daarom organiseert 
Lofjoe ontmoetings- en thema-avonden voor deze 
groep mensen. Tijdens zo’n avond wordt je ondersteund 
door ervaren trainers op het gebied van contact maken. 
Meer informatie www.reuseldemierden.nl/lofjoe  

Recyclen 
09.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis 
De Recyclers zijn personen die samen huishoudelijke 
apparaten (alles waar een stekker aan zit) uit elkaar ha-
len, zodat de onderdelen gerecycled kunnen worden. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee 
(met koek) en met veel plezier.
Koersbal
Aanvang 10.00 uur | De Hofstek | gratis
Een heel leuk spel om samen te spelen. Misschien kun je 
ook eens mee komen doen? Je bent van harte welkom 
en breng gerust je vrienden mee!
De Ontmoeting
10.00 -12.00 uur | De Hofstek | gratis
Wij proberen dan samen met de bezoekers bezig te zijn 
met het maken van leuke dingen. Natuurlijk kan men 
ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken of 
zomaar een beetje bij komen kletsen. Wij zouden het 
leuk vinden als jullie ook eens komen kijken. Jullie zijn 
van harte welkom. 
Breileuten
10.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis 
Onder het genot van een kopje koffie of thee worden 
er sjaals, mutsen of iets anders gebreid. Mocht je nog 
niet kunnen breien of niet zo goed, de dames willen het 
je met alle liefde leren.
Inloophuis
13.00 – 16.00 uur | Aquinohuis | gratis 
Er even tussen uit thuis, een praatje maken, wat meer 
onder de mensen zijn, nergens aan vast zitten en komen 
en gaan wanneer je wilt. Het ontmoeten van anderen 
staat voorop. De koffie (of thee) staat altijd voor je klaar.

Inloop- en spelenmiddag
13.30 – 16.00 uur | De Hofstek | gratis
Kom Keezen, kaarten, jeu-de-boulen of gewoon voor 
een kopje koffie of thee en een gezellig praatje.
Samen Rikken en Jokeren
Aanvang 19.00 | De Hofstek | gratis
We leggen samen weer een kaartje. Je bent van harte 
welkom om mee te spelen. 
Het is altijd reuze gezellig en het levert altijd ook wel 
weer een beetje (ont)spanning op. 

Recyclen
09.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis
Er worden kapotte elektrische apparaten uit elkaar ge-
haald en gesorteerd.
Samen koken en eten
10.00 – 13.00 uur | Aquinohuis | gratis
Leerlingen van scholengemeenschap Weredi komen sa-
men met de bezoekers koken en eten. De taken wor-
den verdeeld. Een groep maakt het voorgerecht, een 
andere groep het hoofdgerecht, weer een andere groep 
het nagerecht en er is een groep die de tafel dekt. Daar-
na gezellig eten en opruimen.
Inloophuis
13.00 – 16.00 uur | Aquinohuis | gratis 
Er even tussen uit thuis, een praatje maken, wat meer 
onder de mensen zijn, nergens aan vast zitten en komen 
en gaan wanneer je wilt. Het ontmoeten van anderen 
staat voorop. De koffie (of thee) staat altijd voor je klaar.
Join us Bergeijk & Eersel 18-25 jaar
19.00 - 22.00 uur | Aquinohuis | gratis | aanmel-
den verplicht
Om de week is er op woensdag een gezellige avond bij Aqui-
nohuis. Kijk op  www.join-us.nu/join-us-kempen voor het  
schema. Wil jij erbij zijn? Dat kun je je daar ook aanmelden. 
Wil je liever eerst een avondje proefdraaien? Stuur een appje 
naar Jeugdcoach Olga van Lierop 06-19373370

Recyclen
09.00 – 12.00 uur | Aquinohuis | gratis
Er worden kapotte elektrische apparaten uit elkaar ge-
haald en gesorteerd. 
Anders creatief
09.30 – 11.30 uur | Aquinohuis | gratis
Gezellig samen een kopje koffie of thee drinken, wat 
kletsen, een spelletje doen of wat knutselen. De nadruk 
ligt op creativiteit, samenzijn en gezelligheid.
Koffiemoment dorpsondersteuner
10.30 – 12.00 uur | De Rietstek | gratis
Elke eerste donderdag in de maand staat dorpsonder-
steuner Lieneke Verspaandonk met de koffie en thee 
klaar en is er alle ruimte nieuwe mensen te leren ken-
nen, vragen te stellen, je verhaal te doen, een nieuw ini-
tiatief te presenteren. Kortom gewoon ff bij buurten! 
Tot snel
Inloophuis
13.00 – 16.00 uur | Aquinohuis | gratis
Er even tussen uit thuis, een praatje maken, wat meer 
onder de mensen zijn, nergens aan vast zitten en komen 
en gaan wanneer je wilt. Het ontmoeten van anderen 
staat voorop. De koffie (of thee) staat altijd voor je klaar.

Week tegen Eenzaamheid 
van 29 september t/m 6 oktober 2022
In deze week staan ontmoeting en verbinding centraal. 
Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid en zijn er speciale activiteiten, 
zo ook in de gemeente Bergeijk.
Wil jij aansluiten bij één van deze activiteiten? Kom erbij!

Kom erbij!

Meer activiteiten
Ook na deze week is er aandacht voor het thema en 

zijn er activiteiten om anderen te ontmoeten. 
Kijk op www.bergeijk.nl/eenzaamheid voor meer informatie.

  VRIJDAG 30 SEPTEMBER 

  MAANDAG 3 OKTOBER 

  DINSDAG 4 OKTOBER 

  WOENSDAG 5 OKTOBER

  DONDERDAG 6 OKTOBER 

  DONDERDAG 29 SEPTEMBER 


