
Huizen      zondag 10 november 2019

Voorwoord 
door wethouder 

Marlous Verbeek 
Met het Woonkamerfestival heeft Huizen er een prachtig, 
nieuw cultureel evenement bij. Een mooi initiatief dat ik 
van harte ondersteun, omdat het lokale artiesten in hun 
eigen woonplaats een podium biedt. Bovendien stimuleert 
het inwoners om elkaar te ontmoeten en met cultuur bezig 
te zijn.  

Fantastisch om te zien dat er zoveel animo onder  
Huizers is om hun woonkamer beschikbaar te stellen als 
minitheater en dat er zoveel lokaal talent is dat zijn/haar 
kunsten wil laten zien. Ik wens alle bezoekers en deel-
nemers enorm veel plezier!

Hartelijk welkom bij de allereerste  
editie van Woonkamerfestival Huizen!

Speerpunten van Woonkamerfestival Huizen

Op zondag 10 november vindt dit festival plaats in 
heel Huizen. Alle wijken doen mee en je kunt in 36 
woonkamers gratis genieten van 36 verschillende 
optredens.

Verderop in deze krant vind je het uitgebreide programma 
overzicht. Wie treedt waar op en hoe laat? Maak aan de hand 
van dit overzicht je eigen festival route van woonkamer naar 

www.woonkamerfestivalhuizen.nl

✔  Wij willen cultuur voor iedereen toegankelijk maken.

✔  Wij verbinden het festival aan een lokaal goed doel. Dit jaar hebben wij ervoor 
gekozen om het woonkamerfestival op 10 november te laten plaatsvinden, omdat 
dit ‘De dag van de Mantelzorg’ is. In samenwerking met Versa Welzijn & de 
Vrijwilligerscentrale nodigen we alle mantelzorgers uit om te komen.

✔  Samenwerking met lokale stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven staat 
hoog in het vaandel. Zoals de samenwerking met ‘Buurten met Buren’ in 
Huizen. Wij hebben allebei als doel buren met elkaar te verbinden.  

 
✔  Zo groen mogelijk! Kom op de fiets of lopend. Zo sparen we met z’n allen 

het milieu. 

✔  Het woonkamerfestival heeft als doel om met lokale partners en de opbrengst 
van de donaties het festival te organiseren. Voor alle activiteiten die kos-
ten met zich mee brengen, is geprobeerd een lokaal bedrijf te vinden die 
dat kosteloos of tegen kostprijs wil doen. Iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd: bedankt! 

woonkamer. Ook leggen we precies uit hoe het werkt op deze 
dag en wie dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Blader 
snel verder en .. bewaar deze programmakrant om tijdens het 
woonkamerfestival mee te nemen voor jouw persoonlijke route!

Tip: Kijk op 10 november nog even op de website 
voor eventuele laatste wijzigingen.

Zoek je een maatje zodat je samen 
kunt genieten van de optredens? 
Zet je vraag of aanbod op huizenvoorelkaar.nl

Heb je vervoer nodig van of naar een woonkamer bel 
dan de Vrijwilligerscentrale in Huizen 035 526 7553



De organisatie 
Wij, Silvia van Beusekom en Sylvia van Stuijvenberg, hebben dit  
nieuwe festival in Huizen georganiseerd. En wat een feest was alleen 
de voorbereiding al! Weet je dat er namelijk in Huizen hele leuke, 
goede en verrassende artiesten wonen? En dat heel veel Huizers 
graag hun woonkamer open stellen om voor deze speciale dag in te 
richten als een mini theater. De aanmeldingen stroomden binnen en 
zo kunnen we op zondag 10 november alle inwoners van Huizen en 
omstreken (gratis!) een gevarieerd programma aanbieden.

Het avontuur in Huizen begon allemaal al in november vorig jaar. Wij hebben voor meer 
dan 100 mensen in het gemeentehuis een pitch gehouden. Deze pitch is enthousiast ontvan-
gen en beloond met een subsidie van de gemeente Huizen. Toen konden we echt gaan 
beginnen! Eerst een datum prikken: zondag 10 november op de Dag van de Mantelzorg! 
Vervolgens hebben we samenwerking gezocht met andere lokale organisaties zoals Versa 
Welzijn, de Vrijwilligerscentrale en het initiatief ‘Buurten met Buren´. Samen bereik je 
altijd meer!

Wij zijn blij verrast door alle enthousiaste reacties op dit nieuwe festival. Na de publicatie 
van ons eerste krantenartikel liep de mailbox vol met aanmeldingen. Uit alle buurten meld-
den grote en kleine woonkamers zich aan. Daarna hebben we eind september de huizen 
‘gematcht’ met de artiesten; in deze krant vind je het complete programma.

Wij hebben samen aan de keukentafel heel wat uren (met heel veel plezier!) doorge-
bracht om alles goed te organiseren. Wij hopen dan ook dat op 10 november iedereen, 
zowel deelnemers als bezoekers, een fantastische dag mogen beleven. En in meer dan 30 
woonkamers ook mooie persoonlijke ontmoetingen ontstaan.

Wij willen uit de grond van ons hart alle woonkamereigenaren en artiesten bedanken voor 
hun vrijwillige bijdrage aan deze eerste editie van Woonkamerfestival Huizen!

Hoe werkt het precies
✔  Je hoeft je NIET van tevoren aan te melden
✔  Je belt ongeveer 10 minuten voordat het optreden begint aan bij de 
 woonkamer en geniet!

Wat als de woonkamer vol is?
Wanneer een artiest of groep populair is kan een woonkamer natuurlijk vol zijn. Dus.. kom 
op tijd! En mocht je toch voor een gesloten deur staan? Niet getreurd! De optredens vinden 
drie keer per dag plaats en je kunt altijd een paar straten verderop gaan genieten van een ander 
optreden. Laat je verrassen!

Hoeveel kost het? NIETS!
De artiesten treden belangeloos op en ook de woonkamers doen vrijwillig mee. Zo kan IEDER-
EEN genieten van deze optredens. Maar uiteraard brengt de organisatie van dit evenement 
kosten met zich mee. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage. Neem contant geld mee en 
stop dat in de Festivalbus die klaar staat in iedere woonkamer. Bedankt alvast!

Waar kan ik wat eten of drinken?
In de meeste woonkamers zal je iets te drinken worden aangeboden. Bovendien zijn er drie 
commerciële deelnemers, hier kun je ook genieten van een artiest en tussendoor een drankje 
kopen of iets nuttigen. Zij sponsoren ons en maken het voor ons financieel mogelijk om dit 
woonkamerfestival te organiseren. Dit zijn:
- De Krachtcentrale
- Aan de Kade
- De Boerderij

Ik heb nog een vraag
We kunnen ons voorstellen, omdat het de eerste keer is, dat je nog vragen hebt. 
Stuur ons gerust een mailtje: stichtinggce@gmail.com

vergaderen

Een bijzondere Kerstborrel, eindejaarsbijeenkomst of 
 nieuwjaarsreceptie is hét moment om terug te kijken, het jaar af 

te sluiten en waardering te tonen. Maar ook – en misschien 
wel  belangrijker – om vooruit te kijken, nieuwe plannen en 
 ontwikkelingen te presenteren en wensen uit te spreken.

Wij denken bij OpMaat Vergaderen graag met je mee bij de 
 organisatie van jouw evenement. Daarbij kan je naast 

de  huiselijke sfeer die we bieden denken aan culinaire  hoogstandjes 
en  onvergetelijke details.

Laat ons deze zorg voor je uit handen nemen en 
neem contact met ons op via www.opmaatvergaderen.nl, 

info@opmaatvergaderen of 0353035540.

Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen 

Voel je thuis bij OpMaat!

Vier je eindejaarsevenement 
in Huizen

Op zondag 10 november treden 36 artiesten op in diverse woonkamers in 
Huizen. Elke artiest treedt drie keer 25 minuten op in één woonkamer op vaste 
tijden. De exacte tijden en de namen inclusief beschrijving van de artiest(en) vind 
je in deze krant vanaf pagina 3.
Als bezoeker maak je, al naar gelang je persoonlijke smaak en interesse, een 
route voor deze dag.

Sylvia en Silvia



Programmaoverzicht
Huizermaat/Stad en Lande
1 Ree 38 Muziek
Ernst en Joke van der Sloot (TOEDUS) 12.30  |  14.00  |  15.30
www.facebook.com/toedus
TOEDUS brengt bekende Engelse, Nederlandse en Franse liedjes met een eigen 
interpretatie. Joke op basgitaar en Ernst als zanger/gitarist.

2 Aan de kade, Zomerkade 176 Muziek
Serendipity 13.00  |  14.30  |  16.00
www.facebook.com/serendipityloesjemickeef
Serendipity speelt covers met meerstemmige zang, soul, blues, jazz en akoes-
tische popmuziek. Twee  zangeressen en een gitarist spelen van Beatles tot  Pink.

3 Korenwolf 11 Toneel
Toneelgroep Hartstocht  13.30  |  15.00  |  16.30
www.hartstocht.nu
Het lelijke jonge Deentje vertelt het echte verhaal van H.C. Andersen door zijn 
sprookjes en vrienden. Een vrolijk, muzikaal en interessant toneelstuk voor jong 
en oud.

4 Lama 36 Theater
Keijser&Does 14.00  |  15.30  |  17.00
www.keijserendoes.nl
Hexen! Twee dames, tijdens de voorbereiding van een huwelijksfeest: Wat vinden 
zij van het huwelijk en was het een goed idee ze uit te nodigen?!

5 Kroos 18 Close Harmony
DinJin 12.30  |  14.00  |  15.30
www.facebook.com/dinjin2012
Dinjin is een Closeharmony koor en zingt al meer dan 25 jaar met veel plezier 
met elkaar. 

6 Hamster 3 Muziek
Keerwater 13.00  |  14.30  |  16.00
Een vierkoppig bandje brengt een experimenteel programma van unieke, eigen 
Nederlandstalige liedjes over wolven, de zee, ganzen en de ander. Ook zij zijn 
benieuwd hoe het gaat.

7 Hinde 15 Muziek
BUÉE  13.30  |  15.00  |  16.30
www.buee.nl
BUÉE, De band uit Eemnes, met haar eigenzinnige repertoire is er voor iedereen 
die van muziek houdt. Easy, jazzy, swingy.

8 Sloep 26 Cabaret
Jarno 14.00  |  15.30  |  17.00
Deze jonge, beetje aparte komiek wil de woonkamer meenemen in zijn knullige 
leven, want dat is het zeker! Kortom: dat wordt lachen.

9 Ree 44 Muziek
Marinka 13.30  |  15.00  |  16.30
www.instagram.com/marinkahilders
Marinka is singer- songwriter met voornamelijke Nederlandstalige liedjes, zij 
begeleidt zichzelf op gitaar.

10 Ree 14  Muziek
The Sweets 14.00  |  15.30  |  17.00
www.thesweets.nl
Close harmony vocalgroup zingt gevarieerd repertoire. Met nummers van toen 
en hits van nu. Zowel a capella als met gitaarbegeleiding.
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Sijsjesberg/Zuidereng   
 
   
1 Beethovenlaan 8 Muziek 
Bernd & Rona 12.30  |  14.00  |  15.30
Bernd Jahn is pianist/klarinettist en speelt samen met zangeres Rona Boezelijn. 
Ze spelen jazzy en poppy repertoire van de jaren ‘50 tot nu.

2 Oud Bussummerweg 45 Muziek 
VocalGroupSurprise 13.00  |  14.30  |  16.00 
www.vocalgroupsurprise.nl 
Met een groep vrouwen zingen we 3-stemmig liedjes uit de popmuziek en soul 
van de laatste zestig jaar, intiem en uitbundig, bekend en minder bekend, om op 
te dansen of naar te luisteren.

3 Troelstralaan 11 Korte verhalen 
Muziek & Zo 13.30  |  15.00  |  16.30
Korte verhalen van ‘Bomans tot Bijlo’ afgewisseld met informatie over de auteur 
en bijpassende muziekfragmenten door Dorinde Smit Duyzentkunst.

4 Korte Langewijnseweg 15 Muziek 
The Add Libs  14.00  |  15.30  |  17.00 
www.facebook.com/theaddlibs 
The Add Libs swingen en ‘grooven’ erop los met soul, R’nB, Jazz en een vleugje 
Country! Met golden oldies en prachtige ballads laten ze niemand onberoerd!

Oude Dorp Noord   

1 Koningin Julianastraat 30 Muziek 
Rozjinkes, klezmer ensemble  12.30  |  14.00  |  15.30 
www.klezmermuziek.nl 
Klezmer ensemble Rozjinkes maakt naast zang (Jiddisch, Hebreeuws, Ladino, 
Engels en Nederlands) en het Klezmer repertoire ook uitstapjes  naar andere 
muziekstijlen.   
  
 
2 De Drifter 10 Stand-up comedy 
Vrouwenmethumor 13.00  |  14.30  |  16.00
Vrouwenmethumor is een collectief van vrouwelijke comedians.  
Verwacht grappen, kwinkslagen en wat dies meer zij!  
  
 
3 De Krachtcentrale, Havenstraat 76 Muziek 
Sugartunes 13.30  |  15.00  |  16.30
www.sugartunes.nl 
Michelle Knipscheer en Sandra Dorland zorgen met hun zoetgevooisde stemgeluid, 
jarenlange ervaring en vrolijke persoonlijkheid voor een onvergetelijke middag.  
  
 
4 De Boerderij, Hellingstraat 9 Muziek 
Laballade 14.00  |  15.30  |  17.00 
Klein koor met aansprekend repertoire; Laballade zet overal de juiste ‘toon’.   
  
 
5 IJsbaankade 63 Theater 
Rein van Schagen en Lisa van Schagen 12.30  |  14.00  |  15.30
Oude circusclown bereidt zich voor op een voorstelling die nooit gespeeld zal 
worden. Een tragikomedie, waarin heden en verleden, weemoed en verlangen 
door elkaar spelen.   
  
 
6 Havenstraat 34 Muziek 
Fenix  13.00  |  14.30  |  16.00 
www.fenixmusic.nl 
Het damesduo Fenix (zang en piano) neemt je mee op een muzikale reis door de 
tijd. Het repertoire bestaat uit easy listening, luchtige jazz, afgewisseld met oude 
en nieuwe popsongs.  
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5 Bachlaan 9 Muziek/Theater 
Clous van Mechelen & Nol van Bennekom 13.00  |  14.30  |  16.00
Clous van Mechelen is de componist van alle liedjes van wijlen Tol Hansse, zoals 
de mega-hit Big City en Achter de rododendron. Op dit moment bezig met een 
Tol Hansse theatertour.

7 Oranjehof 19 Muziek 
Bart van Schoonhoven 13.30  |  15.00  |  16.30
www.songsthatlinger.nl 
Songs that Linger, zanger/gitarist probeert met folk/popliedjes herinneringen op 
te roepen, maar ook een tijdsbeeld, afgewisseld met eigen repertoire.  
  
 
8 Noorderbuurt 18 Muziek 
Jam Mama 14.00  |  15.30  |  17.00
www.jammama.simplesite.com 
Vrouwentrio zang-keyboard-percussie met easy, jazzy, latin en global nummers 
met eigen prikkelende, inspirerende of vrolijke Nederlandse teksten.  
  
 



Oude Dorp Zuid     
 

1 Kon. Wilhelminastraat 11 Muziek 
Fré & C 12.30  |  14.00  |  15.30
Prachtige liedjes gezongen door Frederiek met Coen op de gitaar. Ballads gecom-
bineerd met pop, jazz en soul. Covers in een eigen jasje, kortom dat wordt genieten!

2 Middenweg 23 Muziek/Dans 
Alessment 13.30  |  15.00  |  16.30
Alessment speelt eigen nummers. Zij maken gebruik van backing tracks, live 
instrumenten en zang, waarbij ook gedanst wordt. 

3 Lindenlaan 45a  Muziek 
Sonic Summer 14.00  |  15.30  |  17.00
www.facebook.com/sonicsummerband
Ze spelen de meestbekende muziek uit jaren 60 en 70. Harmonische zang en 
akoestische sound. Vooral fijne luister- en meezingnummers.

4 Kronenburgerstraat 33 Muziek 
Fifty All 12.30  |  14.00  |  15.30
www.facebook.com/FiftyAll 
Voornamelijk a capella, brengt dit kwartet bewerkingen van bekende en minder 
bekende songs uit de pop en de jazz muziek.

5 Kon. Wilhelminastraat 25B Muziek 
Pattiwael & nanuru  13.00  |  14.30  |  16.00
www.mirjampattiwael.nl 
Liedjes met een betekenis en een verhaal dat aanzet tot nadenken. Zelfgeschre-
ven intieme liedjes met af en toe een rode peper.

  
1 Het Spijk 8 Muziek 
Ed Sival 12.30  |  14.00  |  15.30
Zelf gecomponeerde Nederlands- en Engelstalige liederen over dieren op de gitaar. 

2 Draaikom 2 Muziek 
ReLex 13.00  |  16.00 
Rustige luisterliedjes, voornamelijk Nederlandstalig o.a Robert Long, Herman van 
Veen, Wim Sonneveld......nieuwsgierig?! Kom luisteren naar ReLex.
Calls of Music 14.30  |  17.00
Duo Sophia de Boer en Lex de Roo, zingen nummers uit diverse bekende musicals. 

3 Harderwijkerzand 2 Muziek 
Four Fun 13.30  |  15.00  |  16.30
www.facebook.com/fourfun01
Four Fun, een close harmony kwartet (sopraan, alt, tenor, bariton) zingen a 
capella, en met piano begeleiding. Repertoire jazz, easy listening en pop.

4 Hoofdweg 32 Muziek 
Peter en Per Tutti 14.00  |  15.30  |  17.00
Peter Rieken zingt diverse liederen, van klassiek en opera tot tango, begeleid 
door klarinetkwartet Per Tutti.

5 Kamperzand 1 Cabaret
Rogier Kahlmann 12.30  |  14.00  |  15.30
www.RogierKahlmann.com 
Rogier Kahlmann doet grappig op een podium en denkt zelf dat hij weleens heel 
groot kan worden. Voor 16 jaar en ouder!! 

6 Westhove 12 Muziek 
Liesbeth Kroonen & Paul Steenbrink 13.00  |  14.30  |  16.00
Schotse en Ierse muziek met gitaar, accordeon en zang. Laat je verrassen door 
nummers die je niet eerder hebt gehoord.
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6 Keucheniusstraat 27  Muziek 
BENT Quartet 13.00  |  14.30  |  16.00 
Heerlijke jazz; mooie liedjes met bas, zang, gitaar en saxofoon.

7 Middenweg 9b  Muziek / Theater / Cabaret
Luc van Gessel 13.30  |  15.00  |  16.30
www.jiddischluc.com 
Luc zingt liedjes in het Jiddisch en Nederlands. Afgewisseld met sketches en 
saxofoon-solo’s, schildert Luc van Gessel een voorbije wereld vol humor en tragiek. 

Bovenmaat/Bijvanck   
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Slagerij & Catering
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Buurten met Buren 
Burgerinitiatief is op zoek naar burenverbinders 

met dank aan onze sponsoren

Ons doel is het onderlinge contact en verbinding tussen buurt-
genoten te bevorderen. De organisatoren van het Woonkamer-
festival Huizen wil ook buren met elkaar verbinden en daarom 
werken we graag samen. 

Wij hopen dat in Huizen steeds meer buurten ontstaan waar 
mensen zich om elkaar bekommeren en waar iedereen zich 
thuis voelt. Wij willen de talenten en passies van de mensen 
in de buurt inventariseren en mensen met elkaar in contact 
brengen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een prettige 
woonomgeving. Ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, religie 
of afkomst. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en 
op zijn eigen niveau. We zeggen dus niet ‘Hoe kunnen we je 

Buurten met Buren is begonnen in de buurten “De Hange” en “Huizermaat” en wil graag dat het initiatief 
zich de komende jaren als een olievlek over Huizen verspreidt dankzij de inzet van Burenverbinders.  
Burenverbinders zijn bewoners die hun buurt en bewoners kennen of ze graag willen kennen en een  
positieve bijdrage willen leveren aan de saamhorigheid van hun buurt. 

helpen’ maar vragen waar je goed in bent.  
Dit jaar hebben wij twee succesvolle inspiratiebijeenkom-
sten georganiseerd om erachter te komen wat er in een buurt 
leeft. De aanwezigen werden geïnspireerd door korte pre-
sentaties van bewoners die al een buurtinitiatief zijn gestart. 
Verder heeft Buurten met Buren meegedaan aan Burendag 
en hebben diverse buurten een initiatief opgepakt.

Kernteam
Eind dit jaar wil Buurten met Buren een kernteam vormen. 
Met elkaar heb je immers een veel groter netwerk, waarbin-
nen ieder zijn eigen kwaliteiten kan inzetten. Jouw talent 

hoeft niet persé ten goede te komen aan je eigen straat, want je 
kunt je ook inzetten voor het grotere geheel zoals het werven 
van fondsen, het  organiseren van activiteiten of de communica-
tie rond Buurten met Buren.

Wil je meedenken met het burgerinitiatief Buurten met Buren 
en meer weten over het kernteam? Jouw talenten en passies 
inzetten voor de buurt?

Word burenverbinder voor jouw buurt!
Check www.buurtenmetburen.nl of neem contact met ons op via 
huizen@buurtenmetburen.nl 

www.woonkamerfestivalhuizen.nl

Wil je ons sponsoren? Graag! Ga naar onze website.



BEDANKT HUIZEN! 

Woonkamerfestival Huizen kan niet zonder de enthousiaste hulp van de vele deelnemers. Op 
10 november zijn in Huizen ongeveer 300 mensen actief als gastheer/vrouw of als optredend 
kunstenaar. Zonder hun gastvrijheid, enthousiasme en creativiteit zou Woonkamerfestival Huizen 
niet zijn wat het nu al is geworden. 

Daarnaast mogen we de bijdragen vanuit de verschillende partijen niet vergeten. Het was een 
flinke puzzel om de begroting rond te krijgen. We zijn ontzettend dankbaar voor de (financiële) 
steun die we hebben mogen ontvangen van de gemeente Huizen en het Westland familiefonds. 
De sponsoring van alle festivalbussen door de Lakeland Foundation. OpMaat vergaderen voor 
het beschikbaar stellen van de prachtige vergaderruimte voor onze informatiebijeenkomst. De 
Hema en Olsthoorn, die onze woonkamers met heerlijke lekkernijen hebben verrast en de Plus 
supermarkt in de Oostermeent die iedere woonkamer heeft voorzien van heerlijke thee en meer. 

Ook danken wij de drie ‘commerciële deelnemers’: De Krachtcentrale, Aan de Kade en De  
Boerderij. De Krachtcentrale willen we in het bijzonder bedanken voor het faciliteren van de 
after party.  

En uiteraard, last but not least, willen we jou als bezoeker bedanken voor de gulle vrijwillige bij-
drage die het mogelijk maakt over twee jaar weer het Woonkamerfestival Huizen te organiseren!

Het woonkamerfestival is wat ons betreft vaste prik op de culturele agenda van Huizen. 
Kijk op onze website Woonkamerfestivalhuizen.nl en volg ons op Facebook!

We zijn hartstikke trots dat het is gelukt om een nieuw evenement in Huizen te 
introduceren: Woonkamerfestival Huizen. Dat het veel potentie heeft blijkt uit de vele 
aanmeldingen die we hebben ontvangen van enthousiaste bewoners. Maar liefst 36! 

Sonic Summer 

BUEE

Rozjinkes

FiftyAll

Met jouw bijdrage kunnen we dit festival organiseren. 
Dus neem contant geld mee voor de festivalbus.



Mantelzorgers in het zonnetje
Hoe laat je mantelzorgers even onthaasten en even 
een rustmoment voor zichzelf nemen? 

Met deze vraag houden Versa Welzijn, de Vrijwil-
ligerscentrale Huizen en de gemeenten Huizen,  
Blaricum, Eemnes en Laren zich al geruime tijd 
bezig. Mantelzorgers zijn mensen zoals jij en ik, 
die op een of andere manier vaak langdurige hulp 
verlenen aan iemand uit zijn  of haar omgeving. 
Dat kan de dagelijkse zorg zijn voor je partner die 
een herseninfarct heeft gehad. Het kan gaan om je 
moeder die niet meer zelfstandig haar bed uit kan 
komen. Je kunt ook mantelzorger zijn van je eigen 
kind die een beperking heeft of van je broer die met 
een verslaving kampt. 

Mantelzorgen doe je vanuit je hart, omdat je dat nou eenmaal 
doet voor degene waarvan je houdt, omdat het op je pad is 
gekomen en omdat je dat normaal vindt. Dat het ook een zware 
taak is, daar hoor je mantelzorgers niet vaak over. 

Even genieten
Op en rond 10 november, de dag van de mantelzorg, worden 
alle mantelzorgers in het hele land verrast met mooie, leuke en 
ontspannende activiteiten. Omdat zij het verdienen, het nodig 
hebben om even op te laden en even mogen genieten. 
Het is gelukt om een gevarieerd programma samen te stellen 
waaruit  iedere mantelzorger uit Huizen, Blaricum, Eemnes 
en Laren een keuze kan maken. Genieten van lekkernijen, een 
wijnproeverij, een mooi koor, een gezellige film, een ontspan-
nende massage, een creatieve workshop of biljarten. Van 7 tot 
en met 10 november kunnen mantelzorgers kosteloos deelne-
men aan een van deze activiteiten. Het totaalprogramma en in-
schrijvingsmogelijkheden worden binnenkort bekend gemaakt 
via de lokale media en de site van Versa Welzijn.

Woonkamerfestival
Als pr achtige afsluiter is er tevens het woonkamerfestival in 
Huizen op 10 november. Tijdens dit festival presenteert een 
scala aan artiesten zich  met muziek, theater of voordrachten, 
gewoon bij mensen thuis die hun woonkamer hiervoor ter 
beschikking hebben gesteld. U bent van harte welkom!

 

COLOFON

Organisatie: Stichting Gooise Culturele Evenementen 
Contactpersonen: Sylvia van Stuijvenberg en Silvia van Beusekom 
Mailadres: stichtinggce@gmail.com 
Vormgeving: KaBé Reclame 
Website: www.woonkamerfestivalhuizen.nl
Facebook: facebook.com/gooisecultureleevenementen
Foto’s: Stichting Gooise Culturele Evenementen
Oplage: 10.000 stuks 

Serendipity

Sugartunes
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