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VERANDER WAT JE NIET
KUNT ACCEPTEREN, MAAR
ACCEPTEER WAT JE NIET
KUNT VERANDEREN
INgSPIRE.NL

KOFFIELEUTE

iedere 1e vrijdagochtend van de maand

Alle Ontmoet'ers zijn weer iedere eerste vrijdagochtend van de maand
tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen,
waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige klets.
KoffieLeute dus. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

ONTMOETEN de WIJK-IN

iedere 2e vrijdagmiddag van de maand
iedere 2e zaterdagochtend van de maand

De tent is opgeborgen. Dus gaat Ontmoeten de Wijk-In tot april/mei 2018 naar binnen.
Gedurende de wintermaanden:
Kan er van 2 tot half 4 iedere 2e vrijdag van de maand in Heusden een bakske
koffie gedronken worden in de bibliotheek in (Oud)Heusden. Alle
(Oud)Heusdenaren alsmede inwoners van Herpt en Hedikhuizen zijn van harte
welkom.
Kan er van half 11 tot 12 uur iedere 2e zaterdag van de maand in Vlijmen een
bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek van Vlijmen. Alle Vlijmenaren
alsmede inwoners van Haarsteeg zijn van harte welkom.
Het draait om elkaar ontmoeten, koffie en klets. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

SAAMPIES ETEN

29 oktober en 26 november 2017

Het is gezellige praot tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley. De prijs voor een 3-gangen
menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt
€ 9,07 p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden voldaan. Betaling kan op 3
manieren:
* met zgn. "Schakelring"-pas. U ontvangt dan korting op de menuprijs
(gereduceerd tarief van € 8,16)
* middels pinnen met eigen bankpas
* als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant € 4,55 af
met de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg dragen voor de
financiële afwikkeling.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
Toch niet bij ONTMOETEN???
Nee toch???
Bij binnenkomst gewoon aanschuiven!
Bij iedere activiteit
draait het om elkaar
ONTMOETEN!

z.o.z.
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

DOEN....DOEN....DOEN....STEM OP ONTMOETEN!!!!!!
Ook dit jaar organiseert Rabobank De Langstraat de Rabobank Clubkas
Campagne en wordt € 150.000 beschikbaar gesteld voor
clubs/verenigingen/stichtingen uit de regio.

Leden van Rabobank De Langstraat (zij die dus een rekening daar hebben)
kunnen stemmen!
U heeft via de post een stemkaart ontvangen met een persoonlijke stemcode.
Met deze persoonlijke stemcode kunt u stemmen op de club(s) die u een warm hart toedraagt. Van dinsdag 3
tot en met dinsdag 17 oktober 2017 kunt u met de stemcode inloggen op de website van Rabobank De
Langstraat uw stemmen uitbrengen.
De Rabobank helpt u graag telefonisch maar u kunt ook met de door u ontvangen
stemkaarten naar het kantoor in Drunen gaan.
ONTMOETEN heeft zich aangemeld hiervoor.
U mag per persoon maximaal 2 stemmen op één en hetzelfde doel uitbrengen.

ONTMOETINGS-bios

zondag 19 november 2017

Y OUNG @ HEART is een hartverwarmende en verassende film over een koor dat
Jimmi Hendriks, Sonic Youth, maar ook James Brown en de pointer sisters op zijn
repertoire heeft staan. Bijzonder hier aan is dat de gemiddelde leeftijd van de club
81 jaar is.
Regisseur Stephen Walker schetst in deze indrukwekkende en ontroerende
documentaire de repetities van het koor en van zijn leden, maar ook volgt hij hen
daarbuiten. Het koor is net terug van optredens in Europa en is bezig een nieuw
show voor te bereiden. De repetities lopen niet helemaal van een leien dakje;
naast gezondheidskwalen is het geheugen van sommige leden niet meer helemaal
up-todate... maar rock 'n roll never dies en daar is dit koor het levende bewijs
van! YOUNG@HEART is met zijn prachtige hoofdrolspelers hartverwarmend en
ontroerend en dè ultieme feelgood film!
Ontmoetingsbios is op zondag 19 november en begint om 13.30 uur in gebouw
Het Water aan de Hollandlaan in Drunen. De entree is € 4,00 p.p. inclusief 2
consumpties en hapjes.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
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KERST of SINTERKLAAS: WAT WILT U?

Het loopt weer tegen het eind van het jaar. Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw.
In december 2016 was er een spetterend diner met grootse loterij in Duinrand. Ook zijn er een
aantal Ontmoet'ers weer te gast geweest aan de kerstdis van Heusdenaren.
De groep Ontmoeten-stokjong én de deelnemers van Ontmoetings-plek NAH kregen met en ook van
Sinterklaas + Pieterbazen cadeautjes: Van Ontmoeten voor Ontmoeten.
Begin 2017 is er een nieuwjaarsbijeenkomst geweest.
WAAR GAAT UW VOORKEUR NAAR UIT????
We zijn benieuwd naar de voorkeur van de Ontmoet'ers.
Wat wilt U?
Op het inschrijfformulier kunt u een aantal mogelijkheden aankruisen.
DOEN!

RADIO ONTMOETEN

iedere woensdagmiddag van 4 tot 5 uur

Tijdens dit uurtje radio komen bekende en minder bekende Heusdenaren aan het woord. Om te vertellen over
hun werk, hobby, geluk, verdriet enz. enz. Ook passeren andere onderwerpen die belangrijk zouden kunnen zijn
voor Ontmoet'ers de revue.
Leuk detail is dat zowel de techniek als de presentatie mede worden verzorgd door Ontmoet'ers.
LUISTER iedere woensdagmiddag om 4 uur naar Radio Onmoeten op HTR Radio op 105.7 FM of
u zet gewoon HTR televisie aan (kanaal 42 ziggo) want dan hoort u de radio.
Woensdag 15 november tussen 4 en 5 uur is er open huis. De
koffie staat klaar en U bent van harte welkom bij Radio Ontmoeten
om met eigen ogen te zien en te horen hoe het allemaal gaat en
werkt.
Radio Ontmoeten wordt opgenomen
in de studio van de
HTR in Vlijmen, gemeentehuis
Vlijmen in de
Julianastraat, ingang achterzijde.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O SAAMPIES ETEN d.d. 29 oktober 2017
Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 19.00 uur - Kosten € 9,07 excl. consumpties
Locatie: Zandley, Burgemeester van de Heijdenstraat 1, 5151 HK Drunen
O SAAMPIES ETEN d.d. 26 november 2017
Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 19.00 uur - Kosten € 9,07 excl. consumpties
Locatie: Zandley, Burgemeester van de Heijdenstraat 1, 5151 HK Drunen
O ONTMOETINGS-bios op zondag 19 november 2017
Aanvang: 13.30 uur in gebouw Het Water aan de Hollandlaan in Drunen. De entree is
€ 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes
O RADIO ONTMOETEN open huis op woensdag 15 november 2017
Tussen 4 en 5 uur in de studio van HTR in Vlijmen, gemeentehuis Vlijmen in de Julianastraat,
ingang achterzijde

IK WIL GRAAG:
O Sinterklaas met cadeautjes van en voor elkaar
O Gezamenlijk kerstdiner
O Als gast aan de kerstdis van Heusdenaren
O Gezamenlijk nieuwjaarsviering
O Anders, te weten............................................................................................

Schrijf uw
inschrijvingen
ook in de agenda!
Dan vergeet u het niet!

Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________Postcode/plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________
INLEVEREN bij:
Pastorie Parochie Wonderbare Moeder, Raadhuisplein 2, Drunen
of mailen naar: info@ontmoetenheusden.nl
Inschrijven via de website ontmoetenheusden.nl kan ook

