ONTMOET-je
september 2017

"Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen."
Toon Hermans

KOFFIELEUTE

iedere 1e vrijdagochtend van de maand

Alle Ontmoet'ers zijn 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.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is niet nodig.
Gewoon komen...OOK IN DE VAKANTIEPERIODE....!

SAAMPIES ETEN

27 augustus 2017 en 24 september 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
met onmiddellijke ingang € 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
* als u contant wilt afrekenen, betaalt u € 9,10 aan de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg
dragen voor de financiële afwikkeling

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

ONTMOETINGS-bios

z.o.z.

10 september 2017
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"The Best Exotic MARIgold Hotel"
Hoe een groep Britse senioren niet alleen een koloniaal hotel in India, maar vooral zichzelf
herontdekt.
Niemand wil zijn laatste levensjaren slijten in een grauwe en dure aanleunwoning in een al even kleurloze
omgeving met verzorging die tot op de seconde is gepland. De zeven Engelse ouderen uit de film van John
Madden hebben allemaal hun eigen redenen om dit eveneens niet te willen of te kunnen. Het aanbod om
mee te doen aan een betaalde proef om naar een hotel in India te gaan waar ze verzorgd worden in een sfeer
van koloniale grandeur, zien ze als een uitweg en een nieuwe start om alle ellende van het dagelijkse bestaan
achter zich te kunnen laten.
Een ontspannende goed gevoel gevende film.
Ontmoetingsbios is op zondag 10 september 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 is noodzakelijk.

ONTMOETINGS-café
17 september 2017
De band "Midlife Crisis" is ontstaan eind jaren tachtig en bestaat uit 5 muzikanten die in de jaren zestig en
zeventig actief waren in de Langstraat met de bands The Viscounts en Caravan. Na een pauze van enkele
jaren werd in 1988 besloten weer muziek te gaan maken. Aanvankelijk als repetitieband met alleen muziek uit
de jaren zestig en zeventig. Het repertoire bestond uit Engelstalige hits uit deze jaren en
instrumentale hits van voornamelijk The Shadows. Na enkele jaren werd besloten ook te gaan
optreden.
Anno 2017 is hun repertoire zoveel groter.
Cliff Richard...Elvis Presley...Buddy Holly...The Beatles...weet u nog???...she loves you...
are you lonesome...peggy sue...summer holiday
En nu......komt déze band (inmiddels allemaal ook grijskoppies) voor ú optreden op 17 september 2017
En nu......kunt u dus uit volle borst meezingen of neuriën als u de muziek herkent
En nu......begint het om 14.00 uur en is het afgelopen rond 16.30 uur
EN nu......in DE SCHAKEL in (OUD)Heusden - Vermeerstraat 58A
EN nu......is de entree gratis en de consumpties voor eigen rekening
EN nu......met natuurlijk (gratis) hapjes

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.
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JE KUNT EEN ANDER NIET VERANDEREN ALLEEN JEZELF!
Onder het motto "Creatief Leven" werd al eerder in het Ontmoet-je aandacht besteed aan deze nieuwe
activiteit van Ontmoeten. De zomermaanden worden gebruikt om deze bijeenkomsten goed voor te bereiden
om te komen tot een gedegen programma van 4 bijeenkomsten, die zullen plaats vinden
op 10 en 24 oktober alsmede 7 en 21 november van 10.00 - 11.30 uur in De Open Hof,
Vennestraat 57 in Drunen.
Deze activiteit is gericht op het zelf in actie komen om je (gevoel) van eenzaamheid te doorbreken.
Door met elkaar aan de slag te gaan in het zetten van concrete stappen met als uitgangspunt:
JE KUNT EEN ANDER NIET VERANDEREN; alleen jezelf!
Zij die zich reeds opgegeven hebben, ontvangen in september nader bericht over de verdere gang van zaken.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen van deze activiteit en hebt u zin om
eventueel deel te nemen en bent u bereid om een actieve houding in deze aan te nemen, laat het ons weten
middels bijgaand inschrijfformulier of per mail.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

ONTMOETEN DE WIJK in
Er wordt ons nog al eens gevraagd:
"waarom weten wij niet wanneer de tent waar staat".
Het antwoord is heel simpel.
Ontmoeten De Wijk IN is een activiteit die bedoeld is om zoveel mogelijk Heusdenaren te informeren
over ONTMOETEN. Dáár waar zij wonen. We gaan dus naar de mensen toe!
Onder het genot van een kopje koffie of thee vertellen wij belangstellenden wat Ontmoeten doet en voor
iedereen kan betekenen.
Ontmoet'ers die woonachtig zijn in de plaats/wijk waar de tent staat, zijn van harte welkom.
Sterker nog neemt u gerust iemand mee waarvan u denkt dat hij of zij er baat bij kan hebben.
MAAR het is geen KoffieLeute! Dat vindt iedere 1e vrijdag van de maand plaats in de bibliotheek van
Drunen en dáár is iedereen (uit de hele gemeente Heusden) van harte welkom.
Het programma van Ontmoeten de Wijk in is:
vrijdag 11 augustus 2017 van 10.00 - 13.00 uur in de Heemtuin in Heusden - eigen lunchpakketje meenemen
voor koffie en thee wordt gezorgd. Inwoners van (Oud) Heusden - Herpt en
Hedikhuizen zijn van harte welkom met of zonder introducé.
vrijdag 11 augustus 2017 van 14.00 - 15.30 uur op het grasveld Mexicoplein Drunen. Inwoners uit Drunen
zijn van harte welkom met of zonder introducé.
vrijdag 8 september2017 van 10.00 - 12.00 uur hoek Mommersteeg/Curielaan in Vlijmen. Inwoners uit
Vlijmen zijn van harte welkom met of zonder introducé.
vrijdag 8 september2017 van 14.00 - 15.30 uur voor de oude Rabobank in Haarsteeg. Inwoners uit
Haarsteeg/Elshout zijn van harte welkom met of zonder introducé.
dinsdag 12 september
wordt in samenwerking met Contour de Twern een ontmoeting georganiseerd.
van 10 tot 11 uur. Ook dan zijn inwoners van (Oud)Heusden - Herpt en
Hedikhuizen van harte welkom.

NIEUWE WEBSITE "ONTMOETENHEUSDEN.NL" is online
Neemt u een kijkje op de nieuwe website "ontmoetenheusden.nl" die inmiddels online is.
Onder het kopje ACTIVITEITEN is er een mogelijkheid om middels de website in te schrijven voor
activiteiten. U ontvangt vervolgens ALTIJD een bevestiging van inschrijving!
Natuurlijk blijft inschrijving middels invullen en inleveren bij de Pastorie Wonderbare Moeder mogelijk.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze website kunt u ons altijd bereiken.
Middels mail naar info@ontmoetenheusden.nl OF telefonisch: 0634162383

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O SAAMPIES ETEN d.d. 27 augustus 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. 24 september 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 d.d. 10 september 2017
Aanvang:13.30 uur in het gebouw Het Water aan de Hollandlaan in Drunen.
Kosten € 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.
O Ontmoetings-café d.d. 17 september 2017
Aanvang: 14.00 uur in De Schakel in (Oud)Heusden, Vermeerstraat 58A

O JE KUNT EEN ANDER NIET VERANDEREN ALLEEN JE ZELF
Graag word ik - geheel vrijblijvend - op de hoogte gehouden van deze activiteit.

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

volgende ONTMOET-je
oktober 2017

