ONTMOET-je
september/oktober 2017

"Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst"
Toon Hermans

Uitnodiging voor de Langste eettafel van Nederland
op donderdag 28 september 2017
Samen eten verbindt. Samen eten is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen te
ontmoeten, of elkaar beter te leren kennen. Daarom doen de Heusdense woonzorgcentra
én Vereniging ook dit jaar weer mee aan de Langste Eettafel van Nederland, onder het motto: Kom
erbij en schuif aan!
Het is een initiatief in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Het biedt een mooie
gelegenheid om met mensen te eten die je nog niet zo goed kent en graag beter wilt leren kennen.
Op donderdag 28 september a.s. vindt het Heusdense deel van De langste eettafel van Nederland
plaats. Het is een samenwerking van Stichting Ontmoeten, Schakelring, Vereniging Heusden en
Woonveste.
U bent uitgenodigd om aan te schuiven aan de eettafel in één van de zorgcentra van Schakelring,
Sint Antonius, Sint Janshof of Zandley óf bij de sociëteit aan de Demer in Heusden.
Het zal weer een gezellige middag worden. De ontvangst is vanaf half 4 met een lekker glaasje.
Daarna volgt een 3 gangen menu, inclusief een glaasje wijn of fris.
De kosten voor deelname aan De Langste Eettafel zijn voor senioren uit de wijk, aan-en
inleunbewoners én huurders van Schakelring € 12,95 per persoon, te voldoen bij inschrijving in de
restaurants. Deelnemers met een Heusdenpas krijgen 50% korting.
LET OP! U kunt alleen betalen met pinpas of Schakelringpas.
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 15 september bij het restaurant in het zorgcentrum van
uw keuze. Deelnemers aan de Sociëteit kunnen zich inschrijven bij Sint Antonius in Heusden.
Dus kom erbij en schuif aan op donderdag 28 september 2017 vanaf 15.30 uur!

z.o.z.
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KOFFIELEUTE - OUD ONTMOET JONG
6 oktober 2017
Normaal gesproken is iedere 1e vrijdag van de maand KoffieLeute.
Ook op vrijdag 6 oktober 2017. Maar dan.......ANDERS DAN ANDERS!
Die vrijdag is het Nationale Ouderendag en in dat kader nodigt de
Bibliotheek Heusden Ontmoet'ers én een groep basisschool leerlingen
uit voor een "voorleeslunch".
Het programma ziet er als volgt uit.
Zoals gebruikelijk gaan de deuren open om 10.00 uur en staat de
koffie en limonade klaar.
Om half 11 zal een van de leerlingen een verhaal voorlezen dat geschreven is door
Vonne van der Meer, een Nederlandse schrijfster van verhalenbundels.
Dit verhaal gaat over boeken, en de verbindende kracht van verhalen.
Vervolgens staat de lunch klaar. Lekkere clubsandwiches met koffie/thee of melk.
Dan ook is er volop gelegenheid om kennis te maken met elkaar.
Samen leuteren over boeken en school, hobbies en interesses.
Wat wil JIJ worden en wat ben IK geweest? Waar woon jij en ik? Wat vind je lekker? enz. enz.
Zo ONTMOET oud jong.......
Ontmoeten is met KoffieLeute al jaren te gast is in de bibliotheek.
Koffie en thee worden altijd aangeboden. De gastvrijheid is groot.
Ook voor deze voorleeslunch zijn alle Ontmoet'ers weer van harte welkom.
Als blijk van waardering wordt, een kleine bijdrage uwerzijds in de kosten en helemaal
vrijblijvend, op prijs gesteld. U kunt deze zelf in een daarvoor bestemde doosje doen.
LET OP!!!!!

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

JE KUNT EEN ANDER NIET VERANDEREN ALLEEN JEZELF!
Inschrijving voor deze nieuwe activiteit van Ontmoeten, waaraan al eerder in een Ontmoet-je
aandacht is geschonken, is NIET meer mogelijk.
Er wordt gestart met een groep van maximaal 12 deelnemers
Op 15 september om 09.30 is er een kennismakingsbijeenkomst met degenen die zich aangemeld
hebben en de cursusleider. Alle betrokkenen hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
NIET VERGETEN
* KoffieLeute:

iedere 1e vrijdag van de maand
met bijzonder programma op 6 oktober 2017

* Saampies Eten:

iedere laatste zondag24 september van de maand
óók op 24 september 2017

* Ontmoetings-bios: 10 september 2017 om 13.30 uur in
gebouw Het Water in Drunen
* Ontmoetings-café: 17 september 2017 om 14.00 uur in
De Schakel in Oud Heusden
Voor meer informatie zie eerder verschenen ONTMOET-je(s) of kijk op de website

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

U bent van harte welkom!
Maar.....als u al ingeschreven heeft voor één van onderstaande activiteiten,
dan hoeft dat natuurlijk niet voor de 2e keer!!

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 - "The Best Exotic MARIgold Hotel"
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 - optreden van de band "midlife crisis"
Aanvang: 14.00 uur in De Schakel in (Oud)Heusden, Vermeerstraat 58A
O Voorleeslunch d.d. 6 oktober 2017

Aanvang: 10.00 uur in de bibliotheek Drunen

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

U kunt ook inschrijven middels mail naar: info@ontmoetenheusden.nl
of via de website ontmoetenheusden.nl

