ONTMOET-je

november / december 2018

Beste Ontmoet’ers,
Bijgaande vindt U het nieuwe Ontmoet-je. De laatste alweer van 2018.
Namens het hele team wensen we iedereen een fijne feestmaand december
een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2019 toe.
Tot volgend jaar maar weer.

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag, 9 november en 7 december, in de maand KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag, 16 november en 14 december, van de maand is er
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend, 10 november en 8 december, van de maand bent u
tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.

SAAMPIES ETEN

25 november en 30 december 2018

Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in Drunen.
Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00
uur. Het is gezellig (na)praten 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.
Hiervoor is inschrijving noodzakelijk.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

ONTMOETINGSCAFÉ

25 november 2018

Op 25 november bent u van harte welkom in ‘De Schakel ‘ in
Oud-Heusden, aanvang 14.00u.
Het zal een verrassend programma worden met livemuziek en een
spetterend spel.
Ook zal Sinterklaas met zijn pieten ons een bezoek komen brengen.
De entree is gratis.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
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GAST AAN TAFEL
Genieten van gastvrijheid!
Er zijn Heusdenaren die tijdens de
feestdagen hun huis open stellen
voor anderen. Voor een brunch of
voor een muzikaal opgeluisterd
dinertje. Maar....er zijn ook
Ontmoet'ers die op Sinterklaasavond, op 1e of 2e Kerstdag, op oudejaarsdag/-avond
graag met anderen spelletjes doen en dan gezamenlijk zorgen voor hapjes en/of
drankjes. Welkom! Van harte welkom! ALLE ONTMOET'ers.
Mocht u hiervoor voelen, laat u dit dan weten middels het inschrijfformulier. Wij nemen
contact met u op.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

VERSLAG 28 SEPTEMBER 2018
Hoi allemaal,
Mij is gevraagd of ik een verslag wilde schrijven over de Rotary Dag, die gehouden
werd in het
Gouverneurshuis in Heusden.
Ik werd opgehaald door een vriendin om kwart over tien. En ze hadden gevraagd in
de uitnodiging of we een bloem mee wilden nemen. Dat deden we natuurlijk
allemaal. In het Gouverneurshuis werden we hartelijk ontvangen.
Alleen de ontvangst was al een feest. We gingen naar binnen en onze groep die
bestond uit twaalf personen hadden voor ons al stoelen bewaard. We gingen zitten
en kregen koffie of thee met gebak aangeboden. Dat was erg lekker. Daarna gingen
we een rondje bingo spelen. Daar maakte hij veel grappen en grollen bij. Toen kregen
we een high Tea dat er goed uitzag en zeer geslaagd was. Een van onze vrienden zei
we gaan nu even naar buiten, in de tuin die erg mooi en groot was, gingen we
foto's maken voor onze vriendenapp. Het was prachtig weer die dag. We genoten ook
nog even van het zonnetje.
Binnen kwamen ze rond met advocaat met slagroom. dat was ook lekker. Toen
begonnen we met het karaoke. Waar iedereen jong en oud van genoot. Het ging er
hard aan toe. Later die middag gingen we bingo spelen. En ze maakten dat
iedereen een prijsje mee naar huis kreeg. Dat was aardig van hen. Bij ons aan de
tafel zaten twee dames die nog geen prijsje hadden. En de prijsjes waren op. Maar een
man van de Rotary ging toch nog even vlug naar de winkel zodat zij ook nog een
prijsje kregen. De twee dames bedankte hem hier hartelijk ervoor. Rond vier uur was
het afgelopen. We willen graag, namens ons allemaal, iedereen die van de Rotary
waren hartelijk bedanken. Het was een dag om nooit te vergeten. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Marie-José Klompmaker
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DOE EEN WENS!!!
Het startsein voor de ONTMOETEN WENSBOOM ONT-oer 2018/2019 valt samen met het
begin van het Dickensfestijn in Drunen op zaterdag 15 december
Wensboom ONToer is een initiatief van Stichting Ontmoeten Heusden. De Stichting gaat vanaf
half december tot en met de eerste week januari binnen de gemeente op toernee met deze
wensboom. Bewust is gekozen voor deze WENSBOOM ONToer
Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor alle Heusdenaren.
Om iedereen de hand te reiken. Een van de basisprincipes van ONTMOETEN.
De wensboom komt naar de mensen toe. Biedt een moment van bezinning of ontmoeting.
Een gevoel van saamhorigheid, samenzijn en eenheid.
Iedereen kan zijn of haar wens voor 2019 erin hangen. (Bijzondere) wensen voor uzelf OF
wensen voor een ANDER. Voor hen die een beetje kleur in hun leven kunnen gebruiken of een
duwtje in de rug. Een oppepper. Bij de boom liggen pennen en kaartjes klaar.
Als U graag uw wens vervuld ziet, dan is het vermelden van naam, adres en telefoonnummer
bij de wens (aan de achterzijde) noodzakelijk.
Stichting Ontmoeten Heusden zal bekijken wat mogelijk is.
Materialistische wensen zijn uitgesloten.

HEEFT U EEN DROOM/WENS voor UZELF
of een ANDER?
SCHRIJF 'm OP EN HANG
'm OP in
DE
WENSBOOM voor ALLE
HEUSDENAREN

Bij het ter perse gaan van dit Ontmoet-je is de exacte route nog niet bekend. Lees
daarom de weekbladen GOED, kijk op tekst tv van HTR of luister naar Radio
ONTMOETEN.

INSCHRIJFFORMULIER Z.O.Z.
Niet vergeten in uw eigen agenda op te nemen waarvoor u zich heeft ingeschreven
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INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 25 November 2018
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p. (zie info Ontmoet-je)
0 ONTMOETINGSCAFÉ in de Schakel te Oud-Heusden op zondag 25 November 2018
Aanvang: 14:00 uur entree gratis.
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 30 December 2018
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p. (zie info Ontmoet-je)
0 GAST AAN TAFEL:

O Sinterklaasavond...………….
O Rondom/Met de Kerst "Gast aan Tafel"
O Oudejaarsmiddag/-avond samen met andere Ontmoet'ers
spelletjes doen en dan samen ook zorgen voor hapjes/drankjes
Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________ Postcode / plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________

DIT INSCHRIJFFORMULIER INLEVEREN BIJ:
Gemeentehuis Drunen, Raadhuisplein 16 DRUNEN
Binnen aan de balie kunt u het inschrijfformulier afgeven,
openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Buiten de openingstijden mag u het inschrijfformulier in de brievenbus stoppen (brievenbus
hangt buiten naast de ingang).

