ONTMOET-je

oktober / november 2018

WEET JE NOG WEL OUDJE & KOFFIELEUTE

Het wordt een bijzondere KoffieLeute in de maand oktober……
“Daar achter die kerk heb ik gewoond” zegt ze.
“In dat straatje daarachter….” zegt hij verrast.
“O u bedoelt dat hofje“ ”Ja dat straatje…”
Uit: Straatje van Yvonne Keuls,
Het Nationale Voorleeslunchverhaal 2018
In het verhaal van Yvonne Keuls halen twee SENIOREN herinneringen op aan de straat waarin ze
vroeger woonden. Haar verhaal wordt op vrijdag 5 oktober massaal voorgelezen aan senioren in heel
Nederland.
Zo ook tijdens KOFFIELEUTE van Ontmoeten in de bibliotheek van Drunen. Minstens net zo
bijzonder is dat ook het verhaal van een Drunense Ontmoetster over vroeger zal worden
voorgelezen,
EN ……… dat de ochtend wordt afgesloten met de Nationale Voorleeslunch.
Ook tijdens het KoffieLeute in de bieb van Heusden op vrijdag 12 oktober 2018 van 2 tot half 4
zal een verhaal, maar dan van een Herptse Ontmoetster, worden voorgelezen.
En tijdens KoffieLeute in Vlijmen op zaterdag 13 oktober in de bieb van Vlijmen van half 11 tot
12 uur is een Vlijmense aan het woord.
Helaas geen lunches maar wel iets lekkers bij de koffie!
Bijzondere ontmoetingen met bijzondere verhalen.
Al jarenlang is de bibliotheek onze gastheer tijdens het KoffieLeute.
Of het nu in Drunen, in Vlijmen of in Heusden is.
Altijd worden de kopjes koffie aangeboden evenals nu de voorleeslunch.
Vorig jaar hebben we het ook gedaan … het zou een leuk gebaar zijn om de
bieb vrijdag 5 oktober weer een blijk van waardering aan te bieden.
Dit keer in de vorm van “n mok koffiegeld”.
Als alle aanwezigen die dag nu eens 2 Euro meenemen als blijk van
waardering??
Voor de mok wordt gezorgd!

Ontmoetings-bios

Zondag 21 oktober 2018

Film: TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON!
De film ‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’ speelt zich af in 1974,
het jaar waarin de karakters in de televisieserie waren beland
toen de serie stopte.
Het Nederlands voetbalelftal heeft zojuist de heroïsche WKfinale verloren van aartsrivaal West-Duitsland. Het land is in
rouw en Jaap Kooiman is dermate teleurgesteld dat hij
overgaat tot een bizarre actie. Hierdoor komt de verhouding
met zijn vrouw Nel onder grote spanning te staan. Als Nel
dan ook nog valt voor de charmes van haar yogaleraar, moet Simon Stokvis alles in het werk
stellen om de zaak te redden.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een even komische, spannende als ontroerende
familiefilm.
Ontmoetingsbios is op zondag 21 oktober 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.
Let op! Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de activiteit niet door!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
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Gratis naar concert ODE AAN JACOB VAN EYCK

zaterdag 27 oktober 2018

Veel Heusdenaren kennen hem niet, maar de in Heusden geboren
beiaardier, fluitist en componist Jacob van Eyck (1590-1657) is over de
hele wereld bekend! En omdat de gemeente dit jaar 700 jaar geschiedenis
viert, wordt hij eindelijk geëerd met een groot concert in de prachtige
Catharijnekerk in Heusden. Met in de hoofdrol de beroemde blokfluitist Eric
Bosgraaf, het ensemble Cordevento, geluidskunstenaar Jorrit Tamminga
en onze eigen stadsbeiaardier Peter Bremer. Het concert vindt plaats op
zaterdag 27 oktober vanaf 20:00 uur en is gratis toegankelijk.
Wilt u dit unieke concert graag meemaken maar komt u niet zo makkelijk
buiten de deur? De organisatie- Stichting Jan van Eyck – biedt u de
mogelijkheid om gratis in uw eigen woonplaats (binnen de gemeente
Heusden) opgehaald en teruggebracht te worden! Als u daarvan gebruik
wilt maken, kunt u dat aangeven bij uw inschrijving op de bekende wijze,
dus op bijgaan inschrijfformulier.
Een fantastische manier om kennis te maken met de muziek van Jacob van Eyck. In een
sfeervolle omgeving én met geweldige muzikanten. Een geweldige kans!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

SAAMPIES ETEN

28 OKTOBER EN 25 NOVEMBER 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.

De wens van Janet van Heesbeen is uitgekomen!
De wens van Janet van Heesbeen uit de ONTMOETEN wensboom
2017/2018 was: "Dat ik voor 2 bewoners uit Heusden mijn huis
open mag stellen voor een gezellige avond eten en drinken"
En op vrijdag 3 augustus was het zover.
Hans van Drunen (uit Heusden), Lucy de Wilt (Herpt) en Rita Broos
(Heusden) waren die avond te gast bij Janet van Heesbeen (zie foto
van links naar rechts).
Het was gezellig en lekker. Heel bijzonder.
Hans vatte het als volgt samen: "Het duurde tot ongeveer 8 uur en
het was gewoon gezellig. Ik ben blij dat een jonge vrouw haar deuren openstelt voor senioren
om elkaar zo te ontmoeten".
De gastvrouw op haar beurt vond het zeker voor herhaling vatbaar maar dan in Drunen want
er staat een verhuizing op stapel.

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 ONTMOETINGS-bios in Het Water aan de Hollandlaan in Drunen Zondag 21 oktober
2018 aanvang 13:30 uur De entree is € 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.

0 Concert - ODE AAN JACOB VAN EYCK op zaterdag 27 oktober 2018 in de
Catharijnekerk in Heusden aanvang 20;00 uur.
0 Komt graag én op eigen gelegenheid naar het concert ter ere van Jan van Eyck.
0 Komt graag naar het concert ter ere van Jan van Eyck én wil graag opgehaald en
thuis gebracht worden.
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 28 oktober 2018
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p. (zie info Ontmoet-je)

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)

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).

ONTMOET-je
oktober - november

Beste Ontmoet'er,

uitnodiging

De nieuwsbrief was klaar en gekopieerd toen onderstaande
binnenkwam
die wij niemand kunnen en willen onthouden! Vandaar deze EXTRA toevoeging.
En...niet vergeten...WIE HET EERST KOMT, WIE HET EERST MAALT!

MEMORIES and DREAMS

het verrassende muziekspektakel van 2018
Special Guest Avond voor senioren
dinsdag 13 november
in DE SLAGEN in Waalwijk
Het PROGRAMMA ziet er als volgt uit:
18.00 uur Vanaf dit tijdstip ontvangst in
Sporthal De Slagen, Landgoed Driessen, in Waalwijk
19.00 uur Aanvang concert "Memories and Dreams"
20.30 uur Pauze
21.45 uur Einde concert
INBEGREPEN: * gratis toegang prachtig concert * koffie of thee bij aankomst * consumptie
tijdens de pauze * hapjes-garnituur * indien u op uw verzoek (zie inschrijfformulier) bent
opgehaald, wordt u ook weer thuis gebracht.
AANGEBODEN DOOR LIONSCLUBS:
- Waalwijk
- Heusden
- Loon op Zand en Udenhout
- Drunen-Langstraat
----------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER

----------------------

Ondergetekende
Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________Postcode/plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________
gaat graag naar de Special Guest Avond van Memories and Dreams op
13 november 2018:
O ik regel zelf vervoer
O ik wil graag opgehaald en thuisgebracht worden door de Lions Club
O ik heb een rolstoel
O ik heb een rollator
DIT INSCHRIJFFORMULIER zoals altijd 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). Of middels e-mail naar info@ontmoetenheusden.nl

