ONTMOET-je
Juni/juli 2018

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag, 1juni en 6 juli, in de maand KOFFIELEUTE in de bibliotheek
van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag, 8 juni en 13 juli, van de maand is er KOFFIELEUTE
in de bibliotheek van Oudheusden en wel tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend, 9 juni en 14 juli, 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

24 juni 2018 en 29 juli 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.

RADIO ONTMOETEN

iedere woensdag met 1x in 2 weken live uitzending

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 Ontmoeten op HTR Radio op 105.7 FM
of u zet gewoon HTR televisie aan (kanaal 42 Ziggo) want dan hoort u de radio.
U bent altijd van harte welkom een opname van Radio ONTMOETEN bij te wonen om met
eigen ogen te zien en te horen hoe het allemaal gaat en werkt.
De koffie staat klaar.
Radio Ontmoeten wordt opgenomen in de studio van de
HTR in Vlijmen,
gemeentehuis Vlijmen in de Julianastraat, ingang achterzijde.
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Ontmoetings-bios Film: Holland, Natuur in de Delta

24 juni 2018

Na het grote succes van de film de Nieuwe Wildernis, komt nu de
opvolger. De film HOLLAND-NATUUR IN DE DELTA is een (her)ontdekking
van Nederland; een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke
natuur die zij onze delta brengen……
Geen orka’s, olifanten of andere exotische dierentuindieren, maar de
zeearend, haas en stekelbaarsje staan in deze film centraal. Veel van deze
beelden zijn gemaakt in de Biesbosch.
Deze film toont op een krachtige manier het unieke landschap waarin we
leven en de schitterende natuur die we in Nederland hebben.
Wanneer: Nog één keer, en wel op zondag 24 juni 2018, vindt Saampjes Eten op dezelfde
dag plaats als ONTMOETINGS-bios. De datum voor Ontmoetings-bios stond al héél lang vast.
Verschuiven is moeilijk. Niet alleen op de Hollandlaan maar zeker ook op de Zandley waar
Saampjes Eten plaats vindt. In de toekomst zal zeker rekening worden gehouden met het
verzoek van een aantal Ontmoet'ers deze 2 activiteiten niet meer op dezelfde dag te plannen.
Tijd:
13.30 uur
Waar:
Gebouw het Water, Hollandlaan Drunen
De entree is:
€ 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.

Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat deze activiteit NIET door EN.......
alle Ontmoet'ers die naar deze film komen kijken, kunnen zich die
middag ook inschrijven voor een bezoek aan de Biesbosch!!!!!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

Fiets-/scootmobiel tocht

20 juli 2018

Ook dit jaar kunt u weer inschrijven voor een onvergetelijke, ontspannende en geweldige
tocht.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:30
11:00
12:30
14:00
14:30

uur
uur
uur
uur
uur

verzamelen op het Raadhuisplein waar we gaan beginnen met een kopje koffie.
vertrek van de groep die de langste afstand gaat afleggen
aankomst op de picknickplaats (zelf bord/bestek/glas meenemen)
vertrek vanaf de picknickplaats op weg naar het Raadhuisplein
aankomst Raadhuisplein

Er zijn drie mogelijkheden om deel te nemen aan deze activiteit:
1 = vertrek om 11:00 uur voor een langere tocht, dus u moet wel goed kunnen fietsen maar
het is geen wedstrijd.
2= vertrek om 11:30 uur voor een wat kortere tocht waarbij weinig fietservaring nodig is.
3= u komt direct, op eigen gelegenheid, naar de picknickplaats.
De kosten bedragen € 7,50 p.p.
Als de weersvoorspellingen ECHT slecht zijn, gaat de activiteit niet door.
Wilt u zekerheid? Kom dan die dag om 10.00 uur toch naar het Raadhuisplein in Drunen.
De koffie staat sowieso klaar in de ontmoeten tent.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

INSCHRIJFFORMULIER gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 ONTMOETINGS-BIOS 24 juni 2018: Holland Natuur in de Delta.
Aanvang: 13.30 uur in het gebouw ’T Water aan de Hollandlaan in Drunen
Kosten € 4,- p.p. inclusief 2 consumpties en hapje
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 24 juni 2018
Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 18.30 uur - Kosten € 9,07 p.p. (zie info Ontmoet-je)
0 FIETSTOCHT op 20 juli 2018
Aanvang: 10.30 uur op het Raadhuisplein in Drunen. Kosten € 7.50 p.p.
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 29 juli 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

Eveneens op verzoek van Ontmoet'ers verandert met onmiddellijk
ingang het inleveradres van de inschrijfformulieren.
Dit is dus vanaf nu :

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).

