ONTMOET-je

augustus / september 2019

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag in de maand, 2 augustus en 6 september, KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, 9 augustus en 13 september, is er
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand, 10 augustus en 14 september, 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 augustus en 29 september 2019

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 € 9,50 p.p.
exclusief consumpties en kan deels contant worden voldaan.
Betaling kan op 3 manieren: zie inschrijfformulier
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

Fiets-/Scootmobiel tocht

23 augustus 2019

Ook dit jaar kunt u weer inschrijven voor een onvergetelijke, ontspannende en geweldige tocht.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 uur verzamelen op het plein voor de kerk in ELSHOUT, waar we gaan beginnen met een
kopje koffie.
10:30 uur vertrek van de groep die de langste afstand gaat afleggen (22 km)
10:45 uur vertrek van de groep die de kortste afstand gaat afleggen (10 km)
12:00 uur aankomst op de locatie voor een drinkpauze
12:30 uur vertrek naar de lunchgelegenheid
13:00 uur aankomst lunchgelegenheid in Drunen
U moet zelf voor de lunch zorgen (broodtrommeltje weer mee) voor drinken wordt gezorgd.
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 plein voor de kerk in ELSHOUT
De koffie staat sowieso klaar.
De kosten voor deze onvergetelijke activiteit zijn € 5,00 per deelnemer.
Minimaal aantal deelnemers is 15.
Geef bij u inschrijving aan of u meedoet met de fiets of met uw scootmobiel of direct naar
picknickplaats komt.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk
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ONTMOET-je

ONTMOETERS GEVRAAGD

3 september 2019

Komt u op dinsdag 3 september een 3 gangen menu eten?
Het is gezelliger als u er ook bij bent.
We verzamelen om 12.30 uur bij de ingang van het
d 'Oultremontcollege,
Dillenburgstraat 46 in Drunen.
Ongeveer 14.30 uur is het diner afgelopen.
( Max. 30 personen, wees er snel bij) Dillenburgstraat 46 in Drunen.
Bij dit menu kan GEEN rekening worden gehouden met dieet wensen!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier per mail/website is noodzakelijk

ONTMOETEN de WIJK-IN
Om zo buurt-/wijkgenoten beter te leren kennen trekt Stichting
Ontmoeten Heusden door de gemeente. Naar de mensen toe! De wijk
in! Daar waar vooral veel (alleenstaande) 45plussers wonen.
Het draait die middag om: elkaar ontmoeten, koffie/thee en (gezellige) klets.
Woensdagmiddag 21 augustus staat de tent van 14.00 uur tot 15.30 u op het grasveld
Kuyperlaan/van Leeuwenhoek in Vlijmen. Omwonenden en plaatsgenoten zijn van harte welkom.
Vrijdagochtend 20 september staat de tent tijdens de wekelijkse markt van 10.00 uur tot 11.30 uur
op het Raadhuisplein in Drunen en zijn ALLE Ontmoet’ers van harte welkom want daarna gaat de
Ontmoeten-tent aan een lange winterslaap beginnen.

GEZOCHT!

Stichting Ontmoeten is op zoek naar Ontmoet'ers, die het leuk vinden met OF voor elkaar actief
bezig te zijn.
Samen klessebessen, leesclub, wandelen, nordic walking, tuinieren, naar een concert toe,
schilderen, shoppen, fietsen, tennissen, museum bezoeken, midgetgolf, een potje jeu de boules
enz.
Verzin het maar! Enkele voorbeelden:
U kunt héél goed dikke dames schilderen en zou dit anderen willen leren....
U zou héél graag met anderen een strandwandeling
maken....
U wilt graag bij u thuis of bij anderen thuis een uurtje of
wat rummikuppen en dan ook een hapje eten waarbij iedereen voor iets zorgt.
WIE DOET ER MEE?
Ontmoeten zorgt natuurlijk in eerste instantie voor de organisatie.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk

ONTMOET-je

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 FIETS-/SCOOTMOBIELTOCHT
23 augustus 2019
Kosten: € 5,00 p.p.
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. (22 km)
2= vertrek om 11:30 uur voor een wat kortere tocht waarbij weinig fietservaring nodig is.
(10 km)

3= u komt direct, op eigen gelegenheid, naar de picknickplaats
0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 25 augustus 2019
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,50 p.p.
Betaling mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen – of met Heusden Pas contant
€4,75 bij de gastvrouw ONTMOETEN.

0 ONTMOETERS GEVRAAGD dinsdag 3 september om 12.30 uur
d 'Oultremontcolleg Drunen

0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 29 september 2019
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,50 p.p.
Betaling mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen – of met Heusden Pas contant
€4,75 bij de gastvrouw ONTMOETEN.

0 GEZOCHT!

Ik zou graag:

vul hieronder in uw “WIE DOET ER MEE”

................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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).

