ONTMOET-je

juni/juli 2019

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag in de maand, 7 juni en 5 juli, KOFFIELEUTE in de bibliotheek van
Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, 14 juni en 12 juli, is er KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand, 8 juni en 13 juli, 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

26 mei, 30 juni en 28 juli 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.

Herhaling- OPBOUWEN VRIENDENKRINGEN

In het voorgaande Ontmoet-je berichtten we al over
het opbouwen van vriendenkringen.
Het komt er op neer dat er kleine groepjes gevormd
worden van mensen met dezelfde interesses die als
doel hebben elkaar voor een flinke periode te blijven
zien en zo nodig te helpen. Leden van een groep
spreken regelmatig af, wisselen tips uit en staan
elkaar bij waar nodig; ze kunnen op elkaar
terugvallen! Uit onderzoek is gebleken dat mensen
die lid zijn van een groepje langer en gezonder
leven; zij ervaren minder stress, hun bloeddruk is
gezonder. Wij van ONTMOETEN willen graag helpen
bij het opzetten van deze groepjes/kringen.
Heeft u interesse geef uw naam en contactgegevens
dan door middels via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding zal er door ons (Ruud Jansen of
Josje van Hal van ONTMOETEN) contact opgenomen worden om wensen en interesse te bespreken.
Bij voldoende deelname zullen de kringen gevormd worden.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
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ONTMOET-je
UITNODIGING EINDMUSICAL groep 8 obs jongLeren

Op Donderdag 27 juni speelt groep 8 van Openbare Basisschool
jongLeren de eindmusical.
Deze musical wordt speciaal voor vrijwilligers en "vrienden van
jongLeren" gespeeld
op donderdag 27 juni 2019.
Ook Ontmoet'ers zijn van harte welkom.
De voorstelling begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30
uur. Daarna is er een lekker bakkie koffie met iets lekkers.

donderdag 27 juni 2019

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

ONTMOETEN FIETS-/SCOOTMOBIEL tocht

23 augustus 2019

NU ALVAST NOTEREN IN UW AGENDA!!!!

ONTMOETEN Fiets-/Scootmobiel tocht
23 augustus 2019 vanaf ca. 10.15 uur
Meer info volgt nog!

INSCHRIJVEN = KOMEN

0634162383

0634162383

We brengen het nogmaals onder uw aandacht!
Als u ingeschreven hebt voor een activiteit, betekent dit ook KOMEN!
Mocht u verhinderd zijn door ziekte of wat dan ook, dan kunt u a bellen!
Het Ontmoeten telefoonnummer is altijd bereikbaar OF u spreekt een
boodschap in.

PRIJSVERHOGING

Door de verhoging van de BTW zijn ook de prijzen van het
3-gangen menuutje alsmede de consumpties in de Zandleij
verhoogd. Het 3-gangenmenuutje kost met onmiddelijke

ingang € 9,50. Frisdrank € 1,20 en een glaasje wijn
€ 2,60

gebruik Heusden Pas blijft mogelijk

LANG EN GELUKKIG
Lang en Gelukkig is een sprookje offe... toch niet, jawel want Assepoester en
Roodkapje spelen er in mee en er is een wolf en een Prins, dus ja het is een
sprookje! Een vergeetachtige fee verteld een sprookjesverhaal; en haalt hierbij een aantal
dingen door elkaar. Een voorstelling voor alle leeftijden, als je maar van lachen houdt.
Theater Platform speelt op 23 mei 2019 in De Voorste Venne in Drunen. Publiek en zeker
ook Ontmoet'ers zijn daarbij van harte welkom. De kosten bedragen € 5,00. Dit is inclusief
een drankje in de pauze EN natuurlijk deze geweldige voorstelling.
Inschrijving is noodzakelijk.

U kunt zich aanmelden tot en met 19 mei via info@theaterplatform of telnr
0620834048

ONTMOET-je

INSCHRIJFFORMULIER
0

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 Ja, ik ben geïnteresseerd in het OPBOUWEN VRIENDENKRING

0 SAAMPIES ETEN in de Zandleij te Drunen op 26 mei 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.

0 UITNODIGING EINDMUSICAL Openbare Basisschool jongLeren Irissenstraat 2 Drunen
donderdag 27 juni 2019 aanvang 10.00 uur
0 SAAMPIES ETEN in de Zandleij te Drunen op 30 juni 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 SAAMPIES ETEN in de Zandleij te Drunen op 28 juli 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.

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).

