ONTMOET-je

september - november2019

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdagochtend in de maand is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van
Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van
Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend 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.

SPECIALE KOFFIELEUTE IN BIBLIOTHEEK VLIJMEN
14 september 2019
ALLE Ontmoet'ers zijn welkom die dag.
Tijdens het KoffieLeute (van 10.30 - 12.00 uur)
zal aandacht worden besteed aan 75 jaar
vrijheid Heusden.
Hoorspel “Het jongetje naast het graf”
Tijdens de Stadhuisramp kwamen de vier broers van Hans van
Alphen om. Zijn verhaal is gedurende de maand september te
beleven in de Bibliotheek in Vlijmen. Zo ook op 14 september
tijdens het KoffieLeute. Je wordt meegezogen in de keus van
moeder Riek om te vluchten voor het Eindhovense oorlogsgeweld en de tragische gevolgen
die deze keuze had voor het hele gezin van Alphen.
Maquette "STILLEVEN"
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel levens voor altijd ingrijpend veranderd.
75 bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen, waarin een levens veranderende
keuze centraal staat, zijn uitgebeeld door middel van STILLLEVENS. Vijfenzeventig
verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Deze collectie van maquettes
( 40x 40 cm) is op 14 september ook te zien in de bieb van Vlijmen.
Inschrijving voor deze speciale KoffieLeute is NIET nodig.
Gewoon komen.
WELKE ONTMOET'er KAN én WIL tijdens deze KoffieLeute op
14 september in VlijmenVERTELLEN over wat hij of zij tijdens de oorlog
heeft meegemaakt????? Hiervoor is aanmelding op
bijgaand inschrijfformulier of per mail/website wel noodzakelijk
BIJZONDERE KOFFIELEUTE IN BIBLIOTHEEK DRUNEN
4 oktober 2019
Tijdens het KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen op 4 oktober
wordt de ochtend afgesloten met de Nationale Voorleeslunch.
Het Nationale Voorleeslunchverhaal 2019 is geschreven door
Maarten Spanjer en wordt massaal in het land voorgelezen aan senioren. Vorig jaar waren
we ook uitgenodigd door de bieb en was het een groot succes.
Wie het verhaal voor ons gaat voorlezen is nog een verrassing. Als blijk van waardering
voor de bieb plaatsen we een potje waar iedereen vrijblijvend een kleine bijdrage in kan
doen. Vergeet u niet aan te melden, zodat we kunnen inschatten hoeveel broodjes etc.
gesmeerd moeten worden. Misschien kent u ook nog wel iemand die het leuk vindt om er bij te zijn. Tot
vrijdag 4 oktober !
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk

Z.0.Z.
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ONTMOET-je
ONTMOETINGS-CAFE

29 september 2019

Op zondagmiddag 29 september gaan we er weer een gezellige
middag van maken in De Mand (Jan Steenstraat 2 te Vlijmen).
We hebben de Brabantse muziekgroep” Des Spulleke”
uitgenodigd, een middag vol Brabantse gezelligheid.
Dus zorg dat de kelen goed gesmeerd zijn.
Tijdens de pauze houden we weer een loterij.
We beginnen om 14.00u en duurt tot ongeveer 16.00u.
De entree bedraagt €3,50 ( inclusief koffie/thee ).

Des Spulleke

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

KOM ERBIJ EN SCHUIF AAN!
Uitnodiging voor de Langste Eettafel van Nederland
Samen eten verbindt. Samen eten is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen
te ontmoeten, of elkaar beter te leren kennen. Daarom doen de woonzorgcentra Sint
Antonius, Sint Janshof en Zandley ook dit jaar weer mee aan De Langste Eettafel van
Nederland. Het idee van De Langste Eettafel van Nederland is een initiatief in het kader
van de Week tegen de Eenzaamheid. Dit initiatief biedt een mooie gelegenheid om met
mensen te eten die je nog niet zo goed kent en graag beter wilt leren kennen. Ook willen
we deze kans benutten om oudere mensen uit de wijk uit te nodigen, die een gezellige
middag kunnen gebruiken.
Ook dit jaar organiseren bovenstaande deelnemers uit Heusden ons Heusdense deel van
De Langste Eettafel van Nederland. Zij doen dat in samenwerking met stichting
Ontmoeten, Schakelring en Woonveste.
Graag nodigen wij u uit om aan te schuiven aan de eettafel in één van de zorgcentra van
Schakelring; Sint Antonius, Sint Janshof of Zandley. Het zal weer een heel gezellige
middag worden. We ontvangen u met een drankje, daarna volgt een drie gangen menu,
inclusief een glaasje wijn of fris.
U kunt zich aanmelden voor de volgende eettafels:
 Dinsdag 1 oktober – Zandley Drunen: inloop 16.30 uur, start 17.00 uur
 Dinsdag 1 oktober – Sint Antonius Heusden: inloop 12.00 uur, start 12.30 uur
 Dinsdag 1 oktober – Sint Janshof Vlijmen: inloop 12.00 uur, start 12.30 uur
Voor bewoners van de drie zorgcentra is deelname aan de Langste Eettafel gratis. Deze
maaltijd komt immers in plaats van de warme maaltijd op die dag. Gasten betalen € 13,50
per persoon. Let op! U kunt alleen betalen met pinpas of Schakelringpas.
U kunt zich aanmelden tot en met zondag 15 september.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk

TER AFSLUITING VAN HET SEIZOEN STAAT DE ONTMOETEN TENT OP VRIJDAG
20 SEPTEMBER 2019 OP DE WEEKMARKT IN DRUNEN (Raadhuisplein) van
10.00 - 11.30 uur. IEDEREEN IS WELKOM! Bakkie koffie staat klaar.
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ONTMOET-je
ONTMOETINGS-BIOS
6 oktober 2019
Film De Wilde Stad:
De Wilde Stad is een meeslepende film over het ongetemde dierenrijk in
een urban jungle. Een film met verrassende plotwendingen gezien door
de ogen van de avontuurlijke stadskat, Abatutu. Een stadse film die de
dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid, humor en hilariteit van de rijke
natuur in een stedelijke omgeving laat zien. Een verhaal vol
avontuurlijke ontmoetingen tussen mens en dier, waar de mens nu eens
niet centraal staat.
De Wilde Stad is een film van de makers van de succesvolle natuurfilms
De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland–Natuur in de Delta
(Gouden Film 2015). De stijl van de film is dynamisch vanuit het oogpunt van de dieren,
de mensen en de stad zijn het ‘decor’.
Komt u ook kijken? Ontmoetingsbios is op zondag 6 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

SAAMPIES ETEN

27 oktober en 24 november 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.

SAAMPIES ETEN d.d. 29 september 2019 komt i.v.m.
Langste Eettafel van Nederland te VERVALLEN!
STEM OP ONTMOETEN!
27 september t/m 11 oktober 2019
Ook dit jaar heeft Ontmoeten zich weer in mogen schrijven voor het initiatief van de
Rabobank, waarbij lokale (Rabo)banken een deel van hun winst terug geven aan de
lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun werkgebied.
Dit initiatief heet: RABOBANK CLUBSUPPORT
Iedereen die een rekening heeft bij "Rabobank de Langstraat" kan op Ontmoeten
stemmen.HOE MEER STEMMEN HOE MEER VREUGD!!! Want het brengt geld in het
Ontmoeten laatje. Iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging
of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.
Leden van Rabobank De Langstraat ontvangen een dezer dagen een brief met een unieke
persoonlijke code waarmee ze kunnen stemmen. Heeft u geen internet, gaat u dan
met uw brief naar een Rabobank kantoor. Zij helpen u verder.
De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019 STEM OP
ONTMOETEN!

ONTMOET-je
INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 IK WIL GRAAG VERTELLEN OVER WAT IK IN DE OORLOG HEB MEEGEMAAKT
op 14 september in de bibliotheek in Vlijmen
0 ONTMOETINGS-CAFE de Mand Vlijmen zondag 29 september 14.00 uur
entree € 3.50
0 DE




LANGSTE EETTAFEL VAN NEDERLAND
Dinsdag 1 oktober – Zandley Drunen:
inloop 16.30 uur, start 17.00 uur
Dinsdag 1 oktober – Sint Antonius Heusden: inloop 12.00 uur, start 12.30 uur
Dinsdag 1 oktober – Sint Janshof Vlijmen:
inloop 12.00 uur, start 12.30 uur
Doorstrepen wat NIET van toepassing is

0 KOFFIELEUTE Bibliotheek Drunen Nationele Voorleeslunch 4 oktober
0 ONTMOETINGS-BIOS Zondag 6 oktober Het Water Hollandlaan in Drunen.
Aanvang 13.30 uur. Entree €4.00 p.p.

0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 27 oktober 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 Zandley te Drunen op 24 november 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.

SAAMPIES ETEN d.d. 29 september 2019 komt i.v.m.
Langste Eettafel van Nederland te VERVALLEN!
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).

