ONTMOET-je

april 2017

Geluk is geen kathedraal
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos
blauw, maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin
't is hooguit 'n ballonnetje.
(TOON HERMANS)

UITNODIGING
ONTMOETEN

2017

Zoals het inmiddels een goede traditie geworden is,
organiseert ook dit jaar weer de Rotaryclub Heusden
in het kader van het thema "Ontmoeten", een (gratis) gezellige dag voor ouderen.
U bent van harte welkom op locatie De Poort van Heusden (voormalig Land van Ooit),
in het Roze Kasteel, voor een gezellig samenzijn.
Op vrijdag 21 april om 11.00 uur verwelkomen wij u graag bij de toegang tot het kasteel.
Vervolgens zal u, onder het genot van een kopje koffie, thee of ander drankje,
een gezellige dag met een muzikale omlijsting en een getalenteerde
gastspreker worden aangeboden.
In een rustieke omgeving zullen we gebruik maken van een High Tea
en een heerlijke lunch.
De middag zal worden afgesloten rond de klok van 15.30 uur.

Inschrijving vóór 15 april 2017 - uitsluitend schriftelijk per mail of middels
bijgaand ONTMOET-je inschrijfformulier is noodzakelijk.
U ontvangt ALTIJD een bevestiging van deelname. Bij teveel inschrijvingen zal worden geloot.

z.o.z.
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KOFFIELEUTE

iedere 1e vrijdagochtend van de maand

Alle Ontmoet'ers zijn weer iedere eerste vrijdagochtend van de
maand tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van
Drunen, waar het dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en gezellige
klets. KoffieLeute dus.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is niet nodig.
Gewoon komen.......!

KOFFIELEUTEplus

Omdat het nu wel heel erg koud is in de Ontmoeten tent, bent u gedurende de
wintermaanden ook welkom in andere bibliotheken en wel:
* Vrijdagmiddag 7 april van 14.00 - 16.00 uur in de
in de BIBLIOTHEEK OUDHEUSDEN
* Zaterdagochtend 1 april van 10.30 - 12.30 uur
in de BIBLIOTHEEK VAN VLIJMEN

IN MEI trekt in het kader van ONTMOETEN deWIJK-in de tent weer door onze
gemeente!
KONINKLIJK BEZOEK tijdens Ontmoetings-café

30 april 2017

Veel meer willen we niet kwijt over het programma die middag.
Het begint stipt om 14.00 uur. De deuren van De Korf in Vlijmen (mgr. van Kesselstrat 29) zijn open vanaf
13.30 uur. Zorg dat u op tijd bent. EN.....u kunt toch zeker ook wel het Wilhelmus meezingen????
KOM ALLEMAAL, dan wordt het beslist een historische ontmoeting!
De entree bedraagt € 3,00 p.p. incl. kopje koffie/thee met iets lekkers erbij en hapjes tijdens de pauze.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

........en na het koninklijk bezoek......SAMEN.......:

SAAMPIES ETEN

30 april 2017

Het is gezellig napraten 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 met
onmiddellijke ingang € 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

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.
NIET vergeten dus!
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Creatief leven
Omroep Max volgde vijf mensen die last hebben van
eenzaamheid in hun proces om een sociaal netwerk op te
bouwen dat bij hen past. De deelnemers gingen met
begeleiding aan de slag met de methodiek Creatief Leven.
Allemaal hebben zij meer inzicht verkregen in eenzaamheid,
eigen behoefte en hoe je met steun van de groep werkt aan
een aanpak om jouw netwerk op te bouwen.
Wilt u dit ook? Stichting ONTMOETEN biedt u de kans om de
cursus “Creatief Leven” te volgen.
Voelt u zich nu te vaak alleen of hebt u het gevoel er buiten
te staan, een gevoel van leegte? Wilt u graag anders en wilt u
er zelf wat voor doen? Dan is Creatief Leven echt iets voor u!
Samen met een kleine (+/-6 personen) groep gaat u in een
veilige omgeving aan de slag om uw eigen leven weer
prettiger te maken.
Het programma heet creatief leven. Dat is niet voor niets. Het
is een aansporing om met een positieve houding in het leven
te staan. De bedoeling is dat u meer creativiteit in het leven
aan gaat brengen. U creëert voor uzelf een beter leven
uiteraard met goede begeleiding en steun van de groep.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met ONTMOETEN: via info@ontmoetenheusden.nl
of via 06 34162383

voor 21 mei 2017 "Maria als moeder"
noteer de datum alvast in uw agenda.......

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O ONTMOETEN in het Roze Kasteel (Poort van Heusden) d.d. 21 april 2017
Aanvang: 11.00 uur - Einde ca. 15.30 uur
O ONTMOETINGScafé d.d. 30 april 2017
Aanvang: 14.00 uur - Einde ca. 16.30 uur.
Kosten: € 3,00 incl. bij binnenkomst kopje koffie/thee met iets lekkers en hapjes tijdens de pauze
Locatie: De Korf, Mgr. van Kesselstraat 29 in Vlijmen
O SAAMPIES ETEN d.d. 30 april 2017
Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 19.00 uur - Kosten € 9,07 excl. consumpties
Locatie: Zandley, Burgemeester van de Heijdenstraat 1, 5151 HK Drunen

Schrijf uw
inschrijvingen
ook in de agenda!
Dan vergeet u het niet!
Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________Postcode/plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________

INLEVEREN bij:
Pastorie Parochie Wonderbare Moeder, Raadhuisplein 2, Drunen
of mailen naar: info@ontmoetenheusden.nl

