ONTMOET-je

december 2020

Zoals bekend gemaakt in onze nieuwsbrief van 24 september 2020 zal
Sichting Ontmoeten Heusden met ingang van 1 januari 2021 geen
activiteiten meer ontplooien. Ook over het hoe en waarom hebben wij u
toen uitvoerig geïnformeerd.
We zijn nog druk bezig met een passende afsluiting.
Lang hebben we gehoopt dit binnen de Corona maatregelen te kunnen
doen vóór het einde van dit jaar. Deze hoop hebben we, gezien het belang
van de gezondheid voor ons allemaal, inmiddels laten varen.
Maar........we komen er op terug.

HOE WAT WAAR EN WANNEER DAN OOK!
Stichting Ontmoeten Heusden blijft tot 15 januari 2021 telefonisch
bereikbaar voor eventuele vragen op nummer 06 3416 2383 alsmede per
mail: ontmoetenheusden@hotmail.com
Ook de website ontmoetenheusden.nl blijft tot 15 januari 2021 in de lucht.
TOEKOMST:
Het doel van dit Ontmoet-je is u te informeren over de
mogelijkheden in de toekomst: hoe en welke
Ontmoeten activiteiten zullen doorgaan.
Deze informatie vindt u op pagina 3 t/m 6.
Bewaart u deze informatie als naslagwerk op een goed
plekje, dan kunt u het altijd nakijken>>>>>>>>>>>
Tenslotte vindt u op pagina 7 t/m 9 nog algemene informatie over o.a.
organisaties waar u terecht kunt voor hulpvragen.
BELANGSTELLING:
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

Als u te zijner tijd nader geïnformeerd wil worden over een bepaalde
activiteit, kruist u dit dan aan op beide GROENE inschrijfformulieren:
1 exemplaar houdt u zelf als herinnering aan waarvoor u hebt
ingeschreven
1 exemplaar levert u - uiterlijk 31 december 2020 - in op het bekende
adres:
Gemeentehuis Drunen, Raadhuisplein 16 DRUNEN.

z.o.z.

z.o.z.

z.o.z.
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Let Op: Er zijn aangepaste openingstijden gezien Corona alsmede de
komende feestdagen. Niet naar binnen gaan dus. Stop het formulier in de
BRIEVENBUS die buiten hangt naast de ingang.
Middels mail naar: ontmoetenheusden@hotmail.com kunt u ook
inschrijven.
Vergeet niet: op het inschrijfformulier uw naam, adres, eventueel
mailadres alsmede telefoonnummer te vermelden!
Wij wijzen u er op dat u met deze inschrijving óók
aangeeft geen bezwaar te hebben dat gezien uw
belangstelling voor bepaalde activiteiten uw
gegevens worden doorgesluisd naar de organisatie
die de activiteit van Ontmoeten overneemt.
Natuurlijk heeft uw privacy de absolute prioriteit
van alle betrokkenen!
Tot voor zover lieve mensen!
Voor de allerlaatste keer informeren wij u middels een

Ontmoet-je

Alle Ontmoet'ers - vrijwilligers & sponsoren in de breedste zin van het
woord: DANK voor het vertrouwen!

"Het is geen doei of dag,
maar tot ziens met een glimlach"
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Rotaryclub Heusden bestaat uit

ruim dertig mannelijke en vrouwelijke leden afkomstig uit diverse
beroepsgroepen. Door het gezamenlijk ondernemen van activiteiten biedt
Rotaryclub Heusden steun aan projecten van maatschappelijk of sociaal
belang. De geboden hulp kan bestaan uit een financiële bijdrage of door
de helpende hand te bieden bij het uitvoeren van werkzaamheden.
SENIOREN-dag januari/februari 2021
In verband met Corona-ongemakken hebben we nog geen definitieve
datum! Deze geven we onmiddellijk door als deze dag meer mag
doorgaan vanuit de RIVM-regels.
De Seniorendag zal plaatsvinden in het Gouverneurs huis te Heusden op
een vrijdag tussen 11.00 uur en 15.30 uur. Hier zullen de gasten hartelijk
ontvangen worden met koffie/thee en iets lekkers erbij.
De muzikale omlijsting zal worden ingevuld door Hans; Hans zorg reeds
vele jaren voor een sfeervolle Nederlandstalige muziek voor iedereen op
de Seniorendag. Meezingen mag en is heel makkelijk want de teksten
verschijnen op een groot scherm. Verzoeknummers zijn van harte welkom
Vervolgens wordt de Bingo opgestart onder leiding van de jullie
welbekende Rupert van Till. Toevallig is Rupert dit jaar tevens Rotaryvoorzitter maar iedereen weet dat Rupert zijn rol als Bingo-meester
fantastisch weet in te vullen. Uiteraard is er voor elke deelnemer een prijs
beschikbaar.
De uitstekend verzorgde High Tea is ook dit jaar weer beschikbaar; naast
allerlei verrukkelijke hapjes, zijn er ook warme hapjes beschikbaar.
’s Middags zullen de Bingo en de muziek een vervolg krijgen; wie wil mag
meezingen; meedansen mag ook. Op de Seniorendag mag niet ontbreken
een advocaatje met slagroom; dit zal dan ook voor iedereen aanwezig
zijn.
Om 15.30 uur zal deze dag worden afgerond.
Aan deze dag zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
Namens Rotary Heusden;René van de Wiel
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

ONTMOETINGS-plek NAH
Ook bij deze activiteit doet Rotaryclub
Heusden een duit in het zakje.
De activiteit zal worden gecontinueerd
met een vaste werkgroep. Deels op
persoonlijke titel met een vaste
werkgroep (Annie & Jo Gorter, Dimphy van Delft, Henk van Berkum &
Patty de Wit), Carola van Mosselveld is bereid als adviseur haar expertise
als Professional NAH in te zetten.

z.o.z.

z.o.z.

z.o.z.

-4Caritas wil mensen helpen die in nood zitten, zowel dichtbij als ver weg.
We denken dan aan armoede, eenzaamheid, geldzorgen,
gezinsproblemen, enz. Door samen de problemen aan te pakken is het
mogelijk om weer de juiste weg te vinden in het soms ingewikkelde leven.
Er is een nauwe band met Parochie Wonderbare Moeder die het pastoraat
verzorgt van de kernen Drunen, Elshout, Hedikhuizen, Herpt en Heusden.
Tevens is er samenwerking met de Protestantse gemeente Open Hof te
Drunen.
Het is jammer dat de Stichting Ontmoeten Heusden binnenkort haar
activiteiten beëindigt. Vanaf het begin in 2010 heeft er in het bestuur van
Ontmoeten altijd een vertegenwoordiger van Parochie Wonderbare Moeder
gezeten. Ook De Open Hof is al jaren vertegenwoordigd in het bestuur van
Ontmoeten.
ONTMOETEN deWIJK-in
GAST AAN TAFEL
Dus Ontmoeten zit deels in het DNA van de parochie en de protestanse
gemeente. We zijn de projectleden van Ontmoeten dankbaar voor de
goede samenwerking. Vanaf 1 januari 2021 wil Caritas Wonderbare
Moeder als maatschappelijke tak van de parochie zich sterk maken om de
onderdelen ‘Ontmoeten in de wijk’ en ‘Gast aan Tafel’ voort te zetten. U
zult daarover in de loop van het komende jaar meer informatie
ontvangen. Laten we daarbij hopen dat we binnen niet al te lange tijd het
Coronavirus eronder krijgen. We proberen ook deels vertrouwde gezichten
in te zetten voor de twee genoemde activiteiten. Extra hulp bij het
organiseren daarvan is overigens meer dan welkom. Als u daar als
vrijwilliger toe bereid bent en/of vragen daarover heeft, kunt u mailen met
caritas@wonderbaremoeder.nl of bellen met diaken Albert Soeterboek
(tel: 0416-372215).
Secretariaat en opgave-adres:
Raadhuisplein 2
5151 JH Drunen
T: 0416-372215 (ma t/m vrij 9.00 – 12.00 uur) E:
caritas@wonderbaremoeder.nl
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

'JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN"
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LEVENSBOEK

KOFFIELEUTE

In de afgelopen jaren heeft Ontmoeten het project Levensboek ontwikkeld
tot een uniek concept waarbij er bijzondere verhalen worden
opgeschreven en uitgegeven tot een echt boek. Door de inzet van
vrijwilligers is dit uitgegroeid tot een prachtig 2/3 jaarlijks initiatief in de
gemeente Heusden. De boekpresentatie was de afgelopen jaren steeds in
de Bibliotheek Drunen.
Het Levensboek pas bij de Bibliotheek. Naast het uitlenen van boeken
(klassieke bibliotheek) richt de bibliotheek zich steeds meer op
activiteiten, ontmoeten, verhalen, verbinding, kennisdeling, etc.
De Bibliotheek Heusden neemt het project Levensboek over, nu
Ontmoeten ermee stopt. Hiermee blijft het Levensboek bestaan als
Heusdens initiatief. Voor 2022 staat er weer een nieuwe ronde op het
programma voor interviews en voorbereidingen die in al in 2021 gaan
beginnen. Wij hopen dat met de bestaande vrijwilligers, netwerk,
promotie een mooi en succesvol vervolg aan kunnen geven.
Naast het Levensboek gaat ook Koffieleute door in de Bibliotheek Drunen.
Elke eerste vrijdagochtend van de maand samen bij kletsen onder het
genot van een kopje koffie aan de grote leestafel van de bibliotheek. Daar
was altijd ruim belangstelling voor en dat proberen we te continueren met
de bestaande groep met vrijwilligers.
Voor meer informatie over dit initiatief: info@bibliotheekheusden.nl
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

Een van de vele vormen van eenzaamheid is
een herinnering hebben en er niet over
kunnen praten.
(B. Bardot)

z.o.z.

z.o.z.

z.o.z.
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De Recreatiezaal gebouw het Water is in eerste instantie bedoeld voor
ALLE bewoners van de appartementen aan de Hollandlaan in Drunen.
Inmiddels echter uitgegroeid tot een Ontmoetingsruimte bij uitstek voor
tal van verenigingen, stichtingen en organisaties.
Gert de Kock, beheerder, heeft GASTVRIJHEID hoog in het vaandel staan.
Hij stelt - ook in de toekomst - graag zijn deuren weer open voor:
ONTMOETINGS-bios
ONTMOETINGS-plek nah
4x per jaar genieten van een film op de 1e zondagmiddag in januari, april,
augustus en december! Het begint steeds om 13.30 uur
Altijd wordt gekozen voor een (nederlands gesproken) film. Of U kunt
herinneringen ophalen bij het zien/horen van de liedjes in Musical films
zoals Sound of Music, André Rieux met het Johann Strauss orkest in
Maastricht.
Entree: € 4,00 p.p. incl. 2 kopjes koffie/thee met iets lekkers.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

Maar ook voor NAH'ers zet Gert de Kock zijn deuren wijd open.
Je wordt geconfronteerd met Niet Aangeboren hersenletsel en dan?
Ontmoetings-plek NAH vindt Iedere 3e donderdag van de maand plaats
van 19.00 - 21.00 uur. In gebouw Het Water aan de Hollandlaan in
Drunen.
De bijeenkomsten zijn gericht op oud EN jong met de nadruk op
sociale/vriendschappelijk contacten. Ook zijn zij niet alleen bedoeld voor
getroffenene maar ook voor zijn of haar mantelzorger.
De organisatie van deze activiteit wordt uitgevoerd door een werkgroep.
Mocht u iemand weten of hebt u zelf belangstelling voor deze avonden,
dan is inschrijving middels inschrijfformulier wel noodzakelijk.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

"Geluk kun je vermenigvuldigen
door het te delen"

- 7SENIORENSCHOOL
Seniorenschool??? Nooit van gehoord, zult u zeggen. En dat klopt, want
de gemeente Heusden kent geen Seniorenschool. Nog niet, maar dat gaat
veranderen. Want … als het aan een werkgroep ligt en het vreselijke
coronavirus geen roet in het eten gooit zal de Seniorenschool in 2021
actief in Heusden zijn.
Maar wat is de Seniorenschool? Kent u de Zomerschool? Allerlei
verschillende activiteiten in twee weken in de zomervakantie. Of de
Winterschool, die vorig jaar voor het eerst in de winter een aantal leuke
activiteiten kende? Wel, de Seniorenschool is een uitbreiding op
genoemde twee scholen. Dus niet beperken tot zomer en winter, maar het
gehele jaar door allerlei gezellige, leerzame, gezonde, informatieve dingen
organiseren.
Waarom schrijven wij dit in jullie nieuwsbrief “het Ontmoetje”? Omdat wij
begrepen hebben dat de Stichting Ontmoeten ophoudt te bestaan en wij u
op de hoogte willen brengen van dit nieuwe initiatief. Wij zouden het
namelijk erg jammer vinden als u in het nieuwe jaar verschoond zou
blijven van allerlei leuke dingen, zoals het Ontmoetingscafe en elkaar niet
meer zou kunnen ontmoeten. Daarom willen wij u informeren over de op
te richten Seniorenschool en u de mogelijkheid bieden om in te schrijven
op de digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van hetgeen het
bestuur van de Seniorenschool van plan is en wat er georganiseerd gaat
worden. Daarnaast staat er altijd andere informatie in die nieuwsbrief.
Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar
ad.dekkers@icloud.com. (Ontvangt u de nieuwsbrief van Ad Dekkers al,
dan hoeft u niet te reageren). Wij hopen u volgend jaar te mogen
begroeten bij een van onze activiteiten.
Bestuur Seniorenschool

wat zal ik schrijven over "ik"
"ik" ben een deel van "jij"
en "jij" bent "ik" door dun en dik
en daarom zijn wij "wij"
toon hermans
z.o.z.

z.o.z.

z.o.z.
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WIE ZIJN WIJ?
Buurt Bestuurt Venne Oost is een wijkcomité voor Venne Oost, die zich
sinds 2013 bezighoud met de leefbaarheid in de wijk.
Onze doelstelling is streven naar een vitale, veilige en sociale wijk.
Waar de voorzieningen van een goed niveau en voldoende aanwezig zijn.
Hoe doen wij dat
In gesprek gaan met u.
Ondersteunen van ideeën en initiatieven vanuit de bewoners.
Korte transparante communicatielijnen.
Krachten bundelen, onderling maar ook tussen bewoners en professionals.
We vinden het heel erg jammer dat ONTMOETEN er mee gaat stoppen
maar als Buurt Bestuurt Venne-Oost kunnen we misschien toch wel iets
betekenen voor de bewoners van Venne Oost.
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben kunt u altijd bij ons terecht,
wij kunnen u dan helpen of wegwijs maken hoe een idee of probleem aan
te pakken.
Indien nodig, helpen we u graag hierbij.
Ook kunt u terecht voor ideeën over uw woonomgeving
Buurt Bestuur Venne-Oost
info@venne-oost.nl
www.venne-oost.nl

De ontmoeting met een goed mens, blijft
altijd een mooie herinnering in ons leven.
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Heusden Helpt!

Voor iedereen is het nu een bizarre tijd. Maar vooral voor eenzame,
kwetsbare en oudere mensen. Zij kunnen of durven nu de deur niet uit om
boodschappen te doen, medicijnen op te halen of bijvoorbeeld de hond uit
te laten. Dat is al vervelend genoeg, maar ook het laatste beetje
menselijke contact valt voor hen weg.
Wil je helpen?
Geef wat extra aandacht aan kwetsbare mensen in je buurt. Bel ze op,
doe een kaartje in de bus, zwaai naar ze als je langsloopt en laat weten
dat er mensen voor ze zijn. Bel desnoods aan en maak een praatje. Maar
houd natuurlijk wel 1,5 meter afstand.
Hulp nodig? Behoefte aan een praatje, maar (even) niemand in de buurt?
Heusden Helpt! Dit is de samenwerkende organisaties tegen eenzaamheid,
de Kerngroep Eenzaamheid Heusden. Vele vrijwilligers staan klaar om
boodschappen te doen, de hond uit te laten of gewoon voor een praatje
en een luisterend oor.
Aarzel niet om hulp te vragen. Je staat er niet alleen voor.
Bel: (073) 511 8350 (9.00-17.00 uur)
mail: heusdenhelpt@bijeenheusden.nl Geef je naam en
telefoonnummer door, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je
opgenomen.
Als je in de avond of in de nachtelijke uren met iemand contact wil
hebben, maak dan gebruik van de luisterlijn (tel: 0900-0767 / website:
deluisterlijn.nl)
Heusden Helpt is een initiatief van Stichting Ontmoeten, ContourdeTwern,
Senioren Raad Gemeente Heusden, De Zonnebloem, Alles voor Mekaar,
Met Elkaar, ZorgSaam Heusden en Bijeen Heusden

"TEL WAT JE HEBT
NIET WAT JE MIST"
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GRAAG WORD IK OP DE HOOGTE GEHOUDEN OVER DE
AANGEKRUISTE
ACTIVITEITEN:
NAAM...............................................................................................
ADRES.............................................................................................
PLAATS + POSTCODE.........................................................................
TEL.NR. ..........................................................................................
MAIL................................................................................................
Gelieve aan te kruisen waarvoor u belangstelling hebt.
0 Seniorendag Heusden (info zie pag. 3)
0 ONTMOETINGS-plek NAH (info zie pag. 3)
0

ONTMOETENdeWIJK-IN (info zie pag. 4)

0

GAST AAN TAFEL (info zie pag. 4)

0

LEVENSBOEK (info zie pag. 5)

0

KOFFIELEUTE (info zie pag. 5)

0

ONTMOETINGS-bios (info zie pag. 6)

0

ONTMOETINGS-plek NAH (info zie pag. 6)

Wij verzoeken naam, adres enz. goed en volledig te vermelden.
Zoals op pagina 1 en 2 is weergeven, betekent dit tevens uw toestemming
de gegevens door te geven aan de organisaties die de activiteiten
overnemen. Uiteraard houdt iedereen rekening met UW privacy.

