ONTMOET-je

mei 2020

Helaas kunnen de openbare activiteiten van Ontmoeten voorlopig nog niet
hervat worden. Onderstaand toch nieuws over activiteiten die misschien leuk
of interessant voor u kunnen zijn. Wees voorzichtig, BLIJF GEZOND & hou vol!
"Let een beetje op elkaar. OOK nú en straks als de spelregels wat soepeler
worden! Beter voorzichtigheid nú dan spijt achteraf!" aldus premier
Mark Rutte tijdens zijn toespraak op 6 mei 2020.
RADIO ONTMOETEN special zendt hoorspel uit
10 mei 2020
Om te herdenken en vieren dat we alweer 75
jaar in vrijheid mogen leven, heeft Bibliotheek
Heusden samen met vrijwilligers een hoorspel
over de stadhuisramp opgenomen. Het hoorspel
heet "Het jongetje naast het graf"en vertelt het
verhaal van Hans van Alphen. Zijn moeder en
vier broers vluchtten, voor zijn geboorte, uit
Eindhoven voor het oorlogsgeweld. Uiteindelijk
belandden ze die fatale nacht in het stadhuis te
Heusden. Zijn vier broers kwamen om en
moeder Riek keerde verslagen terug naar
Eindhoven. Daar kreeg ze kinderen: Hans en
Marianne, die samen met Roos Biesheuvel, de
tekst voor het hoorspel schreven. Hans van
Alphen sprak zijn eigen tekst in. Louis van den
Hout verzorgde de opnames+montage.
Vrijwilligers uit Gemeente Heusden namen de
rollen van de familie van Hans en Marianne op
zich.
Radio Ontmoeten zal zondag 10 mei a.s. tussen 15.00 en
16.00 uur dit hoorspel uitzenden. Daarna zal Riet van Rooij uit
Drunen iets vertellen over haar ervaringen tijdens de oorlog en na de
bevrijding.Ook voor passende muziek wordt gezorgd.
WELK lied doet U aan vrijheid denken? U vraagt, wij draaien.
Laat het ons weten. Telefonisch: 06 3416 2383 of per mail:
info@ontmoetenheusden.nl

HTR Radio is te beluisteren op internet via htrradio.nl - op de kabel 87.5 - in de ether op
105.7 FM of u zet gewoon HTR televisie ziggo: digitaal kanaal 1917 of 917.
HEUSDEN HELPT!
Onder dit motto werken een aantal Heusdense Organisaties samen om, daar waar nodig
is, mensen hulp te bieden. Dit zijn: Met Elkaar Heusden, Alles voor Mekaar,
ContourdeTwern jongeren, Ontmoeten, Bijeen, Zorgsaam Heusden, Seniorenraad
Heusden en de Zonnebloem.
Die hulp kan uiteenlopen van boodschappen doen tot medicijnen ophalen of de hond
uitlaten. Maar als mensen behoefte hebben aan een praatje kan dat ook.
Er is een centraal nummer: 073-5118350 (van 09.00 - 17.00 uur). Via een van de
deelnemende organisaties wordt vervolgens contact opgenomen en hulp geboden.
U kunt natuurlijk ook altijd Ontmoeten bellen: 06 3416 2383
z.o.z.

TELEFOONPRAOT
Met andere Ontmoet'ers efkes óf héél lang aan de
telefoon hangen en klessebessen over van alles en
nog wat.
Wat heb jij gegeten? Wat heb je gisteren gedaan of
wat ga je vandaag doen? Doe jij zelf je
boodschappen? "Ik doe puzzelen, en jij?
Iets voor U? Bel of mail naar Ontmoeten!
KAARTJE STUREN?!
Als u iemand weet/kent, die extra aandacht kan
gebruiken? Laat het anderen weten!
Het kan een fijn gevoel geven zomaar een
kaartje te ontvangen.
EN het geeft ook een fijn gevoel om zomaar naar
iemand een kaartje te sturen!
VERHAAL(tje) SCHRIJVEN
Er zijn vast Ontmoet'ers die veel weten over iets.
Over bloemen bijvoorbeeld. Op het balkon of in de
tuin.
Of over honden.
Lekker koken. Wel of niet in een handomdraai.
Wenskaarten maken.
enz. enz.
Schrijf hier eens over. Hoeft niet lang te zijn.
Voor in het Ontmoet-je. Deel het zó met anderen!
U kunt uw verhaal mailen óf opsturen/in de bus doen naar/bij het gemeentehuis Drunen
- T.a.v. ONTMOETEN - Raadhuisplein 16 - 5151 JH Drunen.
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