ONTMOET-je

december 2017/januari 2018

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
DANK DANK DANK voor UW stem! Het heeft Stichting Ontmoeten Heusden ruim € 400,00 gebracht, waar
we veel mee kunnen doen.

KOFFIELEUTE

iedere 1e vrijdagochtend van de maand

ONTMOETEN de WIJK-IN

iedere 2e vrijdagmiddag van de maand
iedere 2e zaterdagochtend 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. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

De tent is opgeborgen. Dus gaat Ontmoeten de Wijk-In tot april/mei 2018 naar binnen.
Gedurende de wintermaanden:
Kan er van 2 tot half 4 iedere 2e vrijdag van de maand in Heusden een bakske
koffie gedronken worden in de bibliotheek in (Oud)Heusden. Alle
(Oud)Heusdenaren alsmede inwoners van Herpt en Hedikhuizen zijn van harte
welkom.
Kan er van half 11 tot 12 uur iedere 2e zaterdag van de maand in Vlijmen een
bakske koffie gedronken worden in de bibliotheek van Vlijmen. Alle Vlijmenaren
alsmede inwoners van Haarsteeg zijn van harte welkom.
Het draait om elkaar ontmoeten, koffie en klets. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
z.o.z.

-2-

SAAMPIES ETEN

31 december 2017 NEE! en 28 januari 2018 JA!

Op oudejaarsdag, 31 december, is er een grote middagactiviteit in de Zandley met een uitloop tot
19.00 uur. Daarom kan het Saampies Eten die dag NIET doorgaan.
Iedereen is weer van harte welkom in het nieuwe jaar en wel op 28 januari!

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

WENSBOOM ONT-OER
Ook dit jaar zal de ONTMOETEN Wensboom weer ONToer gaan en wel volgens onderstaand schema:
Do 14-12 t/m Zo 17-12
Ma 18-12 t/m Do 21-12
Vrij 22-12 t/m Di 26-12
Woe 27-12 t/m Ma 01-01
Di 02-01 t/m Vrij 05-01

Parochie Wonderbare Moeder Drunen
Bibliotheek Vlijmen
De Open Hof Drunen
De Schakel Oudheusden
Bibliotheek Drunen

EEN WENS VOOR EEN MEDEMENS!
In de ONTMOETEN wensboom kan iedereen een wens voor 2017 hangen.
Symbolische wensen. Bijzondere wensen.Het zijn de kleine dingen die het
doen!
Kijk eens goed om je heen. Kijk eens anders naar anderen!!!
Wie verdient er een oppepper of een duwtje in de rug?
Bij WIE en HOE zou je een beetje kleur in het leven kunnen brengen?
Buurvrouw of buurman -oom of tante -neef/nicht - broer/zus - pa/ma (klein)kinderen -vriend of vriendin - iemand uit de straat of je wijk
Kaartjes en pennen liggen klaar bij de boom. Wil je graag dat jouw wens
vervuld wordt, vermeld dan ook op de achterzijde je naam, adres en
telefoonnummer.
Stichting Ontmoeten Heusden zal bekijken wat mogelijk is.
Dit wordt bekend gemaakt tijdens een ONTMOETEN happening in
januari 2018. Materialistische wensen vallen helaas buiten de boot.

WAT BEZIELT HEUSDEN

15 december 2017

Op vrijdag 15 december 2017 vindt in Heusden WAT BEZIELT HEUSDEN plaats. Een grootse activiteit,
georganiseerd wordt door de Protestantse gemeente in Heusden.
Om 16.00 uur start er een braderie, waar ook ONTMOETEN zich zal presenteren. Dan ook vindt de start plaats
van de Wensboom ONToer. De braderie duurt tot 22.00 uur.
Het officiële programma begint om 20.00 uur, staat in het teken van eenzaamheid en wordt opgeluisterd met
muziek/zang en interviews.
Ook zal er gecollecteerd worden waarvan de opbrengst voor Stichting Ontmoeten Heusden is.
Een bijzondere activiteit met een vleugje ernst, maar gericht op saamhorigheid, plezier en gezelligheid.
Luistert u overigens op woensdag 29 november tussen 4 en 5 uur naar Radio Ontmoeten, want dan
vertelt Ds. Verbaas volop over dit evenement.
LUISTER trouwens iedere woensdagmiddag om 4 uur naar Radio Onmoeten op HTR Radio op 105.7 FM of
u zet gewoon HTR televisie aan (kanaal 42 ziggo) want dan hoort u de radio.
EN................. KOMEN KIJKEN IN HEUSDEN OP 15 DECEMBER!!!!

NIEUWJAARSBRUNCH

14 januari 2018

GEEN gezamenlijk Kerstdiner maar wel iets anders dan anders! Zie bijgaande uitnodiging.

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

ANDERE KERST-/NIEUWJAARSACTIVITEITEN

Een aantal Ontmoet'ers hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in bijvoorbeeld Gast aan (kerst)tafel van
Heusdenaren en/of gezamenlijke nieuwjaarsviering. Zij worden z.s.m. hierover persoonlijk benaderd.
Mochten er nog meer Ontmoet'ers zich willen aansluiten dan horen we dit graag per omgaande!

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

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O SAAMPIES ETEN d.d. 28 januari 2018
Aanvang: 16.45 uur - Einde ca. 19.00 uur - Kosten € 9,07 excl. consumpties
Locatie: Zandley, Burgemeester van de Heijdenstraat 1, 5151 HK Drunen
O NIEUWJAARSBRUNCH D.D. 14 JANUARI 2018
Aanvang: 11.30 uur - Einde ca. 15.30 uur - Kosten € 7,50
Locatie: De Korenmolen, Parallelweg 8 in 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
Inschrijven via de website ontmoetenheusden.nl kan ook

nodigt u uit voor een:

NIEUWJAARSBRUNCH
met (muzikale) omlijsting
ZONDAG 14 januari 2018
in
De KORENMOLEN
Drunen
Parallelweg 8

Na de ontvangst om 11.30 uur met een kopje koffie gaan we aan
tafel.
Een kopje bouillon als start mét boter en kruidenboter.
Ron van der Most vertelt over "Alice", een sprookje voor
volwassenen. Een benauwde jeugdherinnering, vervolgens een
verrassende ontmoeting en tenslotte een optimistische ontknoping.
Daarna gaan we terug naar vruuger. De tafel gedekt mé allemaol
lekkere dingen.
Zo rond de klok van inne
is het tijd voor een
prijzenfestival....?
We gaan nog efkes door met vréte. Krédde ook nog unne ijsje.
En dan hurde Berrie Kolmans.
Kende gij dun die'e van dun die'e?
Een muzikale duizendpoot die zich
bezighoudt met muziek en theater
Met luisterliedjes zoals Willemijn en Lied voor Carlo Tonon.
Met meezingers zoals Het Nijlpaard, Janus Dekkers en Nie
kniezen niet zeuren
En.... Herinnert u zich deze nog:
Ik zaat aon de Kampus te vissuh
Berrie begeleidt zichzelf op accordeon en vertelt ook over
vruuger. Over Elshout waar hij geboren is...
Deez nieuwjaarsbrunch wordt afgesloten mé unne brandewijn met suiker voor de
liefhebber of advocaatje en unne toost op 2018
De kosten bedragen € 7,50 p.p. incl. de brunch, koffie, thee, melk, brandewijn of
advocaatjeEN ook de loterij.
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Inschrijven via mail, website of bijgaand inschrijfformulier, is noodzakelijk.
De Nieuwjaarsbrunch is
financieel mede mogelijk
gemaakt door:

