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"HET GEHEIM VAN GELUK"
De Belgische geluksambassadeur en schrijver van het World Book
of Happiness LEO BORMANS houdt op maandag
19 maart in Concertzaal Tilburg een openbare lezing over
‘Het geheim van Geluk’. De lezing is onderdeel van de Dutch
Happiness Week, een week vol lezingen en voorstellingen rond
het thema Geluk in Eindhoven en Tilburg die het Parktheater en
Fontys Hogescholen samen organiseren.
De lezing in de Concertzaal start om 20.00 uur.

"Iedereen is er naar op zoek, velen vinden er deeltjes van, maar wat maakt ons precies gelukkig?"

Leo Bormans vroeg het aan 100 geluksprofessoren uit 50 landen. Geen dromers en filosofen maar
onderzoekers en wetenschappers, van Amerika tot China, van Australië tot IJsland en Japan. Hun
kennis en wijsheid verzamelde hij in het succesvolle boek en internationale project The World Book
of Happiness, dat al in meer dan tien talen vertaald is. Voormalig Europees president Herman van
Rompuy gaf het cadeau aan alle wereldleiders met de vraag geluk en levenskwaliteit hoog op de
politieke agenda te zetten.
Tijdens de lezing ‘Het geheim van Geluk’ gaat Leo Bormans samen met zijn toehoorders op zoek
naar de kern van geluk en een positieve levensstijl. Bormans geeft concrete tips en voorbeelden die
bijdragen tot een wereld van geluk voor onszelf en voor anderen. Optimisme kan je leren. En wie
zich optimistisch opstelt is gelukkiger, gezonder en succesvoller in studie, relaties, beroep en
vriendschap.

UITNODIGING

20 maart heeft de VN uitgeroepen tot "Internationale Dag van het Geluk"
GRAAG sluit ONTMOETEN zich daarbij aan.
Daarom nodigen wij u allemaal van harte uit mee te gaan op

maandag 19 maart 2018

Leo Bormans neemt U mee in de verrassende wereld van ‘maakbaar geluk’. Een unieke
ervaring! Koning Willem Alexander is al twee keer komen luisteren naar een lezing van
Leo Bormans. Hij is nu één van de 25.000 voorleespapa's die zijn kinderen de
geluksvogels mee gaf in hun dromen (een nieuw boek van Leo Bormans).
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te gaan:
1. U schrijft in en zorgt zelf voor vervoer. De kosten zijn dan € 2,75 p.p.
2. U schrijft in en wil graag meerijden. De kosten zijn dan € 8,50 p.p.
ONTMOETEN zal hierin bemiddelen. Rollators en opvouwbare rolstoelen zijn geen probleem.
Lichte scootmobielen op aanvraag.
Consumpties tijdens de pauze zijn voor eigen rekening.
U ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst met verdere details.
Er zijn voor ONTMOETEN een beperkt aantal plaatsen en het kan niet beter.....op de eerste rang!
Helemaal vooraan dus.
De voorstelling begint om 20.00 uur. Rijdt u zelf, dan bepaalt u zelf hoe laat u vertrekt.
Wilt u graag meerijden, dan hoort u tijdig hoe, waar en wanneer.
INSCHRIJVING UITERLIJK 7 MAART 2018
VOL = VOL!
Het "Geheim van Geluk" vindt plaats in de Concertzaal in Tilburg,
Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TK Tilburg
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KOFFIELEUTE

iedere eerste vrijdagochtend van de maan
Nog steeds bent u iedere eerste vrijdagochtend van de maand tussen
10 en 12 uur van harte welkom in de bibliotheek van Drunen. Het draait om elkaar
ontmoeten, koffie en gezellige klets. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen.......!

BAKSKE KOFFIE

iedere 2e vrijdagmiddag van de maand
iedere 2e zaterdagochtend van de maand
Gedurende de wintermaanden speelt Ontmoeten de Wijk-In zich binnen af.
Er kan 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 en inwoners van Herpt/Hedikhuizen zijn van harte welkom.
En 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. Ook dan draait om elkaar ontmoeten, koffie en klets. Aan
deze activiteit zijn geen kosten verbonden en inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!
ONTMOETINGS-café
Ontmoetingscafé op zondag 11 maart in de Mand.
Op zondagmiddag 11 maart zal het duo Saskia en John hun muzikale
repertoire ten gehore brengen. Zij zingen zowel Nederlands als
Engelse meezingnummers. Regelmatig treden zij op in
gemeenschaps- en verzorgingshuizen. Zo zijn ze bekend in De
BaLaDe in Waalwijk. Ook hebben ze opgetreden tijdens de 80 van de
Langstraat. Nu treden ze dus voor ons op en dat gebeurt in
gemeenschapshuis de Caleidoscoop/De Mand, Jan Steenstraat 2 in
Vlijmen (Vliedberg). De middag begint om 14.00 uur (zaal open
13.30 uur) en de toegangsprijs is € 3,50 (inclusief koffie met iets lekkers).

11 maart 2018

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

ONTMOETINGS-bios

25 maart 2018

"LAS VEGAS"
Oud worden is iets waar we op den duur
allemaal mee te maken krijgen. Dit geldt ook
voor de hoofdpersonen in Las Vegas, een
komedie van Jon Turteltaub (National
Treasure) met rollen voor Oscarwinnaars
Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin
Kline en Michael Douglas. Laatstgenoemde besluit op z'n oude dag te trouwen met een veel te jonge
vrouw en wat hoort er bij een huwelijk? Juist, een vrijgezellenfeestje. Het belegen viertal reist af naar
het flitsende Las Vegas om alles te doen wat God verboden heeft en tegelijkertijd af te rekenen met
de frustraties die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt. Ontmoetingsbios is 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.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

SAAMPIES ETEN
25 maart 2018
Iedere laatste zondag van de maand vindt Saampies Eten in de Zandley plaats. Om elkaar te
ontmoeten en ook dan weer voor de gezellige praot.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O ONTMOETINGS-café d.d. 11 maart 2018 in gemeenschapshuis de Caleidoscoop/De Mand,
Jan Steenstraat 2 in Vlijmen (Vliedberg) - Aanvang 14.00 uur
Kosten € 3,50 p.p. incl. koffie met iets lekkers
O HET GEHEIM VAN GELUK d.d. 19 maart in de Concertzaal in Tilburg - Aanvangstijd 20.00 uur
O Ik ga graag mee en zorg zelf voor vervoer - kosten € 2,75 p.p.
O Ik ga graag mee EN wil graag meerijden - kosten € 8,50 p.p.
U ONTVANGT ALTIJD EEN BEVESTIGING!
O SAAMPIES ETEN d.d. 25 maart 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 Ontmoetings-bios d.d. 25 maart 2018 - "Las Vegas"
Aanvang:13.30 uur in het gebouw Het Water aan de Hollandlaan in Drunen.
Kosten € 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen naar: 0634162383

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

U kunt ook inschrijven middels mail naar: info@ontmoetenheusden.nl
of via de website ontmoetenheusden.nl

Eerstvolgende Ontmoetje verschijnt 1 april 2018

