ONTMOET-je

februari / maart 2019

KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag, 1 februari en 1 maart, in de maand KOFFIELEUTE in de bibliotheek
van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag, 8 februari en 8 maart, van de maand is er KOFFIELEUTE in
de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend, 9 februari en 9 maart, van de maand bent u tussen half 11
en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.

Nieuw bij KOFFIELEUTE!
Door de reacties op de korte verhalen van Ontmoet'ers tijdens
de boekenweek lijkt het ons een goed idee om het voorlezen/praten
door te trekken. Om de beurt! Niet te lang. Gewoon leuk! Het lijkt
moeilijker dan het is. De gastvrouwen tijdens het KoffieLeute
leggen het verder uit. Zij doen ook de aftrap.
Ook komt er een spaarpot op tafel te staan voor een - op vrijwillige basis - kleine
bijdrage in de kosten.

SAAMPIES ETEN

27 januari en 24 februari 2019

Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in
Drunen. Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur
tot ongeveer 19.00 uur. Het is gezellig (na)praten 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 € 9,07 p.p.
exclusief consumpties.
LET OP: Betaling uitsluitend mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen –
of met Heusden Pas contant €4,55 bij de gastvrouw ONTMOETEN.
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

ONTMOETINGSCAFÉ

Zondag 24 februari 2019

Om 14.00u wordt iedereen verwacht in ‘De Mand’ in Nieuwkuijk en het duurt
ongeveer tot 16.00u / 16.30u.
De entreekosten zijn 3 euro (inclusief een kopje koffie/thee met iets lekkers).
Deze middag worden we muzikaal vermaakt door het koor DE MELODIVA’S uit
Den Bosch en meezingen wordt erg op prijs gesteld.
Tijdens de pauze houden we weer een loterij en we hebben weer prachtige
prijzen. Graag aangeven of u van plan bent om te komen. TOT 24 februari !
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

z.o.z.
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ONTMOET-je
Burgemeester WILLEMIJN van HEES te gast
bij Radio ONTMOETEN

woensdag 20 februari 2019

Sinds half november vorig jaar is zij burgemeester van Heusden!
Graag maakt zij tijd vrij voor ONTMOET'ers en de zaken die ons
bezig houden.
Als redactie zijn we heel blij dat ze te gast is in de studio.
Natuurlijk vertellen we haar dan over Ontmoeten.
Het KOFFIELeute bijvoorbeeld of de kerst-/oudejaarsvieringen bij
Heusdenaren/Ontmoet'ers thuis. Ontmoeten de Wijk-In.
Levensboek enz. enz.
Maar we zijn ook benieuwd naar de voor háár
belangrijke punten in een Heusdens
Ouderenbeleid.
U bent die middag tussen 4 en 5 uur van
harte welkom in de HTR studio in Vlijmen
(Julianastraat - ingang achterzijde).
WAT zou U graag willen weten van burgemeester Willemijn van Hees??
WAT vindt U dat zeker moet gebeuren? WAT mist U?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen,
zet uw vraag/opmerking dan op papier (zie inschrijfformulier).
Wij zullen zoveel mogelijk doorsluizen.

OPSCHRIJVEN op bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

Ontmoetings - bios

Zondag 24 Maart 2019

Lezing en Film over Bert Haanstra
Na de Tweede Wereldoorlog moest de Nederlandse samenleving weer worden
opgebouwd. Filmer Bert Haanstra (1916-1997) legde de jaren '50 en '60 op
bijzondere wijze vast. Zijn films over de IJsselmeerpolders en de Deltawerken geven
dit artistiek weer. De films zijn herkenbaar, mensen spelen altijd een belangrijke rol. Door de
prachtige montage zijn ze nog steeds een lust voor het oog. Met zijn films won Haanstra een Oscar
voor beste korte documentaire en een Gouden Beer in Berlijn.
Zondag 24 maart kunt u o.a. kijken naar de korte films: ‘En de zee was niet meer’, ‘Glas’ en ‘Zoo’.
Tussen door vertelt Jan Mackenbach over de films en over Bert Haanstra.
Komt u ook kijken?
Ontmoetingsbios is op zondag 24 maart en 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.
Let op! Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de activiteit niet door!
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
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ONTMOET-je
Voeg de daad bij het woord tijdens KUNSTLUNCH

vrijdag 5 april 2019

Een speciaal voor ONTMOETEN samengestelde activiteit.
Genieten van een lekkere lunch, gecombineerd met korte, leuke, creatieve activiteiten.
Mét een blijvende herinnering gaat u naar huis! Meer vertellen we niet,
maar.....het is ECHT bijzonder én leuk.
Voor hem én voor haar. Voor jong én voor oud!
Aanvang:
12.00 uur
Locatie:
gastvrouw is Monique Stieger
Kunstwinkel op Dreef
Kasteeldreef 33 in Drunen
Kosten:
€ 9,50 p.p. all-in. Bijzondere (design) materialen uitgesloten.
Deelnemers: minimaal 10 en maximaal 25 personen

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

ONTMOET'ers gevraagd!!

In april gaan we weer de de ONTMOETEN-tent de Wijk-IN.
Wij zijn op zoek naar Ontmoet'ers die willen helpen. Met het zetten van koffie. Afwassen.
Het vervoer van de tent!
Veel handen maken licht werk: WIE OH WIE???
LATEN WETEN middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.

NOG MEER VRAGEN.....

In dit Ontmoet-je vindt u de activiteiten voor februari/maart.
Graag zouden we weten wat U fijn/leuk zou vinden of waar ÚW
voorkeur naar uit gaat.
Vertellers gezocht voor LEVENSBOEK bijvoorbeeld.
Veel mensen lopen met het plan rond ooit nog eens hun eigen belevenissen of familieverhaal op
papier te zetten. Vindt u dit leuk of is het voor u belangrijk geef dit dan op als verteller.
De tijd tikt door. U heeft al een heel leven achter de
rug. Er is veel gebeurd waarover u zou kunnen
vertellen. Misschien wilt u uw kinderen en/of uw
kleinkinderen laten delen in wat uw leven de moeite
waard maakt.
Of wilt u voor u zelf in kaart brengen hoe u bent
geworden tot wie u nu bent. Natuurlijk kunt u zelf gaan
schrijven maar het is niet zo eenvoudig om een
leesbaar verhaal te maken.
Al 2 keer heeft Ontmoeten Levensboeken gemaakt
waarbij vrijwillige schrijvers 45 plussers helpen hun levensverhaal op papier te zetten.
Tijdens zo'n 10 ontmoetingen kijkt de schrijver samen met U (als verteller) terug op uw leven, op
gebeurtenissen die voor u van betekenis waren.
Natuurlijk bepaalt Uzelf wat er in Uw levensboek komt. Het is immers UW boek!
Wilt u meer informatie? Laat het ons weten middels bijgaand inschrijfformulier.
Wij nemen dan contact met u op.
LATEN WETEN middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
z.o.z.

ONTMOET-je
INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 27 januari 2019
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p. Betaling mogelijk
met “Schakelringpas” – gewoon pinnen – of met Heusden Pas contant €4,55 bij de gastvrouw.

BURGEMEESTER WILLEMIJN van HEES bij RADIO ONTMOETEN

0 JA! ik kom 20 februari naar de HTR studio om burg. Willemijn van Hees te ONTMOETEN
0 NEE, ik kan niet maar ben wel nieuwsgierig naar:
(omschrijving onderwerp).........................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................
0

ONTMOETINGSCAFÉ in de Mand te Nieuwkuijk op zondag 24 februari 2019
Aanvang: 14:00 uur entree gratis.

0

SAAMPIES ETEN in de Zandley te Drunen op 24 februari 2019
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p.
Betaling mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen – of met Heusden Pas contant
€4,55 bij de gastvrouw ONTMOETEN.

0

Ontmoetings-bios in gebouw Het Water aan de Hollandlaan in Drunen op
Zondag 24 Maart 2019 aanvang 13.30 – kosten € 4.- p.p. incl. 2 consumptiebonnen
ONTMOETEN KUNSTLUNCH
0 JA! Ik doe graag mee aan de Ontmoeten Kunstlunch op 5 april 2019 aanvang 12.00 uur
NOG MEER VRAGEN:
0 JA! Ik zou graag meer willen weten over een LEVENSBOEK
0 Zou graag willen:
(activiteit noemen) bijvoorbeeld Hoogspringen................................................
....................................................................................................................
ONTMOET'ERS GEVRAAGD
JA! Ik wil wel helpen bij:
0 transport
0 koffie zetten/opruimen/afwassen

Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________ Postcode / plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________
DIT INSCHRIJFFORMULIER INLEVEREN BIJ:
Gemeentehuis Drunen, Raadhuisplein 16 DRUNEN. Binnen aan de balie kunt u het inschrijfformulier afgeven,
openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden mag u het
inschrijfformulier in de brievenbus stoppen (brievenbus hangt buiten naast de ingang).

