ONTMOET-je

mei/juni 2017

"Mooie momenten
Die moet je koesteren en van top tot teen bekijken
om ze vervolgens te bewaren bij je meest
waardevol bezit ....... je herinneringen"
KOFFIELEUTE

iedere 1e vrijdagochtend 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.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is niet nodig.
Gewoon komen.......!

MARIA ALS MOEDER

21 MEI 2017

Op zondag 21 mei 2017 een activiteit die staat in het teken van de meimaand in Elshout,
waarbij ontmoeting, gezelligheid en zingeving centraal staan. U bent om 11.30 uur van
harte welkom voor de mis in de kerk St. Jan Evangelist in Elshout. Aan de
Eucharistieviering werken het tilburgs Gregoriaans Koor en het St. Ambrosiusgilde
Baardwijk mee.
Zoals te doen gebruikelijk zijn er voor Ontmoet'ers weer gereserveerde plaatsen.
Daarna drinken we een kopje koffie of thee met natuurlijk een Brabants Worstenbroodje.

We nodigen u uit om samen met ons herinneringen op te halen.
De meimaand wordt van oudsher Mariamaand genoemd. In
deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de
moeder van Jezus.
We nodigen u uit om samen met ons herinneringen op te halen over het moederschap.
Herinneringen over mooie momenten van u zelf als moeder, herinneringen aan uw eigen moeder of een mooie
moment met een (bijzondere) moeder zoals Maria natuurlijk was . Neemt U iets mee waar u over wilt
vertellen. Dat kan van alles zijn. Een geboortekaartje. Een lok. Een eerste paar schoenen. Een foto.............
Zo leren we elkaar beter en anders kennen.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

SAAMPIES ETEN

28 mei en 25 juni 2017

Het is gezellig napraten 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
met onmiddellijke ingang € 9,07 p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden
voldaan. Betaling kan op 3 manieren:
* met zgn. "Schakelring"-pas. U ontvangt dan korting op de menuprijs
(gereduceerd tarief van € 8,16)
* middels pinnen met eigen bankpas
* als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant € 4,55 af met
de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg dragen voor de financiële
afwikkeling

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.
z.o.z.

-2-

FIETS-/SCOOTMOBIELTOCHT + picknick

14 juli 2017

We zetten de bloemetjes buiten!
Op een andere manier dan andere jaren.

Voor het eerst dit jaar kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden:
1. U rijdt mee met een toertocht voor fietsers met de nadruk op toer. Er is dus geen sprake van
prestatieve snelheid maar wel gezelligheid en ontspanning. Deze tocht duurt incl. pauze ongeveer 2,5 uur
2. U rijdt mee met de toertocht voor fietsers en scootmobielen in gepast tempo. Vertrekt na toertocht 1
en is eerder ter plekke
3. U komt gewoon op eigen gelegenheid naar de picknick plaats
Ook nu weer verklappen we niet hoe de tocht precies gaat lopen, maar ...natuurlijk... gaan
we door Heusdense dreven en zorgen wij weer voor de inwendige mens.
U wordt geacht zelf bord, bestek en een glas mee te nemen.
De kosten bedragen € 7,50 p.p. Rond 14.30 uur zijn we terug.
ALLEMAAL vertrekken we vanaf het Raadhuisplein in Drunen. In de ONTMOETEN FLEXplek
staat om 10.00 uur de koffie klaar. Dan ook krijgt u meer informatie.

Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail is noodzakelijk.

Geeft u bij inschrijving aan of u meedoet met de fiets of met uw scootmobiel.
Mocht u ervoor voelen om een "NAT pak" te halen, neemt u dan zwemspullen mee.
Het is de moeite waard. Zeker in geval van mooi weer.....!
MAAR toekijken mag en kan natuurlijk ook.....!
Als de weersvoorspellingen ECHT slecht zijn, gaat de activiteit niet door.
Wilt u zekerheid? Kom dan die dag om 10.00 uur toch naar de ONTMOETEN
FLEXplek op het Raadhuisplein in Drunen. De koffie staat sowieso klaar.

WIE DE SCHOEN PAST TREKKE HEM AAN!!!!!
Een fantastische uitnodiging....Ontmoeten was TE GAST....Te gast
bij de Rotary in het Roze Kasteel.....en toch TOCH TOCH kwam
menigeen NIET opdagen!!!!
Saampies Eten....Reserveren is noodzakelijk....2 gastvrouwen namens
Ontmoeten....en OOK TOEN kwam menigeen NIET opdagen!!!!
Dit kan niet beste mensen. We vergeten allemaal weleens iets. Fouten zijn
menselijk. Maar: 2 activiteiten en TIENTALLEN niet-komers..........!!!!

INSCHRIJFFORMULIER

gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

O MARIA ALS MOEDER d.d. 21 mei 2017
Aanvang: 11.30 uur - Kosten € 5,00 p.p.
O SAAMPIES ETEN d.d. 28 mei 2017
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 SAAMPIES ETEN d.d. 25 juni 2017
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 FIETS-/SCOOTMOBIELTOCHT d.d. 14 juli 2017
Aanvang: 10.00 uur in de ONTMOETEN FLEXplek op het Raadhuisplein in Drunen.
Kosten € 7,50 p.p.
Mjn voorkeur gaat uit naar:

O
O
O

Optie 1 = De toertocht voor fietsers
Optie 2 = De toertocht voor fietsers en scootmobielen
Optie 3 = Ik kom op eigen gelegenheid naar de picknick plaats

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

volgende ONTMOET-je
juni/juli 2017

