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’t Stoofje is al meer dan 40 jaar dé ontmoetingsplek voor inwoners van Oudenbosch en omgeving.
Intussen is het uitgegroeid tot een plek waar iedereen zich thuis voelt! Voor jong en oud worden
allerlei activiteiten en inloopmiddagen georganiseerd.
*Iedere werkdag staat de koffie klaar van 13.00 tot 17.00 uur.
*Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag tweedehands markt open 13.30 tot 15.30 uur.
*Activiteiten: Meditatiesessies, samen eten, creatieve workshops en pelgrimeren.
Check de website of Like @stoofje op Facebook om op de hoogte te zijn.

Een greep uit de AGENDA van ‘t Stoofje:
Iedere dinsdagmiddag Taalcafé 13.30 uur
Klankmeditatie iedere tweede dinsdag 19.30 uur
Tweedehandsmarkt woe, vrij en zaterdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur
Stoofpot, lekker mee-eten 1ste en 3de woensdag vd maand
Zondag 20 november stiltedag Huijbergen
Iedere maandagmiddag Rikken 13.30 uur
Creabea café donderdagmiddag om de 14 dagen
Zendala 1 december 13.30 uur
Herfstmarkt 24 sept een groot succes.
Net als andere jaren was deze dag in ’t Stoofje weer een groot feest. Zowel voor bezoekers als voor
de vrijwilligers. Het weer was ons goed gezind en vanaf 13.00 uur opende de deuren. Er waren
herfstviolen en bolchrysanten te koop met dank aan Bloemkwekerij Monica en Hagens. Het Rad van
avontuur was onder de bezielende leiding van Kees een succes er werden mooie prijzen uitgereikt.
De middenstand heeft ’t Stoofje goed gesteund met mooie prijzen en cadeaukaarten. De taarten en
wafels smaakten heerlijk dus noteer volgend jaar 23 september vast in je nieuwe agenda.

Benefietconcert in kapel Saint Louis
Om ’t Stoofje financieel te ondersteunen wordt er op zondagavond 11 december een prachtig
benefietconcert gehouden in de kapel St. Louis in Oudenbosch met als titel "Christmas in Concert". De
opbrengst van het concert zal geheel ten goede komen aan ‘t Stoofje. In een sfeervol verlichte kapel
van St. Louis zullen voor u optreden: het gelegenheidskoor "La Chanda", het Symfonisch
Ruimteorkest uit Zevenbergen en fanfare St. Caecilia uit Hoeven.
Tussen de licht klassieke muziek en kerstliederen door kunt u via korte beeldpresentaties
kennisnemen van het mooie werk dat in ’t Stoofje gedaan wordt. Verschillende vrijwilligers zijn al
gevolgd met de camera van Marcel. Het belooft een unieke avond te worden. Dit mag u niet missen!
Laat uw hart spreken en reserveer nu alvast kaarten bij 't Stoofje in de Stoofstraat 15 te Oudenbosch.
Kaarten kosten € 10,- aan de zaal maar in de voorverkoop € 7,50. Kaarten kunnen ook besteld
worden via: stoofjehierennnu@hetnet, op de website www.ruimteorkest.nl en
www.muziekvereniginghoeven.nl. Aanvang concert is 19.30 uur. Het wordt een onvergetelijke avond
met muziek en beeld in de sfeervolle kapel.

Een greep uit de activiteiten in ’t Stoofje
Zoals in de agenda te lezen, is er veel te doen in ’t Stoofje. Naast het gewoon binnen kunnen lopen
iedere werkdag wordt er daarnaast veel georganiseerd.
Taalcafé: Op 4 oktober, de feestdag van Franciscus, is het taalcafé gestart. Een samenwerking van
vluchtelingenwerk en ’t Stoofje. Bijzonder dat er veel vrijwilligers te vinden zijn die bij willen dragen
aan dit café. Het bereiken van mensen met een taalachterstand is niet eenvoudig hebben we gemerkt.
Ken jij iemand die wat oefening kan gebruiken? Kom dan samen naar het taalcafé. Dat maakt het
eenvoudiger. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.
Creativiteit: Ook op creatief gebied is er genoeg te doen. Om de veertien dagen komt Yvonne een
activiteit begeleiden in ’t Stoofje. Van het verven van beelden, tot samen kleding repareren en
collages maken. Het gebeurt allemaal in de huiskamer. Op 1 december kun je weer met Adje en Suus
zendala tekenen. Ook Greet gaf in November een workshop herinneringssieraad maken.

Meditatie: Iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur kun je een klankmeditatie bijwonen in ’t
Stoofje. Adje en Monica zullen met klanken op hun akoestische instrumenten zorgen dat je nog meer
stilte kunt ervaren in jezelf. Plaats voor maximaal 9 personen en de ervaring leert dat je er snel bij
moet zijn. Vol is vol. Graag opgeven van te voren.
Op 20 november is er een stiltedag. Met in het programma het bijwonen van een dienst bij de
broeders van Huijbergen en een wandeling in de bossen. Begeleiding in handen van Monica. Er is
nog plaats, geef je op.
Spelletjes: Met regelmaat wordt er in de huiskamer een potje gekaart of rummikub gedaan. Iedere
maandag is het mogelijk om mee te rikken. Om 13.30 uur wordt er begonnen en wie kan en wil mag
uiteraard aansluiten. Doe gezellig mee.

Markt Vrijdag ook open: Sinds 1 oktober is iedere vrijdag de tweedehandsmarkt geopend. Iedereen
weet dat we op woensdag en zaterdag ook open zijn. Echter ’t Stoofje heeft zo’n groot aanbod van
mooie spullen dat we graag vaker de mogelijkheid bieden om bij ons te kijken of er nog iets voor je bij
zit. De kassa is inmiddels ook in werking. Alle veranderingen hebben van de markt een mooi
overzichtelijk geheel gemaakt waar de vrijwilligers met veel plezier en toewijding bijna dagelijks zorg
voor dragen.
Opgeven activiteiten
Wanneer je deel wilt komt nemen, is het aan te bevelen je op te geven! Dit kan via de mail of door te
bellen met ’t Stoofje, Tel: 0165-313078 Mocht de bijdrage aan een activiteit te groot zijn vanwege een
kleine beurs neem dan contact op met Monica.
Rotary Halderberge Seppe helpt ‘t Stoofje
Zondag, 16 oktober, organiseerde Rotary Seppe voor de tweede keer hun jaarlijkse Wild Event bij
Restaurant Le Jardin. De opbrengst van dit evenement is dit jaar ten goede gekomen aan ’t Stoofje.
Wegens de geslaagde opkomst op dit evenement, kon uit handen van voorzitter Marc Lodders, een
waardecheque ontvangen worden van € 4800,- .
Dit mooie bedrag is inmiddels besteed aan de renovatie en isolatie van één van de daken van ’t
Stoofje. De 60 vrijwilligers van ’t Stoofje ervaren dit als een blijk van waardering voor hun inzet. De
vrijwilligers die op maandagochtend aan het werk waren wilden graag met de cheque op de foto om
op die manier de leden van Rotary Halderberge Seppe te bedanken voor dit gulle gebaar en hun
blijdschap te tonen.

Vrijwilligers gezocht
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan in ’t Stoofje. Afgelopen periode hebben we afscheid
genomen van enkele vrijwilligers en nieuwe mogen verwelkomen. Momenteel staat de teller op 60
vrijwilligers. De functie van gastvrouw of heer is wat lastiger in te vullen. We zoeken mensen die op
maandagmiddag of vrijdagmiddag zouden kunnen helpen. Heb jij het komende half jaar tijd? Is dit
misschien iets voor jou? Neem contact op.
Heb jij affiniteit met tweedehandsspullen en kleding? Ook dan kan ’t Stoofje jouw hulp gebruiken.
Heb jij een paar uurtjes per week vrij om spullen op marktplaats te zetten, in te pakken en te
verzenden? ’t Stoofje zou erg blij zijn met jouw hulp. Neem ook dan contact op. Tot in ‘t Stoofje
Sinterklaas vieren 2 december
Net als vorig jaar wordt er op vrijdag 2
december weer Sinterklaas gevierd in ’t
Stoofje. De aanmeldingen stromen
reeds binnen en vindt je het leuk om er
dit jaar bij te zijn, laat het dan even
weten.

Sinterklaas 2015

Inloop vanaf 19.30 uur en we starten
om 20.00 uur. Graag inschrijven voor
13 november. Vanaf 15 november ligt
er een envelop voor je klaar met
nadere instructies van de Sint. Of de
Sint komt, weten we nog niet zeker
maar mocht hij een gaatje hebben dan
komt hij vast.

Goed op weg in ’t Stoofje
Momenteel nemen de vrijwilligers van ’t Stoofje deel aan de cursus Goed op weg. Deze ochtenden
ondersteunen het werk in ’t Stoofje. Doordat vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan over de waarden
van het werk komen de mooie verhalen naar voren. Vrijwilligers leren van elkaar, en leren elkaar ook
beter kennen. In de eerste bijeenkomst deelden ze met elkaar wat het werk in een ontmoetingshuis
hen brengt. Zo werd er gezegd: “Ik mag hier mezelf zijn”, “Dit werk is zoveel voor mij gaan betekenen,
ik kan het niet meer missen”, “Hier in ’t Stoofje is het heel anders dan in de buitenwereld” en “Het
contact met bezoekers verrijkt mijn leven”. Zo’n ochtend maakt dat vrijwilligers weer vol nieuwe
energie en inspiratie zich kunnen in zetten voor de medemens. Er komen nog twee bijeenkomsten die
vast net zo waardevol zullen zijn.
Kerstmis in ’t Stoofje
Op kerstavond zijn een aantal bezoekers van ’t Stoofje welkom in Den Haard te Boschenhoofd. Door
de Rotary Rucphen-Zundert-Halderberge wordt hen een gratis kerstdiner aangeboden. Vanwege het
succes van deze avond, het gebeurt voor de derde keer op rij, is er dit jaar geen kerstavondviering in
’t Stoofje. Wel is er kerstinloop op eerste kerstdag. Vanaf 14.00 tot 15.30 uur is ’t Stoofje geopend
voor een sfeervol kerstsamenzijn.
Nieuwjaar wensen in ’t Stoofje
Het is inmiddels al traditie op 1 Januari is ’t Stoofje geopend van 14.00 tot 15.30 uur om elkaar een
gelukkig Nieuwjaar te wensen. Hier wordt ieder jaar zowel door bezoekers als vrijwilligers gebruik van
gemaakt en is een uitstekend begin van het nieuwe jaar.
Vanwege de feestdagen zal de markt gesloten zijn op zaterdag 24 en 31december.

Kerstwens van ‘t Stoofje
Het is wellicht nog wat vroeg maar omdat er geen nieuwsbrief meer verschijnt dit jaar toch alvast onze
goede wensen voor de feestdagen.
Verdeeldheid viert hoogtij in onze wereld. Ontwikkelingen op allerlei gebied lijken maar door te gaan
zonder dat wij daar vat op krijgen. De kloof tussen arm en rijk groeit en de gevolgen van oorlog en
agressie worden voelbaar in ons land door de vluchtelingenstroom.
Afgescheidenheid en verdeeldheid verdwijnt wanneer je luistert en mensen laat blijken dat ze er toe
doen. Hier in ’t Stoofje maken wij ruimte voor een goed gesprek. We zijn benieuwd naar elkaars
verhaal en dat brengt ons tot de conclusie dat we als mensen dezelfde wensen hebben voor onszelf
en voor deze wereld. Of je nu wel of geen vluchteling bent, jong of oud, arm of rijk, laag of hoog
opgeleid, allemaal zijn we op zoek naar vrede, liefde en welzijn voor onszelf en onze naasten.
Vandaar dat wij jou uitnodigen om de komende feestdagen en het komend jaar oprecht te luisteren
naar elkaar. Blijf de overeenkomsten zoeken in plaats van de verschillen. Zo kan de wereld een klein
beetje beter worden.
Vrede en alle goeds,
Vrijwilligers en bestuur van ‘t Stoofje

