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Een greep uit de AGENDA van ‘t Stoofje:
2 juli Start Fietsmiddagen, 13.00 uur verzamelen iedere woensdag.
Stilte weekend 12-13 juli “De weg naar binnen vinden”.
Kinderen knutselen 13.30 uur, Zaterdag 5 juli, 18 aug en 6 sept.
Vrijdag avond meditatie incl. maaltijd. 4-18 juli en 1-15 aug. 17.30 uur.
Stoofpot, lekker mee-eten op woensdag 2-16 juli en 6-20 aug. 17.30 uur.
Kennismaken met voetreflex, 29 juli 14.00 uur of 19.30 uur olv Elly.

!!!!40 jaar ’t Stoofje, 2 september Museum Boijmans van
Beuningen!!!!
’t Stoofje 40 jaar.
Wie jarig is trakteert! ’t Stoofje is dan ook blij om alle bezoekers van ’t Stoofje, nu en uit het verleden,
uit te nodigen om dit te vieren op 2 september. Op die dag brengt de Museum Plus bus de bezoekers
van ’t Stoofje naar het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar worden we ontvangen
met koffie/thee en aansluitend volgt er een rondleiding. Lunch wordt verzorgd en daarna is het
mogelijk om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken. Maximaal 45 mensen kunnen mee. Geef
je daarom op en want loting zal bepalen wie er mee kan. Dit kan per mail of bij de gastvrouwen/heren
in ’t Stoofje.

Deze feestelijke dag wordt afgesloten bij terugkomst, in de Pilaar, onder de basiliek. Iedereen
betrokken bij ’t Stoofje is uitgenodigd, om met degene die naar het museum geweest zijn, een frietje te
eten en na te praten over deze dag. Wel graag even opgeven, zodat we weten dat je komt. Half
augustus komt er een extra editie van deze nieuwsbrief om jullie te informeren over tijden ed. Hou je
mailbox in de gaten of haal de nieuwsbrief op in ’t Stoofje.
Kennismaken met voetreflex.
Op dinsdag 29 juli kun je kennis maken met deze eeuwenoude volksgeneeskunst in ’t Stoofje. Voetreflex stimuleert het zelfgenezend
vermogen van het lichaam op een ontspannen en aandachtige wijze. Het
is gebaseerd op een holistische mensvisie. De taal is eenvoudig zodat
iedereen haar kan verstaan. Vragen die aan bod komen: Wat is het?
Wat doet het? Hoe werkt het? Elly verzorgt de bijeenkomsten die 2 uur
duren. De bijdrage is € 5.- je kunt deelnemen om 14.00 en 19.30 uur.
Meld je aan door een mail te sturen of ’t Stoofje te bellen tussen 13.00
en 17.00 uur op werkdagen.

Herfstmarkt 2014
Het hele jaar is ´t Stoofje in voorbereiding van de herfstmarkt. Dit jaar zal er een primeur zijn waar
kinderen een rol bij spelen. Het is natuurlijk sowieso de leukste dag van het jaar in ´t Stoofje maar nu
we 40 jaar bestaan gaan we extra uitpakken. Dus noteer vast in je agenda: 20 September 11.00 uur
tot 16.00 uur.
Fietsmiddagen

Vind jij fietsen leuk en zou je aan willen sluiten bij een fietsclubje? Al jaren wordt er in de maanden juli
en augustus gefietst door ´t Stoofje. In de omgeving van Oudenbosch wordt er iedere week een
nieuwe route uitgezet. Om 13.00 uur verzamelen in de Stoofstraat en rond 16.00 uur ben je weer
terug. Je kunt per keer meegaan en 27 augustus sluit de club af met een gezellige maaltijd, na een
mooie dag fietsen.
Vrijwilliger zijn.
“Waar doe jij dit werk voor?” is de vraag tijdens de koffie pauze op maandagmorgen in ’t Stoofje. Een
zestal vrijwilligers zijn deze morgen aanwezig om op allerlei gebied hun talenten in te zetten. Ze zijn
het met elkaar eens dat er in Nederland geprofiteerd wordt van de inzet die vrijwilligers aan de dag
leggen. Allerlei mooie initiatieven zouden verdwijnen, zo ook ’t Stoofje, zonder deze belangeloze inzet.
Verder pratend zeggen de vrijwilligers ook dat er geen betaling tegenover moet komen te staan. Er
verandert iets fundamenteels wanneer er geld bij gemoeid zou zijn is hun conclusie. Er wordt beaamd
dat de warmte, gezelligheid en vriendschap die vrijwilligers hier krijgen niet in geld uit te drukken is.
“Ik doe dit werk om niet” zegt één van hen en dat raakt aan de kern, juist omdat vrijwilligers niets
terugverwachten ontvangen ze.

