STOOFNIEUWS
nieuwsbrief nr. 17 van ’t Stoofje
Adres
tel.

Stoofstraat 15
4731 HW Oudenbosch
0165-313078

e-mail
website
Ibannr.:

stoofjehierennu@hetnet.nl
www.hetstoofje.nl
NL07RABO0140703764

September - Oktober2014

Een greep uit de AGENDA van ‘t Stoofje:
20 September Feestelijke Herfstmarkt 11.00 tot 16.00 uur.
Let op! Bibliodrama 23 September 19.30 uur.Gewijzigde datum!
3 oktober Franciscus meditatie en maaltijd 17.30 uur.
Cursus de Franciscaanse weg, start 1 oktober 19.30 uur.
9 oktober Bijeenkomst Natuurlijke middeltjes 19.30 uur.
Stilte weekend 25 en 26 oktober Laat het lawaai achter je.
Bibliodrama gewijzigde datum!
Een andere manier van Bijbellezen. Je leeft je in een rol die
in het Bijbelverhaal voorkomt. Je verkent daarmee het
verhaal van binnenuit. Zo ontdek je wat het verhaal kan
betekenen voor het hier en nu en het leven van alle dag.
Mooie bijeenkomsten voor iedereen die nieuwsgierig is naar
Bijbelverhalen en die wil ontdekken wat ze voor jou kunnen
betekenen. Deze bijeenkomst is verzet van 16 naar 23
september in verband met de herfstmarkt. Geef je op bij
onze gastvrouw/heer. Start 19.30 uur.

Kennismaken met voetreflex.
Markt iedere woensdag open.
Vanaf de herfstmarkt, dus 24 sept voor het eerst, is de tweedehands markt ook op woensdagmiddag
open. Om 13.30 uur opent de markt haar deuren. Dit om jou ook door de week de mogelijkheid te
bieden om te snuffelen tussen onze mooie spulletjes.

’t Stoofje, mijn vertrouwde Stoofje.
Een verslag van het dagje uit naar het museum Boymans-van Beuningen door Marie-Louise: Deze
dag werd georganiseerd tergelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Stoof. Bezoekers die daar
regelmatig komen konden met dit reisje mee, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Allemaal blije
en verwachtingsvolle gezichten waren er te zien terwijl we rond half tien bij de Basiliek wachten op de
Museum Plus Bus die ons naar Rotterdam zou brengen.

De rit ernaar toe verliep vlekkeloos en aangezien we wat te vroeg waren besloot de chauffeur een
rondrit door Rotterdam te maken. Via allerlei bezienswaardigheden en langs de Maas ging de route
door naar het museum. Iedereen genoot en we waren één grote familie. Bij het museum aangekomen
werden we vriendelijk ontvangen met koffie en thee, waarna we in drie groepen verdeeld werden voor

een rondleiding door het museum. Heel interessant en boeiend en iedereen kon vragen stellen of
opmerkingen maken. De lunch die volgde was prima, lekkere soep en heerlijke broodjes, het was
super.Diegene die zin had kon nadien op eigen gelegenheid nog verder gaan snuffelen aan kunst.
Anderen verkozen in de prachtige tuinen te gaan zitten en lekker van het zonneke te genieten.De dag
vloog om, we kwamen tijd te kort en moesten ons haasten om om kwart over drie weer bij de bus te
zijn.

In Oudenbosch aangekomen, in de Pilaar, werden we voorzien van een glas fris of een wijntje, na zo’n
indrukwekkende dag zeer welkom. Als klap op de vuurpijl kwam rond vijf uur de frituurwagen van ’t
Venneke voorgereden, en het duurde niet lang of er stond een lange rij te wachten op een puntzak
frites met kroket of frikandel enz.Het was allemaal erg lekker en stikgezellig, ieder had het naar zijn
zin.Een zeer, zeer geslaagde feestdag en ’t Stoofje mag met veel voldoening terugkijken.

Lieve Stoof, heel hartelijk bedankt voor deze dag, een dag met een gouden randje zoals ik altijd zeg.
De Stoof; een plek van thuiskomen en saamhorigheid, dat is de Stoof voor mij. Ik hoop er nog veel te
komen. Marie-Louise
Herfstmarkt 2014
De leukste dag van het jaar in ’t Stoofje! Komt allen 20 september tussen 11.00 en 16.00 uur. Of je nu
zin hebt in pannenkoeken, het rad van avontuur, de nieuwe winterkleding, de boeken of de curiosa
kraam, we stellen je niet teleur en heten je van harte welkom. Greet heeft met de kinderen hard
gewerkt om leuke spulletjes te maken. Dus kom ideeën opdoen en mee knutselen. Van boeken,
porseleinen kopjes en oude langspeelplaten hebben we nieuwe voorwerpen gemaakt. Dit alles te
bekijken tijdens de herfstmarkt.
Sinds kort is Stoofje
Oudenbosch te vinden op
Facebook. Like de pagina van
’t Stoofje en het bericht met dit
leuke tafeltje, gemaakt door
Greet, en je maakt kans om
het te winnen. Succes!
Ook kun je tijdens de markt kennismaken met Zin in ’t Stoofje. Kees en Maarten zijn aanwezig en
bieden je korte kennismakingsworkshops aan. Daarbij kunnen zij je meer vertellen over de
verschillende activiteiten en cursussen die gegeven worden in ’t Stoofje. Zin in stilte, boeken en
beweging…..’t Stoofje is het juiste adres. Tot 20September!
Nieuwsbrief
Vind je het fijn om op de hoogte te blijven van wat er in ’t Stoofje gebeurt? Geef dan je e-mailadres
door en je komt op de mailinglist te staan zodat je altijd op de hoogte bent van alle activiteiten en
nieuws bij ’t Stoofje. Mail naar: stoofjehierennu@hetnet.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.
Wanneer je deel komt nemen, geef je op voor onze activiteiten! Dit kan via de mail of door contact op
te nemen met ’t Stoofje. Onze gastvrouw of gastheer schrijven jou dan in. Tel: 0165-313078

