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November- December 2014

’t Stoofje is al 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(er) worden allerlei
activiteiten en inloopmiddagen georganiseerd.
*Iedere werkdag ontmoeting: 13.00 tot 17.00 uur.
*Iedere Woensdag tweedehands markt en 3 keer per maand op Zaterdag.
*Activiteiten: Meditatiesessies, samen eten, creatieve workshops.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief of Like ons op Facebook wanneer je op de hoogte wilt zijn.

Een greep uit de AGENDA van ‘t Stoofje:
Zat 15 nov Kinderen knutselen een vogelhuisje.
Di 18 nov Present op Langer thuis in eigen huis, Fidei et Arti
Zat 22 nov Eerste Kerstmarkt 13.30 uur.
Vrij 28 nov ’t Stoofje gesloten ivm vrijwilligersdag.
Ma 8 dec Kaarten maken met Ria.
Woe 24 december Kerstsamenzijn 20.00 uur.
1ste en 2de kerstdag is ’t Stoofje gesloten.
Markt iedere woensdag open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Nieuwjaarsinloop 14.00 tot 17.00 uur 1 januari.
Vogelhuisje knutselen Zaterdag 15 nov.

Tijdens de markt gaat Greet met de kinderen een vogelhuisje
knutselen. Nu aanstaande zaterdag wordt een vogelhuisje
gemaakt waarin je zaadjes of een vetbol kunt ophangen. Het
wordt weer kouder dus de vogeltjes kunnen weer wat extra’s
gebruiken. Vind jij het een leuk idee…….kom dan knutselen.

Markt iedere woensdag open.
Voor wie het gemist heeft in de eerdere nieuwsbrieven. De tweedehands markt is 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. Tot nu toe is het wat rustiger dan
op zaterdag en dat maakt dat het een gezellige middag is met echte ontmoetingen.

De andere ander.
Regelmatig komen vrijwilligers in ’t Stoofje samen om stil te staan bij
thema’s die spelen bij het vrijwilliger in een ontmoetingshuis. Ingrid
schreef na een dergelijke bijeenkomst het volgende:
De cursus heeft mij persoonlijk zeer verrijkt en ik wil dit graag delen.
Vooral de interactie tussen de deelnemers vond ik heel leerzaam, door
de voorbeelden leer je elkaar steeds beter kennen en je leert elkaars
beweegredenen. Daarbij kwam ook aan bod: hoe sta je in het leven?
en wat verlang en verwacht je zelf van het zijn op het Stoofje? Vooral
de interactie tussen ons allen en het besef dat het een constante
beweging is tussen onszelf en de ander maakte ons bewust van het feit
dat ieder mens belangrijk is, ook wijzelf. We doen het samen op het
Stoofje oa we delen, luisteren, geven warmte en aandacht. Samen verzetten we veel werk.
Doordat ik persoonlijk gevoed wordt door de warmte en aandacht tijdens deze thema bijeenkomsten
kan ik weer stralen en er zijn voor mijn naaste, de bezoekers en vrijwilligers van het Stoofje.
Ik kan een ieder de cursus aanraden het is een verrijking, aan de volgende bijeenkomst op ‘t Stoofje
zal ik zeker weer met veel plezier deel nemen. Veel liefs Ingrid
’t Stoofje en Langer thuis in eigen huis
Naast alle zorginstellingen, die in de gemeente Halderberge actief zijn, zal ook ’t Stoofje zich
presenteren tijdens de informatiemarkt in Fidei et Arti van 14.00 tot 21.00 uur. Er gaat veel veranderen
in de nieuwe wetgeving rondom de zorg. Vrijwilligers van ’t Stoofje volgen dat op de voet.
Dit alles stelt ons namelijk voor een uitdaging en ’t Stoofje zal alert blijven op waar zij mensen kan
bijstaan en bruggen kan slaan tussen mensen, organisaties en de gemeente. De insteek van ’t Stoofje
is om er te zijn, voor iedereen. Uitdrukkelijk verlenen wij geen hulp. We bieden een plek waar mensen
anderen kunnen ontmoeten, hun zorgen en blijdschap kunnen delen. Een plek waar ontmoeten
betekend dat je niets moet. Waardevol in de ogen van veel mensen, een niet meer weg te denken
plek in Oudenbosch.
Allerzielen wandeling 2 november

Wandelen en stilstaan bij de dood. Een ochtend met stilte en delen, achterlaten en nieuwe kracht
opdoen. Het verzoek van de deelnemers was volgend jaar weer een dergelijke wandeling te doen.
Daaraan wordt van harte tegemoetgekomen. Tot volgend jaar.
Kerstmarkt, kerstactiviteiten en nieuwjaar.
Op zaterdag 22 november is de eerste officiële kerstmarkt van ’t Stoofje met allerhande kerstartikelen.
Vanaf 13.30 uur zwaait de poort open. Er is warme chocolademelk te verkrijgen. Ook op 6, 13 en 20
december zullen er kerstartikelen verkocht worden.
Vorig jaar was het gezellig druk in de woonkamer van ’t Stoofje tijdens de kerstavondviering op 24
december. Een moment voor ontmoeting en samenzijn bij uitstek ieder jaar. Met muziek en teksten
vieren we de nieuwe geboorte. In de breedst mogelijke zin. Iedereen van harte welkom!
Eerste en tweedekerstdag is ’t Stoofje gesloten.
Op 1 januari is het tussen 14.00 en 17.00 uur mogelijk om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.
Opgeven activiteiten
Wanneer je deel komt nemen, is het aan te bevelen je op te geven! 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
Opgeven nieuwsbrief
Wil je graag onze nieuwsbrief per mail ontvangen mail dan met vermelding nieuwsbrief naar
stoofjehierennu@hetnet.nl.
Facebook
Onze website is momenteel niet bijgehouden, een nieuwe is in de maak. Voor actualiteiten en nieuws
verwijzen we graag naar de facebook pagina. Stoofje Oudenbosch

