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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(er) worden
allerlei activiteiten en inloopmiddagen georganiseerd.
*Iedere werkdag ontmoeting: 13.00 tot 17.00 uur.
*Iedere woensdag en zaterdag tweedehands markt open 13.30 tot 15.30 uur.
*Activiteiten: Meditatiesessies, samen eten, creatieve workshops en pelgrimeren.
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:
Lente Markt 2 april 13.00 tot 17.00 uur
Zendala tekenen 7 april (VOL) 14 april
Meditatie met maaltijd (veg.) iedere 1ste en 3de vrijdag vd maand
Woensdag 20 April wandelen thema Ontluiken
Stoofpot, lekker mee-eten 1ste en 3de woensdag vd maand
Creatieve Pinksterretraite, laat je inspireren!
Lente Markt 2 April 13.00 tot 17.00 uur.
De herfsmarkt bevalt vrijwilligers en bezoekers zo goed
dat ze dit jaar ook een lentemarkt organiseren. Een extra
feestelijke markt om het begin van het lenteseizoen te
vieren. De ‘nieuwe’ zomerkleding hangt in de rekken. Je
kunt smullen van lekkere taarten met koffie of kruidenthee.
Natuurlijk gebakken door vrijwilligers. Voor wie een gokje
wil wagen of ’t Stoofje extra wil ondersteunen is er het
enveloppen spel met leuke prijsjes.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur bent U van harte welkom. Om
16.00 uur wordt een spetterend optreden verwacht. Wie of
wat? Dat houden we nog even geheim. De vrijwilligers
kijken er naar uit om deze dag zoveel mogelijk mensen te
verwelkomen. Vier de lente met hen mee!

Jan Akkermans overhandigde cheque op 9 maart
Blij verrast waren de bezoekers en vrijwilligers bij
ontmoetingshuis ’t Stoofje toen Jan Akkermans
bij zijn afscheid een cheque aanbood voor het mooie
werk in de Stoofstraat te Oudenbosch. Wij hebben
Jan leren kennen als een warme man met een groot
hart. Hij vertrouwde ons toe dat het niet alleen het werk
was dat hem zo enthousiast maakt voor deze bijzondere
plek in de gemeente Halderberge, “Nee”, zei hij, “Na
het bezoek bij jullie en die gezellige Stoofpot, ging ik ook
opgeladen naar huis!”
Ontmoetingshuis ’t Stoofje: een plek om je op te laden. Het zou de slogan van een nieuwe reclame
campagne voor ’t Stoofje kunnen worden. Reclame maken we niet veel, wij moeten het hebben van
mond op mondreclame. Graag willen we dat iedereen zich thuis voelt hier maar dit blijkt niet altijd zo
te zijn. In BN de Stem werd de volgende uitspraak van Jan geciteerd bij zijn afscheid als wethouder:
“Het wij-gevoel staat bij mij altijd voorop. Dat betekent soms een stap terug doen en dan nog kun je
het niet iedereen naar de zin maken.”
Ook in ’t Stoofje blijft het wij-gevoel voorop staan. Dat is niet altijd makkelijk. Wel nodig, omdat je
samen met anderen iets kunt bereiken. Dank aan Jan Akkermans, van harte, voor dit mooie bedrag.
We zijn en blijven immers afhankelijk van giften.
Zentangle een succes!
De meditatieve Zentangle cursus die gegeven wordt door vrijwilligsters Suus en Adje is een groot
succes. Vandaar dat er twee nieuwe data zijn 7 april (vol) en 14 april. Vanaf 19.15 uur inloop uiterlijk
19.30 uur wordt er gestart. Op 14 april zijn nog enkele plekken.

Andere activiteiten in ’t Stoofje
Op 19 maart werd er Vrede uitgedeeld in ’t Stoofje. Jan Paantjes kwam die middag helpen. Mooie
ste
ontmoetingen waren het gevolg en een goed krantenartikel in BN-de Stem. Afgelopen 1 paasdag
zou er gewandeld worden in Huijbergen. Vanwege het weer is dit afgelast. Wel hebben de wandelaars
de dienst bij de Broeders in Huijbergen bijgewoond. Daarna lekker koffie gedronken en een bijzonder
gesprek met de broeders. De volgende wandeling is woensdag 20 april. Op 5 april wordt Tholen
bezocht, hiervoor is de inschrijfdatum reeds gesloten. De creatieve pinksterretraite inspireert
deelnemers en zorgt voor beweging. Houdt de web-site www.stoofje.nu in de gaten voor meer
activiteiten en het actuele aanbod. Ook is ’t Stoofje te volgen op Facebook. Stoofje Oudenbosch.
Opgeven activiteiten
Wanneer je deel komt nemen, is het aan te bevelen je op te geven! Dit kan via de mail of door te
bellen met ’t Stoofje. Onze gastvrouw of gastheer schrijven jou dan in. Tel: 0165-313078 Mocht de
bijdrage aan een activiteit te groot zijn vanwege een kleine beurs neem dan contact op met Monica.
Vrijwilligers
Inmiddels meer dan 50 vrijwilligers dragen met elkaar zorg voor de bijzondere plek die ’t Stoofje is.
Mocht jij ook iets willen betekenen kom dan eens langs en vraag aan de gastvrouw/heer wat de
mogelijkheden zijn.

