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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 met koffie of thee: 13.00 tot 16.00 uur.
*Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag tweedehands markt open 13.30 tot 15.30 uur.
*Activiteiten: Meditatiesessies, samen eten, creatieve workshops en vrijwilliger zijn.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief of Like ons op Facebook wanneer je op de hoogte wilt zijn.

Een greep uit de December AGENDA van ‘t Stoofje:
Kerstmarkt iedere woens-, vrij- en zaterdag 13.30 tot 15.30 uur
Stoofpot 19 december 17.30 uur
Iedere donderdagmiddag CreaBea Café
Meditatie met maaltijd (veg.) 14 december
Kerststukjes te koop 15 december 13.30 uur
Klankmeditatie 11 december
e
1 Kerstdag en Nieuwjaarsdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur
Heb je interesse voor één van onze activiteiten, loop eens binnen, vraag om meer informatie bij onze
gastmensen of geef je bij hen op.

2018 is omgevlogen in ‘t Stoofje.
Graag nemen we aan het eind van het jaar 2018 even de tijd om terug te blikken en we kunnen niet
anders dan constateren dat dit jaar is omgevlogen. Wat is er veel werk verzet en wat hebben we veel
mooie ontmoetingen gehad. Ondanks dat Monica,de coördinator, van ’t Stoofje begin dit jaar uitviel,
vanwege de werkdruk die haar teveel werd, wat zich uitte in gezondheidsproblemen, hebben de
vrijwilligers laten zien wat een prachtplek ’t Stoofje is. De schouders gingen eronder en het ging
gewoon door. Een extra stapje werd gezet door iedereen, taken werden uit handen genomen en
uiteindelijk werd Yvonne aangesteld als ziektevervanging van Monica.
Om de vrijwilligers voor hun inzet te bedanken werden bezoekers en vrijwilligers afgelopen 25
november uitgenodigd voor de Vrijwilligersbedankmiddag in de Pelgrim onder de basiliek.

Een feestelijke middag waarin de framedrum groep van ’t Stoofje zich voor de eerste keer in het
openbaar liet horen. Laila, een vluchtelinge uit Irak, heeft, tot haar kindje kwam, aan deze vrouwen
lesgegeven. Voorafgaand aan het Praathuis op Donderdagochtend is het een mooie nieuwe activiteit
die verbindt en plezier brengt. Zo ook tijdens deze middag.
Daarna kwamen de voetjes van de vloer met de swingende muziek van Co Vergouwen. Co, die we
kennen van “Zing Nederlands met me”, en die deze keer geheel belangeloos voor de vrijwilligers zijn
muzikale talenten liet horen, was weer even enthousiast als altijd. Het maakte de middag tot een
grandioos succes waarover nog weken werd nagepraat aan de koffietafel van ’t Stoofje.
Nadat de frietkar van www.frietkar.nl gezorgd had voor het vullen van de magen ging iedereen
tevreden huiswaarts.
Up-date verbouwing
Afgelopen donderdag 6 december werd er door Karolien en Yvonne B. het volgende in het
overdrachtsschriftje van de gastmensen geschreven:

We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat het drukker wordt in ’t Stoofje. Hilda en Trifa
maken een succes van het Crea Bea café . Bezoekers en vrijwilligers verlangen nu meer dan ooit dat
de muur eruit gaat in de huiskamer. Dit voorjaar is het dak eraf gegaan in ’t Stoofje en is er door
Aannemersbedrijf van Agtmaal een nieuw dak opgelegd. Dakgoten zijn vernieuwd en de achterkant
van het pand is netjes afgetimmerd. Er is ook in de bovengevel weer een nieuw kozijn geplaatst zodat
die gevel weer in oude glorie is hersteld. Na de zomer is er een nieuwe vloer gestort op nummer 17.
Het gas van de loods is weer aangesloten zodat we er ook daar weer warmpjes bijzitten. De
elektriciteit is aangelegd in nummer 17 en nog deze maand zal er in alle kozijnen dubbel glas
geplaatst worden. Ondertussen is de ruimte ingericht met een gezellige kerstmarkt zodat de
vrijwilligers lekker overdekt en behaaglijk de vele kerstspulletjes kunnen verkopen.

Vanaf 15 december zijn er op de kerstmarkt ook kerststukjes te koop.
De week van ’t Stoofje: vol met activiteiten.
-Iedere werkdag gezellig koffiedrinken in de huiskamer van ’t Stoofje.
-Iedere werkdag ontvangen vrijwilligers goederen in de markstraat, die ze uitzoeken en waar de winkel
mee aangevuld wordt.
-Dinsdag, woensdag en vrijdagochtendmeditatie in de stille ruimte.
-Dinsdagmiddag en Donderdagochtend Praathuis om beter Nederlands te leren praten.
-Framedrum lessen voor vrouwen op Donderdagochtend.
-Woensdag, Vrijdag en Zaterdagmiddag is de tweedehandsmarkt open.
-Crea Bea Café iedere donderdagmiddag samen creatief bezig zijn.
-Stoofpot twee keer per maand op woensdag, lekker mee-eten in ’t Stoofje.
-Meditatie met maaltijd twee vrijdagen per maand.
-Klankmeditatie één keer in de maand.
Dan hebben we het nog niet eens over de seizoensgebonden activiteiten zoals, pelgrimeren voor de
jeugd, fietsen in de zomer, Herfstmarkt, Sinterklaasavond en ontmoeting met kerst en nieuwjaar.
’t Stoofje steunen
Om het geld bij elkaar te krijgen voor de verbouwing zijn vrijwilligers van ’t Stoofje een ludieke actie
gestart:

“Koop een stukje muur en geef ’t Stoofje de ruimte!

Voor € 15,- koopt u een stukje muur van 10 bij 10 cm en wanneer de hele muur verkocht is is er
voldoende geld bijeen om de volgende stap te zetten. Iedere werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur kunt
u binnenlopen bij ’t Stoofje en zelf een stukje muur versieren of uw naam erop zetten. Laat u
mailadres/adres achter en we laten u weten wanneer u het stukje muur op kunt halen.
Ook bedrijven kunnen meedoen, 6 vakken voor de prijs van 5 voor je logo of website. Mooie kans voor
jou, lokale ondernemer die het Stoofje een warm hart toedraagt. Zeker tot eind juni zijn de creaties te
zien in de huiskamer. Uiteindelijk wordt de muur vereeuwigd voordat hij gesloopt wordt en komt de
foto op een prominente plaats in ’t Stoofje te hangen.
Ook is het mogelijk geld te storten op Reknr: NL07RABO0140703764 van ’t Stoofje Oudenbosch ovv
Koop een stukje muur. Zo kunt u een steentje bijdragen aan de verbouwing van ontmoetingshuis ’t
Stoofje. Geef ruimte aan ’t Stoofje.

Zoals op onderstaande foto’s te zien is zijn er al aardig wat stukjes verkocht en is er nog plaats om ’t
Stoofje te helpen de grotere huiskamer te realiseren.

Vrijwilligers
Inmiddels zijn er meer dan 50 vrijwilligers die met elkaar zorgen voor de bijzondere plek die ’t Stoofje
is. Momenteel zijn we blij met nieuwe Gastmensen die koffie/thee en een luisterend oor bieden tijdens
de ontmoetingsmiddagen en we zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te verkopen in onze
tweedehandswinkel. Mocht jij ook iets willen betekenen kom dan eens langs en vraag aan Rie of
Yvonne wat de mogelijkheden zijn.

Graag wensen vrijwilligers en bezoekers
van ’t Stoofje
iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2019 toe.

