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Bij de kerstmarkt in winkelcentrum Buytenwegh op 16 december was het een gezellige drukte.
De grote kerstboom stond er weer, waarin mensen hun kerstwens konden hangen. Dan kregen
ze een leuke kerstversiering die kinderen van de Knutselclub van Anneke Janse gemaakt hadden.
Dat viel in de smaak. Na de opening door wethouder Taco Kuipers konden er kerststukjes
gemaakt worden, was er warme chocolademelk en een combo van Buytenrode in Dickensstijl liet
ons genieten van vrolijke kerstmuziek. Maar ook Breus en Thomas van Bus 63 droegen bij door
op gitaar kerstliedjes te begeleiden om mee te zingen. Verder was er nog een schrijfactie voor
Amnesty en een kinderpuzzeltocht langs de winkels. Al met al was het een zonnige en feestelijke
middag.
Op 20 december was het volgende kerstfestijn: in Bus 63 werden deze dag 60 kerststukjes
gemaakt, de ene nog mooier dan de andere. Hiermee konden we 60 buurtbewoners blij maken!
’s Avonds stond er bij Middin een heerlijke kerstbuffet klaar, verzorgd door
verschillende vrijwilligers. Iedereen die overdag geholpen had kon
aanschuiven, samen met de gasten van de buurtmaaltijd. Het was zo een
waardevolle en feestelijke afsluiting van weer een jaar Halte 2717.
In januari opende burgemeester Aptroot het nieuwe onderkomen van
buurtvereniging de Hoveniers, aan de Carry van Bruggenhove 23. Daar werd
ook de uitslag bekend gemaakt van de verhalenwedstrijd ‘Kerst in
Buytenwegh’. Halte 2717 had dit in december georganiseerd in de groepen 7
en 8 van ’t Schrijverke. De winnares, Romaysa (10 jaar), mocht haar verhaal
aan de burgemeester voorlezen en hem een boek met daarin alle
kerstverhalen aanbieden. Ze vond het erg spannend, maar heeft haar verhaal
mooi voorgelezen.
Senioren Actief. De groep senioren komt maandelijks bij elkaar voor een gezellige vrijdagmiddag
samen. In januari hebben we elkaar verhalen verteld over belangrijke gebeurtenissen uit ons
leven. Er waren nogal wat verhalen over de oorlog, luchtige en hele spannende, maar ook heel
verdrietige. Daarna hebben we genoten van boerenjongens en
nieuwjaarsrolletjes. In februari kwam Jacques van Oosterom
met ons Hollandse liedjes zingen en waren er lekkere
oliebollen.
De volgende keer kan er een Paasversiering gemaakt worden of
spelletjes gedaan en organiseren we een borreltafel. Ook staan
er nog en pubquiz en een uitstapje gepland. Voor elk wat wils!
Wanneer je iemand kent die graag mee zou willen doen, kun je
dit doorgeven aan Rob van Vliet, robvvliet@planet.nl
Ondertussen worden er weer Paasactiviteiten georganiseerd, samen met Anneke Janse (van
Mooi Welzijn) voor de kinderen van de woensdag-knutselclub. De kinderen gaan mooie
Palmpaasstokken maken, die op 21 maart naar de cliënten van Middin Dagbesteding gebracht
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worden. Er zal dan ook verteld worden over de symboliek van de Palmpaasstokken en over de
betekenis van Pasen.



Een week later, op 28 maart, gaan de kinderen weer eieren zoeken in wijktuin De Leyens, Zoete
Aarde. We zoeken nog een Paashaaspak, zodat ook de Paashaas op bezoek kan komen. Dit graag
doorgeven aan Anneke Janse (06 4190 3993) of Binie Geut (079 230 0906)

Zin










In januari heeft Walther Burgering afscheid genomen als diaken van de Nicolaasparochie, en dus
ook als pastor en lid van de Oecumenische Werkgroep Halte 2717.
Zijn plaats binnen Halte 2717 wordt nu ingenomen door pastoor Jaap van der Bie. Bij het
pastoresspreekuur zal ook Ella Feijen, pastoraal werker bij de Nicolaasparochie, betrokken
worden.
Geloven in gesprek is dit seizoen gestart met een nieuwe serie gesprekken over personen die
zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen. In januari hebben 17(!) deelnemers een boeiend
gesprek gehad over Maryam / Maria.
Op 21 februari zal het gesprek gaan over Abraham / Ibrahim en Sara en op 21 maart over Isa /
Jezus. Beide avonden zijn in Bus 63 om 20 uur, en worden geleid door ds. Rein Algera, tel. 342
6261
Op 31 januari was er een filmavond met nagesprek in ’t Schrijverke. 15 toeschouwers keken naar
de indringende film I, Daniel Blake, over het leven van Daniel Blake, die uiteindelijk ten onder
gaat aan bureaucratie en een woud aan overheidsregeltjes.
Ds. Jaap v.d. Akker leidde het nagesprek. Hierbij bleek duidelijk dat situaties in de film helaas
herkenbaar zijn wanneer je met overheidsinstanties van doen krijgt. Bij de film werd een heerlijk
stuk appel-kruimelcake geserveerd, met liefde gebakken door een cliënte van Middin. Wij kijken
terug op een geslaagd evenement, dat vraagt om een vervolg.
Beppie Ruivenkamp heeft in de Focuskamer haar schilderij weer
omgewisseld voor een nieuwe. Deze aquarel heet Vreugde. De
kleuren en de bloemen hebben een prettige sfeer, die mensen kan
opbeuren en vreugde verschaffen. Kom maar eens kijken!
In de Ichthuskerk doet Halte 2717 mee aan het 40-dagenproject.
Op drie zondag zal iets van het werk van Halte 2717 zichtbaar
gemaakt worden. Op 25 februari over het ZWO thema: Ik praat met
je, over wat Halte 2717 doet, op 11 maart over het ZWO thema: Ik
geef jou te eten, en op 25 maart over het ZWO thema: Ik kom naar
je toe. Van de collecteopbrengst is 50% bestemd voor Halte 2717 en
50% voor een buitenlands ZWO project in Ethiopië.

Uit de Bus geklapt



Tijdens de Krokusvakantie van 24 febr. t/m 4 maart, is Bus 63 geopend voor inloop van 10 – 16
uur. Het wekelijks pastoraal spreekuur gaat in de vakanties gewoon door.
Op zaterdag 10 maart a.s. is de landelijke dag NL doet, een vrijwilligersinitiatief van het Oranje
Fonds. Het Golden Tulip hotel (Kinderen van Versteeghplein 18, Zoetermeer) organiseert in het
kader hiervan een gratis diner voor (eenzame) ouderen. Palet Welzijn zal samen met het hotel
deze avond vorm geven. Juist voor de ouderen die het goed kunnen gebruiken om een avond te
genieten van een lekker diner en entertainment. Ken jij ouderen die je graag zou willen opgeven
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voor deze avond? Mocht eigen vervoer niet mogelijk zijn dan zijn er vrijwilligers om mensen
thuis op te halen.
Een kleine impressie van de avond:
16.00 Bezoekers ophalen van huis (zo nodig)
17.00 ontvangst met een welkomstdrankje en een welkomstwoord door de wethouder
21.00 retour naar huis met de taxi-service
Aangezien het zo 10 maart is willen we graag op korte termijn, maar uiterlijk voor 19 februari
gegevens doorkrijgen van inwoners van Zoetermeer die we mogen benaderen voor deze avond.
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar. Je kunt hiervoor zelf (bij voorkeur via de mail) contact opnemen
met Nicole Roelen 088-0234241 n.roelen@paletwelzijn.nl of Sabine Wendling 088-0234242
s.wendling@paletwelzijn.nl .


Het activiteitenprogramma van Halte 2717
In februari:
21 febr.
14 uur
20 uur
28 febr.

18 uur

In maart:
2 maart
15 uur
7 maart
10:30 uur
14 uur
14 maart 14 uur
18 uur
21 maart 14 uur
14 uur
20 uur
28 maart 14 uur
18 uur

Handwerken
Geloven in gesprek:
Abraham / Ibrahim en Sara in de Koran en in de Bijbel
Buurtmaaltijd

Senioren Actief: Doe mee! Crea en spelletjes
Schrijfcafe
Wandelen
Spellen
Buurtmaaltijd
Palmpaasstokken maken en wegbrengen
Handwerken
Geloven in gesprek: Isa / Jezus in de Koran en in de Bijbel
Paaseieren zoeken in de wijktuin
Buurtmaaltijd
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