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Op Valentijnsdag zijn er door de kinderen van Mooi Welzijn kinderwerk
zelfgemaakte kaarten uitgedeeld aan het winkelend publiek. Natuurlijk
stonden er mooie hartjes op de kaarten.
Ook ’s avonds bij de buurtmaaltijd is er aandacht besteed aan
Valentijnsdag en Aswoensdag, wat op dezelfde dag plaatsvond.
Senioren Actief. In maart werden er Paasversieringen geknutseld en
allerlei spelletjes gespeeld. Het was gezellig en we genoten van de
lekkere hapjes die de gasten meenamen. In april hielden we een leuke Pub Quiz, waarbij ieder
een prijsje kon winnen.
Er is weer plek voor nieuwe leden bij Senioren Actief. Wanneer u oudere wijkbewoners kent die
dit leuk zouden vinden, geef dan naam enz. door aan Rob (robvvliet@planet.nl ) of Johan
(buurtpastor@halte2717.nl ). Men wordt dan persoonlijk uitgenodigd.
De eerstvolgende keer is op vrijdagmiddag 4 mei. Bij goed weer gaan we dan na een
(rolstoel)wandeltocht theedrinken in de wijktuin Zoete Aarde.
Palmpasenstokken voor Middin. De kinderen van het kinderwerk van Mooi Welzijn hebben
Palmpasenstokken versierd en deze bezorgd bij cliënten van
de dagbesteding van Middin aan de Carry van Bruggenhove.
De Palmpasenstokken waren kleurrijk versierd en
aangekleed. Op woensdagochtend zijn er door de vrijwilligers
van Halte 2717 broodhaantjes gebakken en hebben stagiaires
de dropkettingen geregen voor de stokken. Bij het
overhandigen gaf onze buurtpastor uitleg over de betekenis
van de Palmpasenstokken.
Een week later was het weer feest voor de kinderen:
chocolade eieren zoeken in de wijktuin Zoete Aarde!
De regen kon hen niet deren, immers ook de
paashazen hielpen mee. Daarna konden de kinderen
nog een mooi vogelhuisje maken en ging ieder
tevreden naar huis. Voor beide Paas-activiteiten heeft
Halte 2717 fijn samengewerkt met Mooi Welzijn,
stagiaires van MBO Rijnland en Het Atrium en met
actieve buurtbewoners. John Slotboom van
Zoetermeer Actief maakte deze mooie foto rechts.
Op Koningsdag 27 april zal er feest zijn bij de
Hoveniers. Ook Halte 2717 draagt haar steentje bij aan de organisatie. Op het plein voor de
Hoveniers komen allerlei leuke dingen voor kinderen zoals een dansdemo, Toppertje,
schminken, suikerspin, grabbelton, stoepkrijtwedstrijd enz…. Fijn dat het die dag ook in
Buytenwegh feest is!
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Zin


Op 21 maart is de serie interreligieuze gesprekken ‘Geloven in gesprek’ van dit seizoen
afgesloten met het thema ‘Isa/Jezus in de Koran en de Bijbel’.
Wat boeiend om te zien welke verschillen er zijn, maar ook
welke verrassende overeenkomsten. We hebben echt veel van
elkaar kunnen leren, net als het geval was met de avonden over
Maryam/Maria en Ibrahim/Abraham.
De conclusie was: doorgaan, ook volgend seizoen. We gaan
elkaar beter begrijpen en hebben nog veel zin vol van elkaar te
leren.
Een nieuwe serie gesprekken hopen we in september te
starten.

Uit de Bus geklapt






Tijdens de meivakantie van 21 april t/m 6 mei, is Bus 63 geopend voor inloop van 10 – 16 uur.
Het wekelijks pastoraal spreekuur gaat in de vakanties gewoon door.
Op vrijdag 27 april Koningsdag is Bus 63 gesloten.
Stichting Mooi heet nu: Mooi Welzijn. Ook het ID-college heeft een andere naam gekregen: MBO
Rijnland.
In maart en april kunnen buurtbewoners hulp krijgen bij het invullen van hun
belastingformulieren. Men kan een afspraak maken via formulieren.bus63@gmail.com.
Angela Croes neemt dan contact op met de aanvrager om een afspraak te maken.
Op donderdagmiddag op 12 april, 17 mei en 7 juni (14-16 uur) kun je Diamond printing doen
met Sharon, een actieve buurtbewoonster. Iedereen die dit leuk vind kan gewoon langskomen.
Het activiteitenprogramma van Halte 2717 in Bus 63 (Busken Huethove 63)
Inloop elke woensdag tussen 9 en 17 uur (in de schoolvakanties van 10-16 uur)
Ook is er elke woensdag een pastoraal spreekuur van 10-11uur.
In april:
11 april 14 uur
18 uur
18 april 14 uur
25 april 18 uur

In mei:
Spellen
Buurtmaaltijd
Handwerken
Buurtmaaltijd

2 mei 10 uur
14 uur
4 mei 15 uur
9 mei 14 uur
18 uur
16 mei 14 uur
30 mei 18 uur

Schrijfcafe
Wandelen
Senioren Actief: rolstoel)wandeltocht
Spellen
Buurtmaaltijd
Handwerken
Buurtmaaltijd
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