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Verhuizing Halte 2717
Inmiddels is er meer bekend over een aanstaande verhuizing van Halte2717. Na een paar
prachtige jaren in Bus63 is het de bedoeling dat wij vanaf september a.s. onze activiteiten
verplaatsen naar de ruimte van de Hoveniers, Carry van Bruggehove 27, 2717 XT
Zoetermeer. De postcode blijft hetzelfde, het is aan de overkant van Bus 63. Behalve van de
grotere ruimte bij de Hoveniers, maken wij ook gebruik van een ruimte bij Middin, op
nummer 25. De inloop echter zal op nummer 27 gaan plaatsvinden.
Redenen van verhuizing zijn meer mogelijkheden tot uitbreiding van de inloop, een betere
bereikbaarheid voor mindervalide bezoekers en een hechte samenwerking met meerdere
partners. De samenwerking met Mooi Welzijn zal zeker worden voortgezet. De werkplek van
de stagiaires en het opbouwwerk van Mooi Welzijn blijven in Bus 63. De inloop en
buurtactiviteiten van Mooi Welzijn verhuizen wel mee.
Mocht je vragen hebben over deze aanstaande verhuizing kun je contact opnemen met
Johan Roest, Buurtpastor Halte2717

Zorg
•

•

Senioren Actief. De eerstvolgende
bijeenkomst is op vrijdagmiddag 6 juli, van
15-17 uur. Dan is er een Zomerfeest: eten
in de tuin van Bus 63, een BBQ met salade
en brood. Dit kan gezamenlijk klaar
gemaakt en gegeten worden. Bij slecht
weer gaan we naar binnen en pakken we
de koekenpan.
Op vrijdag 3 augustus komt de politie een
praatje houden over woningbeveiliging,
babbeltrucks e.d. Onze wijkagent Rob Doorneveld zal dit doen.
Senioren Actief heeft plek voor nieuwe leden. Op de deelnemerslijst staan op dit
moment zo’n 20 mensen. Die komen lang niet allemaal iedere maand, maar we zien
elkaar toch regelmatig. Gemiddeld is zo’n beetje de helft aanwezig. Er is altijd genoeg tijd
om te kletsen, om elkaar te ontmoeten en ook een beetje om lief en leed te delen.
Verder is er altijd iets voor de lekkere trek. De deelnemers dragen € 3,- per persoon bij in
de kosten, met Zoetermeerpas is het gratis.
Wanneer u oudere wijkbewoners kent die het leuk zouden vinden om zich aan te sluiten,
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kunt u hun naam enz. doorgeven aan Rob van Vliet (robvvliet@planet.nl) of aan Johan
Roest (buurtpastor@halte2717.nl). Zij worden dan persoonlijk uitgenodigd.
Ook de andere vaste activiteiten op woensdag gaan gewoon door in de zomer:
schrijfcafé, wandelen, spellenmiddag en handwerken.
En bij de buurtmaaltijden op de 2e en laatste woensdag van de maand kan er weer
heerlijk gesmuld worden. De koks staan er klaar voor! Op 26 april stond er zelfs een
mooie foto van in het AD!

Zin
•
•

In het pastorale team zal door het vertrek van Jaap van den Akker per 1 augustus alleen
Rein Algera als predikant van PWZN vertegenwoordigd zijn. Het pastoresrooster wordt
hierop aangepast.
Vanuit Piëzo is aan Halte 2717 gevraagd om te kijken of we een plek kunnen opzetten
waar mensen met zingevingsvragen terecht kunnen. Nogal wat bezoekers van Piëzo
worstelen met verwerking van zaken (verlies, trauma) die hen zijn overkomen. Denk aan
ervaringen vanuit migratie of ander sociaal onheil. Niet voor niets zijn ze bij Piëzo
terechtgekomen. Halte 2717 heeft daar positief op gereageerd. In september zal een
maandelijks groepsgesprek starten over het omgaan met levensvragen. In januari wordt
deze gesprekken geëvalueerd en wordt besloten of het een vervolg zal krijgen.
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Uit de Bus geklapt
•
•
•

In juni en juli is er elke donderdag van 14-16 uur Diamond Painting in Bus 63. Dit wordt
georganiseerd door Sharon, een bewoonster van Buytenwegh.
In de schoolvakantie van 14 juli t/m 26 augustus, zijn de inlooptijden in Bus 63 tussen 10
en 16 uur. Het wekelijks pastoraal spreekuur gaat in de vakanties gewoon door.
Het activiteitenprogramma van Halte 2717 in Bus 63 (Busken Huethove 63):
Inloop elke woensdag tussen 9 en 17 uur (in de schoolvakantie van 10-16 uur)
Ook is er elke woensdag een pastoraal spreekuur van 10-11uur.
In juni:
1 juni
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
In juli:
4 juli
6 juli
11 juli
18 juli
25 juli

15 uur
10 uur
14 uur
14 uur
18 uur
14 uur
18 uur

Senioren Actief: Bingo
Schrijfcafé
Wandelen
Spellen
Buurtmaaltijd
Handwerken voor een goed doel
Buurtmaaltijd

10 uur
14 uur
15 uur
14 uur
18 uur
14 uur
18 uur

Schrijfcafé
Wandelen
Senioren Actief: Zomerfeest
Spellen
Buurtmaaltijd
Handwerken voor een goed doel
Buurtmaaltijd
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