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Verhuizing Halte 2717
Het is dan toch zover: de inloop van Halte 2717 gaat vanaf volgende week (9 oktober) verhuizen
naar de overkant. U kunt ons dan vinden bij de buurtvereniging van de Hoveniers, Ons Honk, aan de
Carry van Bruggenhove 27.
Daar zijn we meerdere dagen per week open – op dinsdag en donderdag van 10 tot 14 uur en op
woensdag van 10 tot 16 uur. Er zullen steeds 2 gastpersonen aanwezig zijn om u welkom te heten. Er is
altijd koffie en thee, tijd voor een praatje of een spelletje, misschien zelfs een leesmap en een krant.
Dit vraagt natuurlijk meer inzet van onze gastpersonen en daarom zoeken we nog enkele gastpersonen
om een rooster te kunnen maken waarbij ieders mogelijkheden tot zijn recht komen.

In de wijk Buytenwegh zijn 9 buurtpunten gestart om bewoners met vragen verder te helpen. Elke
dag (ook op zondag!) van 13-14 uur kunnen ze in een van de buurtpunten terecht met vragen als:
wat is er te doen in de wijk, zorgen over buren, organiseren van een buurtfeest, hoe moet ik een
WMO-aanvraag invullen enz. Ook Halte 2717 doet hieraan mee en is als buurtpunt open op
woensdag van 13-14 uur. Maar men kan deze vragen natuurlijk ook buiten dit uurtje aan ons stellen,
net als tevoren.
Een oude vertrouwde activiteit die ook in Ons Honk blijft bestaan is het wekelijks pastoraal
spreekuur, op woensdag van 10-11 uur, ook in de schoolvakanties.
Er wordt weer een nieuwe Focuskamer ingericht als stilteruimte waar gelegenheid is voor meditatie
of een vertrouwelijk gesprek. Dit komt bij de buren, bij Middin aan de Carry van Bruggenhove 25. Er
wordt nog een tussendeur gemaakt tussen beide panden, zodat we tijdens de inloop binnendoor
naar de Focuskamer kunnen lopen. Wel zo prettig als het regent!
De buurtmaaltijden blijven tot het einde van dit jaar in Bus 63. In deze periode moeten een aantal
zaken nog afgestemd worden: in Ons Honk is er op dinsdagavond meer tijd voor de maaltijd dan op
woensdag, maar hoe denken onze koks, gasten en pastores daarover? Ook zullen er nog spullen
aangeschaft moeten worden voor de keuken - inductie koken vraagt andere pannen dan koken op
gas en er is nog geen oven. De overstap in januari geeft onze maaltijdcoördinatoren de tijd om dit uit
te werken.
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De vaste woensdagmiddag activiteiten gaan voorlopig gewoon door: wandelen, spelletjes,
handwerken.
Met de verhuizing zullen ook verschillende activiteiten overkomen die nu nog in Bus 63 plaats
vinden. Dit geldt o.a. voor het Diamond painten op donderdagmiddag. Met deze dames wordt nog
afgesproken wanneer zij oversteken naar Ons Honk.

Zorg
•

•

•

Met de groep Senioren Actief hebben we in september een
mooie rondvaart naar de Vlietlanden gemaakt met de
Meervaarder. Het weer was gelukkig zonnig, al stond er
een kil windje. Maar na afloop was er voor iedereen een
warme pannenkoek!
In oktober is er een spelletjesmiddag in het kader van de
week tegen de Eenzaamheid. Samen met de Hoveniers
worden ook andere buurtbewoners uitgenodigd om mee te
doen.
Liefhebbers voor het Schrijfcafé op 3 oktober verzamelen zich eerst in Bus 63, de vertrouwde
plek. Daarna steken zij over naar de nieuwe Focuskamer bij Middin.

Zin

•

• Het afscheid Jaap v.d. Akker vond plaats op een heerlijke
zonnige ochtend in de tuin van Bus 63. Met goede woorden
hebben we hem bedankt voor zijn inzet voor Halte 2717 en hem
met Elske en hun kinderen een gezegende tijd toegewenst in
Voorburg.
• Tijdens de Vredesweek hebben de pastores elke dag een
gedicht voorgelezen aan de keukentafel in Bus 63 waarover
doorgepraat kon worden. Het waren soms boeiende gesprekken.
• Er zijn bij Piëzo een drietal gesprekken over levensvragen
gepland. De belangstelling voor het eerste gesprek ‘Kijk, dat wil ik
weleens kwijt’ was bemoedigend. De gespreksleiders, Heleen de Lange en Rein Algera, zorgden
voor een goede en veilige sfeer. Op 29 oktober en 26 november zijn de volgende gesprekken,
weer bij Piëzo.
Dit najaar is de nieuwe serie Geloven in gesprek weer gestart. Het eerste gesprek had als
onderwerp ‘Hoe kijken moslims vanuit de Koran aan tegen christenen?’ De tafel was goed
gevuld. In een boeiend gesprek zetten de aanwezige moslim deelnemers uiteen dat de Koran
met respect spreekt over Christenen als ‘volk van het boek, en over Isa (Jezus) als een groot
profeet. Het dogma van de Drie-eenheid ziet de Koran echter als een verwerpelijke leerstelling
die gevaarlijk dicht ligt bij polytheïsme, iets waartegen de Koran fel gekant is.
De volgende data zijn 24 oktober en 28 november in de Focuskamer bij Middin.

Buurtpraat
•

Om alle vrijwilligers van de Buurtpunten te informeren over het hoe en wat van de Buurtpunten
in Buytenwegh, worden er dit najaar workshops georganiseerd. Onze gastpersonen zullen
hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Ook krijgt elk Buurtpunt een soort naslagwerk met informatie om vragen op de juiste manier op
te pakken en te noteren. Dit naslagwerk is in de maak.
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Activiteitenprogramma van Halte 2717 in oktober 2018 in Ons Honk
Inloop elke dinsdag en donderdag van 10 tot 14 uur, op woensdag van 10 tot 16 uur
Pastoraal spreekuur elke woensdagmorgen om 10 uur
Buurtpunt elke woensdag van 13-14 uur
3 oktober

17 oktober
24 oktober

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

29 oktober

13 uur

31 oktober

18 uur

5 oktober
10 oktober

Wandelen
Schrijfcafé (bij Bus 63, Busken Huethove 63)
Senioren Actief: Spelletjes, voor elck wat wils!
Spelletjes
Buurtmaaltijd (bij Bus 63, Busken Huethove 63)
Handwerken
Geloven in gesprek:
(bij Middin, Carry van Bruggenhove 23)
Religieuze gebruiken in het dagelijks leven van een moslim.
Gesprek over levensvragen:
(bij Piëzo in De ComPositie, Caesar Franckrode 62-64)
‘Kijk, dat moet je nou net niet doen…’
Buurtmaaltijd (bij Bus 63, Busken Huethove 63)
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