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Senioren Actief! heeft een paar mooie middagen gehad: in de Week tegen de
eenzaamheid was er een spelletjesmiddag waarbij ook niet-Senior Actiefleden
welkom waren. Dit beviel goed, net als de nieuwe ruimte in Ons Honk en er
werd lustig gesjoeld. In november kwam een Surinaamse mevrouw ons iets
vertellen over de cultuur van haar land en ze had heerlijke Surinaamse hapjes
gemaakt, waar we van konden proeven. Ook hebben we in december genoten
van alles wat Marilyn van Vliet ons vertelde en voorlas over en van Annie M.G.
Schmidt, verhalen, filmpjes, sprookjes, liedjes. Boeiend en tegelijkertijd nostalgisch.
In januari doen we het rustig aan met ‘Oliebollenpraat’, tenzij de gemoederen verhit raken en er
vuurwerk bij komt. De bijeenkomsten van Senioren Actief verschuiven dan naar de
donderdagmiddag.
Om voor het Schrijfcafe meer buurtbewoners te trekken zal Jannie van Maldegem bij
verschillende buurtevenementen, zoals de Kerstmarkt, aanwezig zijn met haar ‘naamdichtjes’.
Een mooie manier om contact te leggen. In november en december zijn er 2 x per maand
bijeenkomsten geweest. Vanaf januari zal het Schrijfcafe gehouden worden in de Focuskamer bij
Middin. Wel verzamelen Jannie en de deelnemers tevoren in Ons Honk voor een lekker kopje
koffie of thee.
De Diamond Painters zijn op donderdagmiddag aanwezig om hun diamantjes te leggen, een
geduld werkje! Maar in een gezellig groepje vliegt de tijd voorbij.
•
De maandelijkse Handwerkmiddagen verschuiven naar de 3e
donderdagmiddag van de maand. Dit kan prima samengaan met de
Diamond Painters. De gebreide lapjes voor lappendekens zijn
gebracht naar een project in Ter Aar voor Albanië. We maken zelf nog
een lappendeken af waaraan we al begonnen waren, dan kan die ook
gebracht worden. Daarna is het tijd voor een ander handwerk voor
een goed doel. In januari maken we eerst weer hartkussens voor het
Franciscus Ziekenhuis en dan kunnen we ook afspreken wat we
daarna willen maken.
•
De Buurtmaaltijden zijn vanaf december in Ons Honk op de
2e en laatste dinsdag van de maand. De keuken daar is groot en prima
om te koken.
Deze en de volgende week staan in het teken van Kerst. Zaterdag de 15e doen we mee met de
Kerstmarkt in winkelcentrum Buytenwegh. Op dinsdag is er een kerstbuurtmaaltijd voor
buurtbewoners en vrijwilligers van Halte 2717. Op woensdag worden zo’n 50 mooie kerststukjes
gemaakt voor buurtbewoners die wat aandacht kunnen gebruiken. Ze worden dan op dezelfde
dag of anders donderdag rondgebracht met aandacht en tijd voor een praatje.
Vanaf vrijdag is de inloop van Halte 2717 gesloten tot en met 2 januari. En dan is het alweer
2019!

Opmerkingen en aanvullingen graag doorgeven aan Binie Geut: b.geut@kpnplanet.nl

1

www.facebook.com/Halte2717

informatie@halte2717.nl

Zin
•

De stilteruimte bij Middin heet nu Focus. Maar tijdens de
inloopuren kan iedereen daar terecht voor een vertrouwelijk
gesprek, iets in het schrift schrijven als gebedsintentie, of om
zomaar te zitten en tot rust te komen. De schilderijen van
Heleen de Lange en Beppie Ruivenkamp hebben weer een
plekje gekregen, net als ‘De Vlam’ van Carla Dekker.
Daarnaast kunnen in deze kamer vergaderingen en activiteiten worden gepland. De agenda
hiervoor ligt in de Focuskamer op tafel.
De kamerdeur is geplaatst en die kan afgesloten worden. De sleutel zit aan dezelfde ring als de
sleutel van Ons Honk. Jammer genoeg is de deur tussen Ons Honk en Middin nog niet
gerealiseerd. Tot die tijd blijven we overdag afhankelijk van de openingstijden van Middin (elke
werkdag tussen 9 en 16 uur).

Buurtpraat
•

•

De avond voor onze vrijwilligers op 9 november was erg geslaagd – we hadden de tijd om elkaar
beter te leren kennen, om bij te praten, om lekker te eten en te genieten van elkaars gezelschap.
Ook konden we kennismaken met onze nieuwe gastvrouw Angelique. Fijn dat ze bij ons gekomen
is!
Vele handen maken licht werk. Kent u iemand die het leuk lijkt om één dagdeel per maand in
Halte 2717 de rol van gastvrouw/heer op zich te nemen, te zorgen van een gezellige sfeer en
aandacht te hebben voor bezoekers? Vraag dan of hij of zij contact opneemt met onze
buurtpastor Johan Roest (tel, 0682627363, buurtpastor@halte2717.nl). We maken graag kennis
en overleggen met u de mogelijkheden.

Activiteitenprogramma van Halte 2717 in januari 2019 in Ons Honk
Inloop vanaf 3 januari 2019: Dinsdag van 10-14 uur, woensdag en donderdag van 10 tot 16 uur
Woensdag Pastoraal spreekuur om 10 uur
Woensdag Buurtpunt – voor al uw vragen, van 13-14 uur
Donderdag Soep van de dag (op=op!) van 12-14 uur
Donderdag Diamond Painters van 14-16 uur
Donderdag

3 januari

Dinsdag
Woensdag

8 januari
9 januari

Donderdag
Dinsdag

17 januari
29 januari

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

Senioren Actief: Oliebollenpraat
Diamond Painters in de Focuskamer (bij Middin)
Buurtmaaltijd
Schrijfcafe
Spelletjes
Handwerken voor een goed doel
Buurtmaaltijd
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