
WERELDHUIS 

 
Beste gasten, vrijwilligers en belangstellenden, 

Houten, oktober  2019 
Allereerst past een woord van dank aan de gastvrouwen en gastheren. Zij maakten mogelijk dat de 
hele maand augustus de koffiemomenten en de taallessen op donderdagochtend door gingen. 
 
Daarnaast ontvingen we heel fijn nieuws van het DOORGEEFLUIK. Aleid schrijft: “Het DGL heeft, 
wonder boven wonder, een nieuwe opslag! Walmolen 7 (BRUNAgebouw). Vlakbij de vorige locatie 
aan de Pelmolen, dus weer goed bereikbaar. Via een tip/goed woordje, begin september, van iemand 
die ‘oppast’ bij Bewaakt en Bewoond. We zijn helemaal opgelucht dat we verder kunnen met ons 
werk: we kunnen weer meubels, bedden, fietsen, etc. aanpakken/doorgeven. Zegt het voort!” 
Lever daarom weer overtollige spullen aan; alles dat een goed tweede leven tegemoet kan gaan. 
 
Alle activiteiten zijn in september weer gestart. Voor het najaar bedachten we deze activiteiten:  

 We zorgen voor Herfststukjes op alle tafels. Ingrid zal met hulp van anderen daarvoor zorgen. 
 Op 12 november staat een vrijwilligersavond gepland. Daarover volgt een aparte brief met 

informatie. Houd de datum alvast vrij. 
 Eén keer in de maand komt een andere handwerkgroep bij elkaar op zaterdag van 10.00-

16.00 uur. Het één en ander wordt nog uitgewerkt. We houden u op de hoogte. 
 Kent u Elise Witter al? Ze is tot 20 februari onze stagiaire en werkt elke donderdag mee bij 

alles wat nodig is en bij de taallessen. Ze is leerling van het Wellantcollege. 
 In de week van 9 december willen we het WERELDHUIS veranderen in kerstsfeer. Daarvoor 

hebben we mensen nodig. Wil je helpen? Meld je dan aan bij Ingrid. 
 Op 12 december maken we kerststukjes. Meer informatie hierover sturen we later. 

 
Iedereen maakt graag afspraken rondom de kerstdagen. Wij organiseren ook activiteiten waar u 
rekening mee kunt houden. Laten we samen overleggen over de volledige uitwerking ervan. De 
activiteiten zijn deze: 

 16 december - Eat en Meet in uitgebreidere vorm 

 19 december - een kerstlunch 

 21 december - Aan tafel XXL 

 23 en 24 december - koffie ochtend van 10.00-12.00 uur 

 25 december – WERELDHUIS gesloten 

 26 december - Stamppotmaaltijd voor maximaal 40 personen van 10.00-15.00 uur 

 27 december - Koffieochtend van10.00-12.00 uur 

 30 december tot en met 3 januari is het WERELDHUIS gesloten 

 6 januari 2020 staat de koffie klaar om 10.00 uur en wensen we elkaar een goed 2020 toe. 
 
Zo ziet u, er is voldoende te doen. Tot ziens in het WERELDHUIS, bij één van de activiteiten of 
gewoon bij de koffie. 
Joop van Herwijnen en Ingrid Ahlrichs 


