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Dit jaar bestaat 't Stoofje 45 jaar!
Het begon ooit als opvanghuis voor mensen die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hadden. Maar
inmiddels is het uitgegroeid tot een ontmoetingshuis waar iedereen zich thuis kan voelen. Het is een
plek geworden waar je zes dagen in de week van 13.00 tot 16.00 uur kan binnenlopen voor een kopje
koffie of thee; waar je je verhaal kwijt kunt of waar je gewoon even een praatje kan maken.
Het is een veelzijdige plek geworden waar van alles te doen is: van meditatie tot mee-eten en van
tweedehandsmarkt tot pelgrimeren. Dat alles lees je hieronder.

De verbouwing
Op carnavalsmaandag kwam Wethouder
Melisse hoogstpersoonlijk het eerste stuk
muur slopen tussen de huiskamer en de
nieuwe ruimte. Daarmee zal onze
huiskamer een stuk groter worden. Dat is al
bijna zover, het is nog een kwestie van
dagen tellen. Veel werk is er verzet door
Bouwbedrijf van Agtmaal en vele
vrijwilligers die hier veel tijd en energie in
hebben gestopt.
Het resultaat is meer dan prachtig.

Openingstijden van de tweedehandsmarkt
Vanaf 1 mei zijn we naast de openingstijden op woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag nu ook op de
donderdagmiddag opengegaan. Het is goed te merken dat de klanten van deze markt het via mondtot mondreclame al hebben doorgegeven, want de kassa rinkelt al aardig op donderdag.

Activiteiten
De creabea-groep heeft het aflopen half jaar, onder begeleiding van Trifa en Hilde, op donderdag
mooie creaties gemaakt. We zagen o.a. schilderijtjes van een koe, lotusbloemlichtjes en leuke
sieraden ontstaan. Ook wat lekkers: loempia's! Dat viel in goede aarde. Het weer werkte op die dag
in het vroege voorjaar al goed mee.

Laila heeft na de geboorte van haar dochtertje het muziekuurtje op de donderdagochtend weer
opgepakt. Naast framedrum is het nu ook een bijeenkomst met zang, gitaar en mondharmonica.
Maar het is vooral muziek en plezier die ons verbindt.
Twee woensdagen in de maand kunnen we genieten van de stoofpot. Onze koks weten altijd weer
een heerlijke maaltijd te bereiden. We laten het ons smaken en praten of luisteren naar elkaar.
Het praathuis is er voor anderstaligen op dinsdagmiddag en donderdagochtend. Ze worden wegwijs
gemaakt in onze taal en cultuur en er is aandacht voor elkaars verhalen en de verschillende culturen.

De groep kan nogal eens wisselen, maar de bijeenkomsten zijn waardevol en ontspannend. We zijn
blij dat de begeleiding goed bemand is met vrijwilligers.
Er is een groep die aan de meditatiesessies deelneemt. Deze groep wil graag nieuwe mensen
verwelkomen. De ochtendmeditatie is op dinsdag- donderdag en vrijdag om 8 uur in de stille ruimte
van ‘t Stoofje. Het is een mooie start van de dag.
De vrijdagmeditatie met vegetarische maaltijd begint om 17.30 uur. Na half uur geleide meditatie
gebruiken we met elkaar de maaltijd.
De klankmeditatie, die onder de Basiliek plaatsvindt wordt door wisselende bezoekers als rustgevend
en bijzonder ervaren. Dat komt mede door de locatie.

Pelgrimeren met groep 8
Op 18 en 20 juni hebben 43 kinderen uit Roosendaal in kleine
groepjes gepelgrimeerd naar ’t Stoofje. Een groep vrijwilligers
pelgrimeerde met hen mee. Dalal en Fatima vertelde hun
vluchtverhaal waar de kinderen erg van onder de indruk waren.

De fietsgroep
Deze groep start op 2 juli om 13:00 uur. Deze activiteit zal
plaatsvinden elke dinsdag tot eind augustus

Vrijwilligers
Met veel vrijwilligers maken we deze plek tot wat het is, iedereen draagt zijn steentje bij. Zonder hen
zou 't Stoofje niet kunnen bestaan.
Soms stoppen er vrijwilligers. Dat kan om verschillende redenen zijn: gezondheid, een opleiding,
andere bezigheden of een reguliere baan.
Zo is Zeycan gestopt als gastvrouw, omdat ze een fotografieopleiding gaat volgen. Ze fotografeert niet onverdienstelijk,
want ze kreeg de derde prijs bij een fotografie-wedstrijd die
de gemeente had uitgeschreven. De winnende foto's
stonden afgedrukt in de Halderbergse bode.
Er komen dus zo nu en dan plekken vrij. We zijn dan ook op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vooral de gastvrouwen/heren
zouden blij zijn met nieuwe collega's. Maar we zoeken graag
voor iedereen die iets wilt betekenen binnen ’t Stoofje een
geschikte plek.
Ook willen we nog even vermelden dat Rien Couwenbergh
een lintje heeft gekregen, mede omdat hij zich jaren heeft
ingezet op ’t Stoofje. Hij kwam later nog een mooie foto
zoeken om in de Halderbergse bode te plaatsen.

Coördinatie
Yvonne is officieel aangesteld voor de ziektevervanging van Monica. Rie staat haar bij met de
dagelijkse gang van zaken. Het ziet ernaar uit dat Monica nog enige tijd nodig heeft om helemaal
goed te herstellen. Die tijd gunnen we haar van harte.

Wat staat er op het programma?
Op zaterdag, 21 september gaan we vieren:
•

dat we groter gegroeid zijn, maar nog steeds even gastvrij.

•

dat ’t Stoofje 45 jaar bestaat

•

dat we een grotere huiskamer hebben, waar de sfeer hetzelfde is

•

dat we weer wisselen van seizoen, dit keer extra feestelijk met een Herfstmarkt, Kunstmarkt,
Boekenmarkt.

•

dat 't Stoofje een mooie plek is. Een plek om te koesteren!

