
 

Ons motto: 
SAMEN leven,
samen LEVEN



Ontmoeten
Iedereen is welkom voor een 
kopje koffie of thee in een open 
gastvrije sfeer. Wanneer de 

kaars voor het raam brand 
is er iemand thuis.

Bezinnen
We bieden door het jaar heen 
verschillende momenten hie-
voor, zoals rond feest en ge-
denkdagen of naar aanleiding 
van een afgesproken thema.
Ook staan we stil bij ziekte of 
overlijden.

Samen eten
Samen de maaltijd 
bereiden of gewoon aan-
schuiven aan tafel, dat kan 
drie keer per maand. 
Een goede gelegenheid om 
buurtgenoten te ontmoeten.
Dit kan op de tweede dinsdag 
en de vierde donderdag van 
de maand. 
Graag vooraf aanmelden.
Om half zes kunt u binnen-
lopen en de maaltijd begint 
rond zes uur.

Verbinding
We willen graag allerlei acti-
viteiten organiseren waardoor 
de saamhorigheid in de wijk 
wordt vergroot. Ons motto is 
tenslotte: SAMEN leven. 
Samen LEVEN. 
Goede ideeën hiervoor zijn 
van harte welkom!

Vieren
Gedeelde vreugd is dubbele 
vreugd. Daarom vieren we elk 
jaar samen de feestdagen, 
zoals Advent en Kerst, Oud en 
Nieuw, Pasen, Koningsdag, 
Pinksteren en Burendag.
Ook schenken wij aandacht 
aan verjaardagen van wijk-
bewoners.

Samen actief
Buurtinitiatieven vanuit de 
wijkbewoners zijn welkom. 
Deze kunnen in samenwer-
king met het Inloophuis geor-
ganiseerd worden of het In-
loophuis kan gehuurd worden 
door buurtgenoten die een 
buurtinitiatief organiseren.

Gezellig!
de koffie 
staat klaar



 

Over het logo
Het bestuur zocht naar een 
nieuw eigentijds logo. Daar 
steeds meer de afkorting IHS 
(Inloop Huis Schothorst) wordt 
gebruikt, kozen wij voor deze 
letters, temeer daar zij ook 
een vroeg-christelijke beteke-
nis hebben, t.w. de Griekse 
afkorting voor Jezus én de in 
een visioen van Constantijn 
de Grote gebruikte -latijnse- 
uitspraak “ In Hoc Signo” 
(= In dit teken -het Kruis- zal 
                ik overwinnen).

Openingstijden Inloop
Maandag: 14.00 tot 16.00 uur. 
Dinsdag: 10.00 tot12.00 uur.
Woensdag: 10.00 tot 1200 uur.
Donderdag: 14.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag:           14.00 tot 16.00 uur. 
2e 3e 4e 
Zondag:          14.00 tot 16.00 uur.        
Wilt u meer informatie, heeft u 

ideeën of suggesties neem dan 

contact met ons op!

Adresgegevens
Batostraat 2, 3813 LK A’foort
033 480 19 02 
Coordinator:  Trudy Paus 
www.inloophuisschothorst.nl 
info@ inloophuisschothorst.nl
Banknummer:  
NL53 INGB 0000437409                          
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