"Altijd gezellig om
even binnen te
komen!"

Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst,
Van het bestuur over…
ONS NIEUWE INLOOPHUIS!
Al tijdens de nieuwjaarsreceptie kon het bestuur bekend maken, dat we dit jaar zouden gaan
verhuizen, maar pas nu kunnen wij er publiekelijk meer over laten weten. Dit komt door de vele
betrokken instanties en procedures, die ook nog zo besloten mogelijk moesten werken. Dit i.v.m.
met eventuele bezwaarprocedures. Maar nu kunnen we openheid verschaffen.
Daarom maar even de hele geschiedenis............. Al tijdens de nieuwjaarsreceptie kon het bestuur
bekend maken, dat we dit jaar zouden gaan verhuizen. Al 3 jaar geleden was de eventuele
verhuizing besproken. Een nieuw huis werd nodig om meer activiteiten te kunnen organiseren,
maar ook om een meer centrale plek in de wijk te vinden. Tijdens een medewerkers overleg
hebben wij met alle aanwezige vrijwilligers besproken waaraan dit huis zou moeten voldoen.
Met deze gegevens is het bestuur in gesprek gegaan met de Alliantie, onze verhuurder. Daar was
men zeer behulpzaam, maar na bezichtiging van enkele huizen werd duidelijk dat in het
woningbestand van de Alliantie in Schothorst te weinig woningen waren, die voor ons geschikt
waren. In overleg met de Diaconie van de Protestantse gemeente Amersfoort besloten zij, dat zij
een huis voor IHS [dat zij al sinds 1986 financieel ondersteunen] wilden kopen. Het bestuur van
IHS kreeg een mandaat van hen om op zoek te gaan naar een geschikt huis, Na verschillende
mislukte bezichtigingen/ biedingen was het raak. Lancelotpad 18 werd op 15 januari jl. door de
Diaconie aangekocht, maar toen was het nodig om voor een deel van het huis, de
benedenverdieping, een wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen bij de gemeente. Dit
hadden we nodig om er inloop te mogen houden. De gemeente gaf toestemming, maar .................
toen ging de periode van start, waarin de buurt bezwaar kon maken tegen onze komst. Die
bezwaren kwamen er. Het bestuur heeft, samen met Trudy, de bezwaren die bij ons
binnenkwamen zo zorgvuldig mogelijk behandeld en goede afspraken met de a.s. buren
gemaakt. We moesten wel de periode afwachten voor eventuele bezwaren bij de gemeente. Of
die er geweest zijn weten we niet, maar in ieder geval zijn die voor de gemeente geen
belemmering geweest om bij hun goedkeuring te blijven.
In de tussentijd is het bestuur met de aannemer, de architect én de technisch adviseur van de
Diaconie aan het werk gegaan om het huis aan te passen, isoleren, brandveilig te maken,
sleutelplan, nieuwe deuren, elektriciteit/meterkast moderniseren en achterstallig onderhoud te
plegen. Deze week is de finale oplevering. Komende week is er overleg tussen alle betrokken
organisaties: de Diaconie, Stichting Inloophuizen Amersfoort en bestuur IHS . Dan worden
afspraken gemaakt m.b.t. huur[contract] en dergelijke. Het bestuur heeft toestemming gegeven
een styliste te vragen om samen met Trudy en een inrichtingscommissie een voorstel te doen
aan het bestuur over de inrichting van de benedenverdieping. Dus de verhuizing komt dichtbij.
Datum van afscheid van de Batostraat, verhuizing, ingebruikname en opening zijn nu nog niet te
plannen, maar zullen we z.s.m. laten weten. Intussen doen wij een vriendelijk, doch dringend
beroep op jullie medewerking om niet allemaal tegelijk bij het huis te gaan kijken!! Wij moeten
samen de goodwill van de buurt verkrijgen én behouden.

Na al dit praktische nieuws sluiten wij graag af met iedereen van jullie een goed en blij en vooral
vrolijk Paasfeest toe te wensen. Ieder naar eigen beleving met de Opstanding van Christus,
vieren van de lente en al het jonge groen of van een aantal fijne vrije dagen. Tot spoedig ziens,
Willy, Eveline, Ruurd, Bert en Reina
Breek uw tent op ga op reis naar…..!
Zo voelt het een beetje voor mij en misschien ook voor jullie? We gaan zoals jullie in
bovenstaande kunnen lezen onze activiteiten op een andere plek in de wijk, namelijk
Lancelotpad 18, voortzetten. Voor iedereen brengt een verhuizing spannende en leuke dingen
met zich mee. Een veelgehoorde vraag was: “waar is het? En kan ik het straks wel vinden?”
Daarvoor werden leuke oplossingen bedacht als samen er naar toe wandelen of fietsen. Er
moeten natuurlijk veel klussen gedaan worden zoals opruimen, inpakken, opknappen en
inrichten. Afscheid nemen van een vertrouwde plek waar we 32 jaar lief en leed gedeeld hebben.
Wennen straks aan een nieuw huis en aan een “andere” omgeving. Dat geldt voor ons allemaal in
meer en mindere mate. Voor sommigen komt het inloophuis dichterbij voor een ander verder af.
Ik hoop natuurlijk van harte dat iedereen de weg naar het inloophuis blijft vinden. Ik hoop ook
dat we andere en nieuwe wijkbewoners gastvrij mogen ontvangen en ontmoeten. Deze
verhuizing doet een nieuw beroep op ons om zichtbaar te maken wat het inloophuis is en wie we
willen zijn voor de wijk en voor elkaar. En nodigt ons uit om open te staan voor nieuwe
wijkinitiatieven. Ik hoop dat velen via Indebuurt033, het wijknetwerk of de wijkraad ons weten
te vinden om activiteiten samen te ontwikkelen. De wijkmobiel is ook een goed vervoersmiddel
om er te komen voor hen die slechter ter been zijn. Ik wens ons allen een mooie, inspirerende
toekomst. Dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het samen leven in de wijk en
met Claudia de Breij kunnen zeggen en zingen: “Ik zie jou.” https://youtu.be/prTyc4hQ434
Hartelijke groet, Trudy Paus.
De activiteiten gaan tot verdere bekendmaking door aan Batostraat 2

De Paasmaal.
Op tweede paasdag maandag 2 April bent u van harte welkom bij de Paaswijkmaaltijd, verzorgd
door de kookgroep. Start is om 18 uur. Kosten € 4,50. Opgave tot 30/3. Telefoon:0334801902
Activiteiten in het teken van verhuizen.
We starten naast het werk van de inrichtingscommissie met het opruimen van de spullen in huis.
Zo hebben we al boeken opgeruimd met Liesbeth en Peter. We hebben de komende tijd vele
handen nodig. Er is hulp nodig bij opruimen, inpakken, spullen wegbrengen naar kringloop of
vuilstort, over verhuizen van kleine spullen/dozen e.a. klussen. Heb je tijd en zin om te helpen
laat het weten aan Trudy en Christien.
Vesperviering op zondag 13 mei 17 uur in de Hoeksteen.
Thema: “Ga!” hoe actueel. Welkom!
Collecte Oranje Fonds.
Het inloophuis doet weer mee aan de collecte van 7 t/m 12 mei. We zijn nog op zoek naar
nieuwe vrijwillige collectanten. Wil jij meedoen? Geef je op bij Ellen Nijsse. Mail naar
info@inloophuisschothorst.nl
Volg al het nieuws over het Inloophuis op de website: www.inloophuisschothorst.nl

Het wordt Pasen:
“Het is donker om je heen. En je knijpt je ogen dicht. Zo kun je zelf niet zien.
Dat jij alles verlicht. Maar ik zie jou. Ik zie jou!”
(Claudia de Breij)

