"Altijd gezellig om even binnen te komen!"
April 2019
Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst,
Vorig jaar om deze tijd was het Inloophuis gesloten en de medewerkers druk met inpakken en verhuizen.
Ongelooflijk snel is dit jaar gegaan. Op 1 mei a.s. zijn we al een jaar aan het Lancelotpad 18. We zijn heel
goed ontvangen door de naaste buren. Erg leuk om hen te ontmoeten en heel fijn hoe gastvrij er is
gereageerd.
We zijn al aardig gewend aan de nieuwe ruimte. Tegelijkertijd zijn we ook wel tegen zaken aan gelopen
die we nog net even anders wilden. Zoals de inrichting van de keuken, de garage en de tuin. Daar werd en
wordt nog aan gewerkt. De keuken wordt op 3 en 4 mei aangepakt. Dit betekent dat op 3 mei er geen
inloop is. Ook merkten we toch wat last te hebben van echo in de kamer. Daar zijn we mee bezig..
Voorjaar in Schothorst.
Aan de natuur en de mensen merk je dat het voorjaar is. De bomen staan prachtig te
bloeien, de mensen niezen wat af. Maar tegelijkertijd wordt er met volle teugen van de
bloemen, de kleuren en de geuren genoten. De boom op de foto vind ik elk jaar wel
heel bijzonder. Twee bloesembomen in één gestrengeld, op elkaar geënt? Of toevallig
samen? Ik vind het een mooi symbool voor de wijk waarin wij ook kleurrijk samen
leven. In het Inloophuis staan wij voor gelijkwaardigheid tussen mensen, ondanks de
vele verschillen. En net zoals deze boom staan we voor verdraagzaamheid en kleurrijk
samen leven. Helaas weten we ook dat dit niet altijd makkelijk is, daarom wens ik voor
ons allen dat deze boom dit voorjaar voor ons symbool mag staan.
Wijkmaaltijd.
Vanaf januari werd er elke woensdag samen gegeten. Soms zit de
tafel vol met 14 mensen maar vaak is de groep kleiner. Zelfs met
4 is al eens voorgekomen. Maar dan is het toch fijn dat je met
elkaar kan eten en niet alleen. Er is dan ook meer aandacht voor
elkaar. De heerlijke gerechten worden erg gewaardeerd. Kom in
mei gerust eens mee-eten. U bent op woensdagen om 17.30 uur
welkom voor een drankje, om 18 uur eten we en om 19.30 sluiten we af met koffie of thee. Opgeven
uiterlijk op de maandag ervoor.
De kookgroep kan op dit moment versterking gebruiken vanwege uitval door ziekte en
zwangerschapsverlof. Vindt u het leuk om te helpen met koken laat het ons weten.
Voor info en opgave kunt u bellen naar 033-4801902 of mailen info@inloophuisschothorst.nl
Kunstlokaal.
We zijn in januari gestart met het project Kunstlokaal. Creatieve workshops
worden in series van 3 gegeven in het Inloophuis. Er waren workshops tekenen
en kleuren, schaar en papier, fotografie en wol vilten. In mei en juni volgen nog
glas schilderen en werken met hout. De workshops zitten snel vol. Daarom
worden enkele workshops voor de 2e keer gegeven. Als u laat weten dat u belangstelling heeft voor één
van deze workshops dan houden we u op de hoogte van het programma. Voor info en opgave kunt u
bellen naar 033-4801902 of mailen info@inloophuisschothorst.nl
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Voorjaarswandeling in het Paradijs.
Op 3 april zijn we met een groepje wijkbewoners naar een natuurgebied achter
Achterveld geweest om daar te wandelen. Enkele cursisten van de workshop fotografie
waren ook mee. Dat leverde natuurlijk heel veel mooie foto’s op en aandacht voor wat
er groeit en bloeit en ons steeds weer…..
We zijn op zoek naar een wandelmaatje. Enkele wijkbewoners vinden het leuk vinden
om met regelmaat vanuit het Inloophuis te wandelen. Wie wil met dit groepje op pad?
Voor info en opgave kunt u bellen naar 033-4801902 of mailen info@inloophuisschothorst.nl
Palmpasen.
Zondag 14 April werd er een Zinnige zondag gehouden. We keken naar de film The Last Wolf van
Jean Jacques Annaud. Onder genot van een linzensoep met brood, bespraken we de film.
1e Paasdag.
Zijn we open. Er is een sfeervolle paasinloop van 14 tot 16 uur. Gastvrouwen die middag zijn Froukje en
Esther. Kom gezellig binnen en eet een eitje mee!
2e paasdag zijn we gesloten.
Koningsdag.
De dag dat de Koning zijn verjaardag in Amersfoort viert is wel heel bijzonder. Daar wil je in de stad
“natuurlijk” bij zijn. Mocht je die drukte maar niks vinden maar je wil ook niet alleen zitten?
Laat het ons dan weten. Dan kunnen we misschien open zijn en een gezellige oranje inloop houden en tv
kijken? Alleen bij voldoende aanmeldingen. Voor info en opgave kunt u bellen naar 033-4801902 of
mailen info@inloophuisschothorst.nl
Weggeefwinkel.
Wist je dat we sinds februari een weggeefwinkel hebben in de garage van het Inloophuis. Tijdens de
inloop op dinsdag en donderdag is het open. Je kan er nog goede bruikbare spullen brengen. De
gastvrouw/man beoordeelt of ze aangenomen worden. En je kan ook komen snuffelen mocht je iets nodig
hebben. Wil je meer weten vraag tijdens de inloop naar Nans, Jos of Liesbeth.
Lief en leed.
“Trudy, kom je een kop koffie met ons drinken,” was vanmiddag de vraag tijdens de inloop. “Helaas niet,
zei ik, “want ik wil de nieuwsbrief graag afmaken. Wat vinden jullie trouwens belangrijk dat ik erin
schrijf?” “Nou, misschien iets over hoe het met deze en gene gaat, “ werd er gezegd. Met name werd er aan
Marika gedacht. We missen haar al een paar maanden. Ze is erg ziek en we houden contact via haar
moeder via whatsapp, kaartjes en telefoontjes. En soms lukt het om op bezoek te gaan. We hopen dat deze
aandacht hen troost en kracht geeft.
In het verleden werden er vaker persoonlijke lief en leed berichten gedeeld via de nieuwsbrief. Zo werden
we betrokken bij elkaar, nu ben ik daar vanwege privacy regels wat terughoudend in.
Op zoek naar collectanten.
Durf jij iemand vriendelijk om een bijdrage te vragen voor Het Oranje Fonds
waarvan de helft van de opbrengst naar het Inloophuis gaat? Vind je het leuk om
samen met iemand te collecteren? Vind je het waardevol om mensen te vertellen
over wat er allemaal in het Inloophuis te doen en te vinden is? Dan kunnen we jou
gebruiken om te collecteren. De collecteweek is van dinsdag 11 juni t/m zaterdag
15 juni.
Laat je het ons weten? Bel dan even naar Trudy Paus 033 4801902 of mail naar
info@inloophuisschothorst.nl. Ik ontmoet je graag!

Vrolijke en hele fijne paasdagen gewenst.
Hartelijke groet, Trudy Paus.

Volg al het nieuws over het Inloophuis Schothorst op de website: www.inloophuisschothorst.nl
En op facebook: www.facebook.com/inloophuisschothorst

