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Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst, 

Wij zijn alweer ruim een jaar "thuis" aan het Lancelotpad; op 24 april vorig jaar was de verhuizing en 

op 31 augustus de feestelijke opening van het nieuwe Inloophuis! En wat is er veel gebeurd/gedaan 

door vrijwilligers , medewerkers, coördinator en bestuur. De keuken is verbouwd, waardoor het 

koken een stuk makkelijker gaat. De achtertuin is ontdaan van alle dode struiken, gammele 

schuttingen en gladde houten vlonders en opnieuw ingericht. In september volgt de voortuin. Eind 

juli wordt de badkamer ingrijpend verbeterd. Na het vertrek van onze kamerbewoners, begin dit jaar, 

zijn er nu weer 2 nieuwe mensen gekomen en wij hopen, dat zij zich bij ons thuis zullen voelen. 

Tijdens de medewerkersbijeenkomst is er door alle aanwezigen nagedacht over nieuwe activiteiten, 

die het IHS zou kunnen gaan organiseren, enkele daarvan worden nu besproken op uitvoerbaarheid. 

Héél positief was dit seizoen de samenwerking met Scholen in de Kunst, in de vorm van 'Kunstlokaal'. 

Korte cursussen voor kleine groepjes mensen; dit bracht nieuwe initiatieven én nieuwe mensen. Al 

met al is er veel werk verzet en hebben goede gaven ons bereikt, waarvoor wij heel dankbaar zijn. 

Eén goede gave wordt nog verwezenlijkt, waarschijnlijk zéér binnenkort. En dat is het cadeau van het 

gemeentebestuur dat ons vorig jaar tijdens de opening was toegezegd. Het wordt een bord aan de 

buitenmuur van het Inloophuis met daarop de tekst van het gedicht, dat de toenmalige 

stadsdichteres (Eva Vleeskruijer) voor ons gedicht heeft ter gelegenheid van de opening. We wachten 

nog op de vergunning voor het plaatsen van dit geschenk. Houd onze website in de gaten om  te 

weten wanneer dit gaat gebeuren! 

Dan rest ons nog om iedereen een fijne zomer toe te wensen, thuis of ergens met vakantie. Wij 

wensen vooral dat er hoe dan ook ruimte is voor échte recreatie [dat is herschepping!] en dat we 

elkaar na de vakantie met nieuwe energie, ideeën en inzet weer ontmoeten en aan de slag kunnen 

gaan. 

Hartelijke groeten van het Bestuur: Willy, Eveline, Ruurd, Bert en Reina. 

 

De zomer heeft zijn intrede gedaan met vele mooie, warme dagen. We konden al heerlijk buiten 

zitten in de achtertuin. Wist u dat tuinman Gerard Voorburg een aantal dagen druk bezig is geweest 

met het opknappen van de tuin? We kregen van een wijkbewoner die haar tuin wil “ontstenen” een 
partij tegels. Dankzij twee vrijwilligers zijn ze opgehaald. De schutting is vernieuwd en meer open 

geworden en er is een nieuwe, bredere poort gekomen zodat scootmobielers beter naar binnen 

kunnen. Voorlopig kan je je fiets nog achter kwijt maar in het najaar komt er in de voortuin een 

fietsenstalling. De borders zijn opnieuw beplant. Dankzij een gulle gever kunnen we dit allemaal 

doen. We zijn erg blij met hoe het nu opgeknapt is.  
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Inloopjes 

• Op 15 juni hebben vrijwilligers van de Doorbrekers een bijzonder gezellige avond 

georganiseerd met samen eten en een gezellige Pub-quiz. Heel veel dank voor deze 

spontane actie. Er is nog vaak over gepraat.  

• Zondag 7 juli was er Struinen in de tuinen. Wat was dát een leuke middag met optredens 

van het koor Smartofore waar Christien en Herman deel van uitmaken. Met een aantal 

mensen werd er ook nog naar het Oranje vrouwenvoetbal gekeken onder het genot van 

een aantal stukken pizza en een drankje.  
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• Het was ook verrassend om Marika weer in het Inloophuis te ontvangen. Ze kwam even 

binnenlopen en vertelde dat het goed met haar gaat. Heel erg leuk bezoek. 

• De Inloop is in de maanden juli en augustus gewoon open. Dit dankzij de extra inzet van 

gastmensen. De activiteiten liggen in principe stil op enkele zomeractiviteiten na. 

Daarnaast zijn twee pilots gestart om de animo voor Taal Lokaal en Bij de Haard Praat te 

peilen (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

 

Lief en leed 

 

De afgelopen maand zijn er ook nog enkele lief en leed berichten gemeld bij het Inloophuis en we 

hebben kaarten geschreven naar betrokkenen. Velen die de inloop of wijkmaaltijden bezochten zijn 

al op de hoogte. 

We zijn heel verdrietig vanwege het plotseling overlijden van Nennie Gerritsen. Zij was een 

vrijwilliger, vriendin en maatje voor ons. Zij kookte, was gastvrouw bij de wijkmaaltijden en deed 

voor ons veel boodschappen en allerhande hand en span diensten. We genoten altijd van hoe ze 

meedeed in gesprekken en hoe ze soms met humor uit de hoek kon komen en mooie verhalen 

vertelde. We zullen haar vreselijk missen. 

Maar daarnaast hebben we ook weer ervaren dat dood en leven dichtbij elkaar liggen. Want we zijn 

zeer verheugd voor Marieke en Wouter met de geboorte van Rogier. We wensen hen veel liefde, 

gezondheid en plezier bij de opvoeding. 

 

Taal Lokaal 

 

In juli ’19 is een nieuwe activiteit gestart. Op de dinsdagavonden 9 en 16 juli van 19.30 tot 21.00 uur 

konden wijkbewoners samen met Nanzz van Vliet oefenen met Nederlandse taal, vragen stellen over 

tekst in een formulier en de uitspraak van woorden oefenen.  

 

Weggeefwinkel 

 

De weggeefwinkel wordt steeds vaker bezocht en spulletjes die nog goed zijn en gebruikt kunnen 

worden komen weer bij een volgende blije eigenaar terecht. Zo doen we op een kleinschalige manier 

mee aan een deeleconomie. Openingstijden zijn op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op 

donderdagmiddag van 14 .00 tot 16.00 uur. Vraag op andere dagen naar de gastvrouw/-man. Je kan 

ook vragen naar Nans, Jos of Liesbeth. 
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Bij de Haard Praat 

 

In augustus worden mannen uitgenodigd voor een gezellige avond rondom de haard in de tuin. 

Ben je geïnteresseerd in andere culturen of wil je juist graag Nederlandse mannen ontmoeten dan 

ben je welkom. Geef je naam, telefoon of mailadres door dan krijg je een uitnodiging voor in 

augustus. Gastheren zijn Sahin en Theo.  

 

Zomeractiviteiten 

 

• Zaterdag 10 augustus wordt er een zomerse wandeling gemaakt over landgoed Coelhorst. 

Opgeven kan via het formulier aan de lat in het Inloophuis. We verzamelen om 10.30 uur bij 

het Inloophuis waar de koffie klaarstaat. Om 11.00 uur vertrekken we voor de wandeling die 

tot ca 14.00 uur zal duren. Lunch en drinken zelf meenemen. Aan het eind van de wandeling 

gaan we nog iets drinken bij de Noot in Hoogland als afsluiting. 

• Vrijdag 16 augustus Foodfestival Dierentuin Amersfoort, van 16.00 tot 21.00 uur (nog niet 

definitief. Info volgt via het Inloophuis). 

• Een stééngoede middag gaat het worden op woensdag 21 augustus als Rob van Krieken 

komt vertellen over het ontstaan van (agaat)stenen. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur bent u van 

harte welkom. En heeft u nog een steen waarover u meer wilt weten? Neem die dan vooral 

mee. Opgeven via het inschrijfformulier op de lat in het Inloophuis.  

• Op vrijdag 30 augustus wordt het zomerfeest georganiseerd van 17.00 tot 20.00 uur. 

Gezellige middag/avond met drankje en hapjes en barbecue. Voor de onkosten wordt een 

bijdrage gevraagd. In augustus wordt bekend gemaakt hoeveel. Belangstellenden kunnen 

zich vast aanmelden.  

Vooraankondigingen 

• Op 14 september doen we mee me Beleef Schothorst 

• Op zaterdag 28 september ‘Burendag’ houden we Open Huis in het Inloophuis. Informatie 

hierover volgt in augustus. 

Zomer wens 

 

De zomer nodigt ons uit tot even niets hoeven, ontspannen, genieten van de zon, de natuur en de 

stilte. Ik wens jou toe dat je kan genieten van zomerstilte momenten.  

 

“Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.”  (Citaat v. M. Gandhi) 

 

 

Hartelijke groet,  

Trudy Paus (met vakantie van 8 juli t/m 5 augustus) 

 

 

 

Volg al het nieuws over het Inloophuis op de website: www.inloophuisschothorst.nl 

http://www.inloophuisschothorst.nl/

