"Altijd gezellig om ev en binnen te komen!"
Lieve vrienden en vriendinnen van het Inloophuis Schothorst,
Na de verhuizing wordt het nu de hoogste tijd om je te schrijven. We zijn van 16 t/m 30 april
dicht geweest om in te pakken en op 24 april te verhuizen. Op 24 april hebben we het nieuwe
huis aan het Lancelotpad 18 ingericht en betrokken. Vanaf 1 mei zijn we weer open gegaan. De
inloop en ook de wijkmaaltijden en de stilte momenten zijn weer van start gegaan. De groepen
aan wie we verhuren, hebben hun bijeenkomsten weer kunnen voortzetten.
Dank aan alle vrijwilligers bij de verhuizing.
Met enorm veel energie, betrokken inzet, plezier
en met soms veel gedoe is er gewerkt aan het
opruimen van het huis aan de Batostraat: het
inpakken, het uitpakken en het inrichten van het
nieuwe inloophuis. We hebben wel 35 mensen
geteld die zich daarvoor hebben ingezet met
grote en kleine klussen. Sommigen van hen
dagelijks of voor een paar uurtjes. We zijn ze
allemaal ontzettend dankbaar. Wat hebben ze
veel werk verricht en in zo’n bewonderingswaardige samenwerking. Petje af. We hopen velen
van deze helpers te zien op het Zomerfeest zaterdag 30 juni a.s. van 16.00 tot 20.00 uur waar we
onze waardering nogmaals willen laten zien, horen en laten smaken.
Afronden van de verhuizing.
Er zijn n.a.v. de verhuizing nog steeds klussen die gedaan moeten worden. Zo zullen er nog rails
voor kunst aan de muur komen, wordt er hier en daar nog geschilderd, lamp(en) ophangen, de
tuin opgeknapt, de gordijnen ophangen en komt er in de loop van de komende maanden ook nog
nieuw meubilair.
De officiële (her)opening.
Deze willen we natuurlijk plaats laten vinden als we er spik en span bijzitten 😉
De datum maken we bekend via de nieuwsbrief, e-mail, krant, website en tegen die tijd ook op
onze facebookpagina.
Vesperviering 13 mei.
Tijdens de jaarlijkse traditie in de Hoeksteen nemen naast de vaste
bezoekers ook IHS-ers deel aan deze viering. In een mooie vesperviering
met het thema: “Ga met ons!” hebben we, hoe actueel, gevierd, verwoord
bezongen en zelfs ook gebeden over wat er allemaal komt kijken bij het
gaan, vertrekken en ergens anders weer verder gaan. We hebben elkaar ook
uitgenodigd: “Ga met ons!” Een prachtig symbool daarvan hadden de
kunstenaars, Riemer Baumfalk, Ellen de Bruijn en Ineke Hogenboom
gemaakt en zij schonken dit aan het Inloophuis. We zullen er een mooie plek
voor vinden in de huiskamer. We zijn erg blij en verrast met dit cadeau. In
een mandje liggen de papieren voetjes met wensen aan elkaar.
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Ja, dat was zoeken en nu na drie maaltijden (iedere keer door andere kokers voor bereid) blijft
het nog steeds zoeken. Zoveel kasten, die je zoveel keren opnieuw open en weer dicht doet tot je
gevonden hebt wat je zoekt. Maar iedere keer was er weer een gevarieerde maaltijd!
Veel lof voor de dappere kokers en heel erg fijn dat de eters ook weer de weg naar de nieuwe
lokatie gevonden hebben.
Inloop en zomerrooster opening in juli en augustus. (door Ellen)
Gastmensen, inloop en zomerrooster.
Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen, hebben veel gastmensen meegeholpen met de
verhuizing. Niet alleen met inpakken, uitpakken, schoonmaken, maar ook met technische
klussen en met het uitzoeken van nieuw meubilair.
Vier gastmensen, twee coördinatoren en Trudy namen deel aan de inrichtingscommissie. Ook
één bestuurslid heeft ons incidenteel geadviseerd. Na een kort, maar prima advies van een
interieur styliste zijn we enthousiast gestart met het uitzoeken van nieuw meubilair en
gordijnen. Dat is sneller gezegd, dan gedaan. Veel winkels, websites en een meubelmakerij
werden bezocht. De tafels moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen, in verband met de
ruimte en de verschillende activiteiten die in het Inloophuis plaatsvinden en de stoelen en het
tweezitsbankje moesten voor iedereen lekker zitten..….. Het is gelukt! Na een prima
samenwerking binnen de inrichtingscommissie, plezierig en constructief overleg met (de
voorzitter) van het bestuur hebben we twee nieuwe tafels, twaalf eetkamerstoelen, een
tweezitsbankje en vier stoelen met armleuning uitgezocht. Ook de gordijnen werden gekozen en
mochten aangeschaft worden. We hopen dat de nieuwe spullen eind juli, begin augustus
geleverd kunnen worden. Leden van de inrchtingscommissie: het was soms hard werken en heel
warm, maar we hebben het gefixed. Heel hartelijk bedankt!
Inloop
Na een halve maand gesloten te zijn geweest, is de inloop weer in volle gang. Elke dag zijn er
twee gastmensen aanwezig om de (nieuwe) inlopers welkom te heten, te voorzien van een kopje
koffie of thee en te luisteren naar verhalen. Het was even wennen, maar nu kunnen we zeker
zeggen, dat zowel inlopers als gastmensen heel positief zijn over de nieuwe huisvesting. Het huis
is licht, omgeven door veel groen en er is een ruime tuin met een overkapping. De tuin nodigde
uit om buiten te zitten, wat we dan ook, mede door het prachtige weer, al veel hebben gedaan.
Inloop tijdens de zomermaanden.
Ook tijdens de zomermaanden, juli en augustus, is het Inloophuis elke dag open.
De inloop is dus precies hetzelfde als in andere maanden.
Maandag, donderdag en vrijdag van 14 tot 16 uur.
Op dinsdag en woensdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Elke 2e, 3e, 4e zondag van de maand van 14 tot 16 uur.
Dit is mede te danken aan onze vaste en (2) nieuwe invallers en aan de vaste gastmensen die
ook nog eens extra willen invallen. Fantastisch! De saamhorigheid onder de gastmensen is heel
groot! Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!
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Training voor gastmensen.
Op 1 en 8 juni van 10.00-12.00 uur hebben negen gastmensen en één coördinator deelgenomen
aan een training. Deze training werd gegeven door Willy Maat, bestuurslid. Onderwerpen waren:
gastvrouw/heer zijn, verschillende vormen van communiceren en hoe communiceer je, welke
soorten vragen stel je en welke voorwaarden zijn belangrijk bij het voeren van een gesprek,
actief luisteren. Er werd geoefend aan de hand van praktijksituaties. De deelnemers waren
enthousiast en positief over datgene wat ze geleerd hebben. Willy, heel hartelijk bedankt voor de
aansprekende manier waarop je deze training weer hebt gegeven.
Uitloop en Bezinningsgroep/stiltemomenten. (door Louise)
In mei en juni heeft de bezinningsgroep haar maandelijkse stiltemoment
voortgezet op de nieuwe locatie. Het is nog even zoeken met elkaar welke
ruimte we daar het beste voor kunnen gebruiken. In dankbaarheid hebben we
ook stilgestaan bij het feit dat het Inloophuis verder kan gaan op deze nieuwe,
mooie plek. In de maanden juli en augustus hebben we een zomerstop, maar
vanaf september gaan we weer fris van start op de eerste maandagavond van de
maand om 19.15. Wees welkom!
Kennismaking met de naaste buren?
Op een kennismakingsmiddag met de naaste buren van het
inloophuis hebben de kokers een geweldige prestatie
geleverd. ‘Petje af’!
In een goede samenwerking werd die zaterdagmiddag alles
klaar gezet voor onze nieuwe buren op het Lancelote pad.
Een hele goede PR voor in de buurt. Een zeer geslaagde
middag.
Iedereen heeft genoten van onze High Tea met ‘hapjes’, het
was TOP!!!!

Het Zomerfeest.
Dit jaarlijkse feest staat dit jaar in het teken van een bedankje voor alle vrijwilligers die
meegewerkt hebben aan de verhuizing. Alle vrijwilligers hebben daarvoor een uitnodiging
ontvangen. Wilt u ook graag deelnemen aan het feest, misschien om ook uw waardering te laten
blijken dan kunt u zich opgeven voor de barbecue voor 27 juni. U kunt zich per e-mail opgeven:
info@inloophuisschothorst.nl en telefonisch op: 033-4801902.
Welkom.
Hopelijk hebt u genoten van al het nieuws in deze brief. Natuurlijk is het nog leuker om een
kijkje binnen te nemen en een bakkie met ons te doen. U bent daarvoor van harte welkom in
Inloophuis Schothorst aan Lancelotpad 18.
In elk geval wensen wij u een zonnige, ontspannen en gezellige zomer in de wijk of elders. Goede
reizen en graag tot ziens en horens. Kom gerust met uw (vakantie)verhalen naar ons inloophuis.
Volg al het nieuws over het Inloophuis op de website: www.inloophuisschothorst.nl
Hartelijke groeten namens alle schrijvers, Trudy Paus.
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