HUIS MET EEN HART
November 2020

Nieuws van de coördinator
Hallo lieve mensen,
Wat was het een lastige beslissing om het Inloophuis weer te sluiten, maar vanwege de beperkte
ruimte en de verscherpte maatregelen voelde het niet meer verantwoord om open te blijven voor
inloop en maaltijden. Ondertussen zijn de maatregelen weer verscherpt en hebben we gehoord
dat buurthuizen met vrije inloop verplicht dicht moeten voor de komende 2 weken. Ook wij vallen
hieronder, dus ook de komende 2 weken blijven wij nog gesloten. Wel hebben we inmiddels
plannen gemaakt hoe we weer open zouden kunnen gaan als dit weer mogelijk is, al is dit in
afgeslankte vorm. Op zijn vroegst is dit vanaf maandag 23 november. We zijn hierbij uitgegaan van
de regels die gelden voor een huiskamer. In deze nieuwsbrief lees je hoe dit eruit zal komen te
zien. Ook voor andere initiatieven uit de wijk geldt dat veel tijdelijk niet door kan gaan. Hopelijk
kunnen ook deze activiteiten snel weer doorgang vinden, dus ik meldt ze wel in deze nieuwsbrief.
Houdt voorlopig de moed erin, blijf omzien naar elkaar en laat vooral ook aan ons weten als je
behoefte hebt aan contact.
Hartelijke groet, Ineke Opstal

Nieuws over onze activiteiten
Inloop (voorlopig gesloten, eventueel open vanaf 23 november, mits mogelijk)
Maandag 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag 10.00 – 12.00 uur
Woensdag 10.00 – 12.00 uur
Donderdag 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 14.00 – 16.00 uur
Zondag
voorlopig niet
Op het moment dat wij weer open mogen gaan wij dit op de volgende manier organiseren:
• We gaan alleen doordeweeks open, de zondag vervalt voorlopig.
• We ontvangen maximaal 3 gasten per inloop.
• Telefonisch reserveren is mogelijk, op de dag zelf vanaf een half uur voor de inloop (als de
gastmensen aanwezig zijn). Zij houden dan een plekje vrij. Vooruit reserveren voor een
andere dag is helaas niet mogelijk.
• Spontaan langskomen blijft ook mogelijk, al is er dan een risico dat je niet naar binnen kan.
Dit zie je op de volgende manier: Bij de ingang van het pad komen 3 kunstplantjes te staan.
Kom je spontaan langs zonder reservering, en staat er nog een plantje, dan kun je naar
binnen. Als er geen plantjes meer staan, dan zitten we helaas vol. Probeer het dan een
andere dag opnieuw.
• Uiteraard houden we de maatregelen die er binnen al waren aan, zoals de anderhalve
meter afstand en het desinfecteren van de handen.

Let Op! Bovenstaande regels gelden (zo mogelijk) pas vanaf 23 november!
Haardpraat
Binnen de huidige regels gaat de haardpraat 27 november niet door.

Nieuws uit de wijk
Mandela’s tekenen en kleuren (zodra de regels weer verruimd worden)
In het Middelpunt kun je elke maandagochtend in de Open Huiskamer komen
kleuren of tekenen. Beheerder Anton is bereid om mensen op gang te helpen.
De materialen worden (in elk geval voorlopig) gratis ter beschikking gesteld door
het Buurtbudget Zielhorst. Het kleuren of tekenen blijkt een leuke bezigheid bij
de koffie of thee en je kunt er gezellig bij kletsen met de andere deelnemers. Wie
(even) geen zin heeft in mandala’s, houdt het bij de koffie, de kranten en het
gezelschap!
Informatiepunt Schothorst
Ons informatiepunt is elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur geopend.
Wijkbewoners kunnen hier kosteloos terecht met vragen op het gebied van belasting, juridische- of
financiële zaken of op persoonlijke vlak.
We zijn te vinden in de kerk “de Hoeksteen” aan het Klaartje Donzepad 59.
In tegenstelling tot de 4 grote informatiewinkels is voor dit informatiepunt het maken van een
afspraak niet noodzakelijk. Vanzelfsprekend houden we ons aan de RIVM-richtlijnen.
Meer informatie over onze informatiewinkels en het inlooppunt in Schothorst vindt u via:
https://www.indebuurt033.nl/over-indebuurt033/informatiewinkels/

Initiatieven:
Online programma ‘Stap uit je schulden’
Aanmaningen, betalingsregelingen, deurwaarders. Wie eenmaal achterloopt met de rekeningen,
verliest al snel het overzicht. Het online programma 'Stap uit je schulden' wordt aangeboden
door Stadsring51 in samenwerking met Liselotte Maas, schuldhulpverlener en oprichter van De
Online Schuldencoach. In acht haalbare stappen neemt de deelnemer de regie op zijn/haar
financiën weer terug. Elke stap bestaat uit een filmpje van Liselotte en opdrachten in een digitaal
werkboek. Via de website http://stadsring51.nl/stapuitjeschulden/ kun je je aanmelden. Deze
cursus is gratis voor bewoners uit Amersfoort en Leusden. Je kunt direct aan de slag om in 8
stappen je eigen actieplan te maken. Als je dat wil, kan een ervaren coach bij je thuis komen om je
te helpen het programma te doorlopen.

Nieuws van het bestuur
Corona. Het virus blijft ons achtervolgen. Eindelijk konden wij als inloophuis na een lange periode
weer open, maar door de toename van het aantal besmettingen moesten wij opnieuw met pijn in
het hart de deur van het Lancelotpad sluiten. Het druist in tegen alles waar wij als inloophuis voor
staan. Wij willen een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen die behoefte heeft om onder het
genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan of om de dagelijkse zorgen met elkaar te
delen. Daar past uiteraard geen gesloten deur bij. Nu maar hopen dat de strengere maatregelen
van de overheid een positief effect hebben zodat we elkaar snel weer in onze vertrouwde
huiskamer kunnen ontmoeten. Het ziet er nu nog niet naar uit maar wij zullen allen de moed erin
moeten houden.
Met vriendelijke groeten van Willy, Ruurd, Reina en Bert.

info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902
www.inloophuisschothorst.nl
of volg ons op facebook

