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Nieuws van de coördinator 
Het blijft een rare periode met steeds wisselende maatregelen vanuit de overheid waar we steeds 
weer op in moeten springen. Plannen voor de feestdagen werden gemaakt en door de wisselende 
situatie meerdere keren gewijzigd, maar gelukkig konden we toch een beetje kerst vieren in ons 
Inloophuis en blijven we ons richten op wat nog wel kan.   
En nu….. een nieuw jaar, met nieuwe plannen en in de hoop dat alles toch een keer weer wordt als 
vanouds. Het wordt een bijzonder jaar, want 2021 is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige 

Inzet. Met de slogan: ‘Mensen maken Nederland’ wordt vrijwilligerswerk en informele inzet 
gedurende het jaar 2021 goed zichtbaar gemaakt. Samen met de Gemeente Amersfoort en 
Indebuurt033 doen we mee aan de campagne “Mensen maken Amersfoort.” In deze brief zie je 
een voorbeeld van de poster die we hebben ontworpen om dit zichtbaar te maken. Inmiddels 
hangt hij ook al bij het raam in het Inloophuis. Elke maand heeft zijn eigen thema en we willen 
proberen hier steeds bij aan te sluiten met minimaal één leuke activiteit. In deze nieuwsbrief lezen 
jullie al wat het thema van januari is en wat wij deze maand gaan doen. Verder hopen we dat 
iedereen blijft omzien naar elkaar, juist nu contact maken moeilijker is dan ooit. Een klein berichtje 
in de vorm van kaartje of telefoontje kan al een groot gebaar zijn!  
Tot slot wens ik iedereen een liefdevol 2021 met hopelijk veel gezellige en bijzondere 
ontmoetingen!  
Hartelijke groet, Ineke Opstal 
 

Nieuws over onze activiteiten 
Inloop   

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       Geen inloop 
 

Op donderdag 31 december, oudejaarsdag, hebben we van 10 tot 12 uur én van 14 tot 16 uur een 
inloop! 
Het wordt heel gezellig met oliebollen en glühwein. Misschien kun je maar een uurtje blijven om zo 
meer mensen de gelegenheid te geven even langs te komen, want ook hier gelden dezelfde regels 
als afgelopen maand: maximaal 3 bezoekers tegelijkertijd en neem een plantje mee naar binnen 
als er plek is. Vooraf reserveren op de dag zelf is mogelijk.   
Als je gezondheidsklachten hebt kom je niet en handen ontsmetten bij binnenkomst is verplicht. 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsdag zijn we gesloten. 
 
Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 22 januari. 

https://www.techgirl.nl/oliebollen-zo-klaar-met-technische-keukenhulpjes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Vrijwilligers maken Amersfoort 

Voor deze campagne gebruiken wij de slogan: Vrijwilligers maken 
Inloophuis Schothorst gezelliger”, want zonder vrijwilligers geen 
gezellige ontmoetingen. 
Januari is de maand van de taal en daarom hebben wij bedacht 
dat het leuk zou zijn om een buitenboekenkast (of minibieb) in de 
voortuin van ons Inloophuis neer te zetten. Hieruit kan iedereen uit 
de buurt dan boeken lenen of ruilen. Wij vragen hiervoor iemand 
die het leuk zou vinden om zo’n buitenboekenkast voor ons te 
maken. Ook als je geschikt hout over hebt vragen we je om te 
reageren. Hoe je zo’n buitenkast maakt kun je vinden op internet: 
https://neo-eko-meubelwerktekening.nl/product/bouwtekening-
minibieb-of-kastje-libros/  
Dus ben je handig en heb je tijd over? Bel dan even naar de coördinator 06-44164824 
 
De 2e activiteit die we hebben bedacht staat in het teken van de week van de poëzie die begint 
op 28 januari met Gedichtendag. Het thema van deze negende Poëzieweek is SAMEN. 
Wij vragen iedereen die dit leuk vindt om een gedicht te maken met dit thema en dat in te leveren 
bij het Inloophuis. Dit kan via de mail, de post of aan de deur. Deze gedichten zullen we bundelen 
in een gedichtenalbum, dat in het Inloophuis blijft om in te zien. Een tweede albumpje leggen we 
dan in de nieuwe buitenboekenkast zodat de gedichten de hele wijk doorkunnen. Tenslotte krijgt 
het mooiste gedicht ook nog een plek in de nieuwsbrief van maart. Inleveren kan de hele maand 
januari. Veel creativiteit gewenst, we kijken uit naar jullie gedichten! 
 

Nieuws uit de wijk 
“Sterkte, gezondheid en goede moed” staat op de wenskaart van 
WijkBewonersTeam Zielhorst, de Wijkraad Schothorst, de 
Buurtbudgetwerkgroepen en de buurtnetwerker Sanja Willems.  
Met het uitdelen van deze kaart laten zij weten dat aan elke 
wijkbewoner wordt gedacht. De wenskaarten, met daarop de 
bloemenfoto van Elise Heinhuis, liggen ook in het Inloophuis.  
Zo kan ook jij iemand in jouw omgeving met de kaart een hart 
onder de riem steken en waar nodig hulp aanbieden.  

 
Nieuws van het bestuur     
Ineke schreef het al: we sluiten een jaar af dat anders was dan anders! Veel van ons hebben elkaar 
nauwelijks gezien of gesproken. Voor het bestuur geldt dat zeker: géén afscheid vieren van Trudy, 
géén zomerfeest, géén medewerkersbijeenkomsten en nu ook géén Nieuwjaarsbijeenkomst!   
Maar er waren gelukkig meer goede dingen. De komst van Ineke, die gelijk de mouwen kon 
opstropen (en dat ook deed) om samen met Christien, Ellen, Louise, Hanneke en veel andere 
vrijwilligers ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk onderling contact gehouden werd via telefoon, 
kaartjes, wandelingen, bezoekjes en beperkte inloop. Het bestuur is iedereen daar heel dankbaar 
voor!! Nu gaan we dan een nieuw jaar in: hoopvol en met goede moed. We blijven zoeken naar 
zoveel mogelijk onderling contact tussen inlopers, vrijwilligers, coördinator en bestuur. Wij wensen 
iedereen een gezellig Oudjaar en vooral een gelukkig Nieuwjaar. 
 
Hartelijke groeten en tot ziens in 2021, Willy, Ruurd, Bert en Reina. 
   
      info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                    Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 
                        volg ons op facebook  

https://neo-eko-meubelwerktekening.nl/product/bouwtekening-minibieb-of-kastje-libros/
https://neo-eko-meubelwerktekening.nl/product/bouwtekening-minibieb-of-kastje-libros/

