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              Maart 2021 

 

Nieuws van de coördinator 
 

Maart!  
Ineens kwamen sneeuwklokjes en krokussen de grond uit, voortekenen van de 
lente. Voorjaar geeft vaak weer nieuwe zin om dingen te ondernemen, om weer 
actief te worden.  
Kom in actie is ook het maandthema van de campagne ‘Mensen maken 
Amersfoort’. In deze nieuwsbrief lees je hoe ook jij in actie kan komen en op een 
leuke en eenvoudige manier iets kan betekenen voor een ander. Zodra de 
temperatuur het toelaat hopen we ook weer gebruik te kunnen gaan maken van de 
tuin tijdens de inloop. Ook hier zijn er al voorjaarsbollen uit de grond geschoten en 
verschijnen de eerste knoppen in het groen. Vogels zijn te horen en bouwen 
nesten, kortom, volop actie deze maand! 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  
 

Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 26 maart (ondervoorbehoud). 
 
Mensen maken Amerfoort 

De maand maart heeft als thema ‘Kom in actie!’ en ook hier sluiten we weer bij aan met een 
activiteit. Ook wij kunnen in actie komen en iets betekenen voor elkaar, ieder met zijn eigen talent. 
Wat kun je goed of doe je graag waarmee je een ander van dienst kunt zijn? Misschien bak je 
graag een taart of vind je het leuk om een keer soep te maken voor een ander. Of ben je handig 
en wil je een klusje voor iemand doen? Of wil je liever iemand blij maken met samen een middagje 
knutselen? Of bied je liever aan om een keer een ommetje of fietstochtje met iemand te maken 
met onderweg een fijn gesprek? Een spelletjesmiddag? Samen picknicken? Gezellig samen een 
tuin voorjaarsklaar maken of een middagje helpen opruimen in huis? Wie weet verzin je zelf nog 
wel iets anders waarmee je een ander van dienst kan zijn. 
 
In het Inloophuis zullen wij jouw aanbod op een kaartje schrijven en 
ophangen. Ieder die binnenloopt kan een kaartje meenemen en van een 
aanbod gebruik maken. De gegevens van de vrager en aanbieder worden via 
de administatie aan elkaar gekoppeld. Kom je vanwege de Corona liever niet 
binnen, maar heb je wel een leuk aanbod of maak je graag gebruik van een 
aanbod, kom dan gerust even aan de deur om naar het aanbod te vragen of 
je eigen talent aan te bieden. Of bel even tijdens de openingstijden. Wat zou 
het leuk zijn als we op deze manier met onze eigen talenten iets voor elkaar 
kunnen betekenen.  
Kom jij ook in actie? 
 



 
Nieuws uit de wijk 
Hulp bij belastingaangifte 
Ook dit jaar kunnen inwoners van Amersfoort, die leven van een laag inkomen, bij Indebuurt033 
hulp krijgen bij het invullen van de belastingaangifte! Vanaf 1 maart tot en met 29 april 2021 kan 
men op afspraak terecht bij één van de vier informatiewinkels van Indebuurt033.  
Hiervoor kan nu al een afspraak worden gemaakt bij de dichtstbijzijnde informatiewinkel.  
Als inwoners het lastig vinden om te bellen dan kunnen ze ook langkomen om een afspraak te 
maken. 
 
Leuke trainingen voor vrijwilligers 

Indebuurt033 heeft een leuke nieuwsbrief voor vrijwilligers met nieuwtjes en tips die jouw 
vrijwilligerswerk makkelijker of leuker maken. Ook bieden ze leuke trainingen aan speciaal gericht 
op vrijwilligerswerk. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.  
Op onderstaande link lees je het aanbod van komende periode.. 
https://content.mailplus.nl/m14/links/beweging3/txt314410433/kUqfpFfLNWfBK6x 
 

 
Wil je zelf abonnee worden van de nieuwsbrief en op 
de hoogte gehouden worden, dan kun je je hiervoor 
aanmelden via de volgende link: 
   Aanmelden Nieuwsbrief Indebuurt033 

 
 

 
Nieuws van het bestuur 
Onlangs ontvingen wij uit de nalatenschap van de Jan van den Bogert een schenking voor ons 
Inloophuis. Aanvullend daarop hebben zijn zoon, de executeur, en zijn schoondochter ons ook nog 
een mooie gift gegeven. Wij hebben onze dank voor deze schenkingen aan hen overgebracht.  
De inkomsten die wij jaarlijks ontvangen van donateurs en vrienden van ons inloophuis maken het 
voor ons mede mogelijk om activiteiten voor onze wijkbewoners, die met regelmaat het 
Lancelotpad aandoen, te continueren.  
Wij zijn als bestuur dankbaar dat wij een vaste kern aan donateurs hebben. Toch zouden wij graag 
zien dat het aantal donateurs in de toekomst zou toenemen. Elke bijdrage, hoe klein ook is voor 
ons werk belangrijk.   
Indebuurt033 heeft ons voor het eerste halfjaar een subsidie toegekend voor onze kernactiviteiten. 
Deze subsidie danken we vooral aan de degelijke onderbouwing van de aanvraag door Ineke en 
een goed gemotiveerde financiële toelichting.   
 
Reina, Willy, Ruurd en Bert 
 
 
 
 
         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                      Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 

of volg ons op facebook 
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