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Nieuws van de coördinator 
Hallo allemaal! Het is volop voorjaar nu en de dagen worden (mede door het verzetten van de klok) al weer 
langer. We hopen ook snel weer gebruik te kunnen maken van de veranda.  
Het thema van de maand april is “Sport en Cultuur”. In deze nieuwsbrief stelt daarom de buurtsportcoach 
zich aan je voor. Hij vertelt wat hij voor je kan betekenen op het gebied van bewegen. Neem hierover gerust 
contact met hem op. 
Ook ík wil jullie motiveren om in beweging te komen. Dit kan heel simpel door een leuke wandel app te 
gebruiken. Bij de activiteiten lees je hoe dit werkt. Zelf gebruik ik deze al een half jaar met veel plezier en 
kan ik het je zeker aanraden. Wil je geen gebruik maken van de app, maar houd je wel van wandelen? Om 
je aan te sporen om lekker naar buiten te gaan en te genieten van al het moois wat de lente brengt hebben 
we een leuke (cultuur) opdracht verzonnen. In deze nieuwsbrief lees je hier ook alles over. Ik ben nu al 
benieuwd wat er binnen gaat komen! 

 

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   
Ook 2e Paasdag en koningsdag zijn we geopend ! 
 
Haardpraat 

De volgende haardpraat is op 23 april (onder voorbehoud). 
 
Ommetje 

Heb je al gehoord van de app “Ommetje”? 
Deze app motiveert je om elke dag een ommetje te 
maken van tenminste 20 minuten. Elke dag een 
wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en 
mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en 
energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het 
je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. De 
Ommetje-app helpt je daarbij.  
De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar 

neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje. Misschien 
kun je iemand vragen om samen te gaan lopen zodat je elkaar kan stimuleren om regelmatig je ommetje te 
maken. Of ga tijdens of aansluitend aan de Inloop wandelen met wie mee wil. Zolang je twee aan twee loopt 
met voldoende afstand is dit toegestaan. . Ook zal ik zelf af en toe iemand uitnodigen voor een blokje om 
tijdens de Inloop als ik aanwezig ben. Een leuke en gezonde manier om elkaar nóg beter te leren kennen. 
Wil je meedoen, samen met inmiddels 1 miljoen Nederlanders die deze app al gebruiken? Downloed dan 
de app en meld je aan bij team Inloophuis en gebruik de code PMQC3 

Tot ziens in het Inloophuis of in de ommetje app! 
 

Lentefoto 

En als je dan toch aan het wandelen bent….. 
We zouden het heel leuk vinden als je tijdens één van je wandelingetjes een mooie lentefoto maakt. Stuur je 
mooiste foto op via de mail naar coordinator@inloophuisschothorst.nl en wij zorgen dat alle foto’s worden 
opgehangen in het Inloophuis zodat iedereen die bij ons binnenloopt ze kan bewonderen. Veel inspitaie 
gewenst! 

mailto:coordinator@inloophuisschothorst.nl


 

Nieuws uit de wijk 
Sporten en bewegen in Schothorst en Zielhorst 

Onze opdracht is zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging te brengen. Samen 
met onze SRO-collega’s creëer ik de optimale condities om jong en oud te laten bewegen en 
sporten. Beweging is namelijk veel meer dan alleen het fysieke aspect. Beweging verbindt, 
biedt ruimte in je hoofd, geeft energie en zet mensen weer midden in de maatschappij. Onze 
missie; samen alles in beweging zetten om zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in 
beweging te brengen. 
Wil je (meer) gaan sporten of bewegen, of heb je vragen op het gebied van sport en bewegen? 
De buurtsportcoach kan je helpen om een passende sportactiviteit te vinden bij een buurtsportcoach-
activiteit, een sportvereniging of een andere sportaanbieder. Neem gerust contact op! 
 

Contactgegevens 
Sonny Brons (Buurtsportcoach Schothorst en Zielhorst) 
E-mail: sbrons@sro.nl  Telefoonnummer: 06-34941674 

Website: www.buurtsportcoach.nl   buurtsportcoachamersfoort  buurtsportcoachamersfoort  

 

Initiatieven 
Gezond schap 

Zoals je misschien hebt gehoord is er sinds 9 maart een gezond schap  
ingericht in Jumbo Amersfoort-Schothorst. Elke week delen we daar een  
gezond recept van een wijkbewoner uit Schothorst en de ingrediënten  
daarvan komen te liggen in het schap. We zouden het ook leuk vinden om een 
recept van jou te delen. Zie het voorbeeldrecept in de bijlage. 
Als je het leuk vind om mee te doen wil je dan het volgende opsturen: 
- een foto van jezelf (als je wilt) en je gerecht 
- een kort stukje tekst waarin je jezelf voorstelt 
- voor hoeveel personen is jouw recept 
- welke ingrediënten zijn nodig 
- hoe bereid je het gerecht 
Je kunt je recept sturen naar www.geniet-meer.nl 

Een voorbeeld zie je hier:   
file:///C:/Users/Ineke/AppData/Local/Temp/gezond%20schap%20Jumbo%20%20recept%20wijkbewoner.pdf 

 
Nieuws van het bestuur   
Zo zijn we nu alweer het 2e jaar met Corona ingegaan! Wij zien er naar uit dat wanneer velen gevaccineerd 
zijn wij elkaar weer mogen ontmoeten. Wij missen jullie !! 
 
Op 24 maart j.l. heeft het bestuur samen met Bertus in kleine kring afscheid van Trudy genomen.  
Wij hebben daarvoor gekozen, omdat het deze maand al een jaar geleden is, dat zij vertrok en eerdere 
afscheidsbijeenkomsten afgezegd moesten worden. In de bijlage zien/lezen jullie hier iets van. 
Dan leven wij nu toe naar Pasen; feest van de Opstanding. Nieuw leven. De natuur laat er ons nu al van 
genieten! 
 
Hartelijke groeten en alle goeds toegewenst voor iedereen. 
Willy, Ruurd, Bert en Reina 
 

 
         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 
                      Lancelotpad 18, Amersfoort 
                    www.inloophuisschothorst.nl 

of volg ons op facebook 

                     

mailto:sbrons@sro.nl
http://www.buurtsportcoach.nl/
https://www.instagram.com/buurtsportcoachamersfoort/?hl=nl
https://nl-nl.facebook.com/buurtsportcoachamersfoort/
http://www.geniet-meer.nl/


Impressie van het officiële afscheidsmoment dat het bestuur van IHS Trudy aanbood 

  

 

Vorige week woensdag was ik uitgenodigd door het bestuur van het Inloophuis voor, nu dan toch, een officieel afscheid. Het was een goed 

samen zijn al heb ik, en ook de anderen, jullie natuurlijk gemist. Maar tot mijn grote verrassing waren jullie er door het prachtige boek dat ik 

mocht ontvangen.  

Vele ontroerende herinneringen en woorden uit het hart lees ik en ze raken mij ook als een warme omhelzing. 

Verder werd ik nog verwend met een mooi aandenken in de vorm van sieraden, een PowerPoint met veel foto's en een prachtige bos 

bloemen. Heel veel dank daarvoor! Ik heb een dierbaar schilderij van Tineke Kool genaamd ‘Hoop’, opnieuw laten inlijsten en aan het 

Inloophuis aan jullie allen geschonken als herinnering. Dat het ons hoop geeft op vele momenten waar we even uit en dan weer in verbinding 

zijn met onszelf en met elkaar. 

Moge het Inloophuis altijd zo'n plek blijven. Ik wens jullie allen en Ineke veel inspiratie en liefde bij dit mooie werk. 

Afscheidsbloemen,…… 

Cadeaus, en een door Bertus prachtig gemaakt fotoboek met leuke foto's en herinneringen van alle lieve mensen die bij het Inloophuis 

betrokken waren. Ook had Bertus veel foto’s op een stickie gezet van vele jaren die Trudy in het Inloophuis werkte, zodat zij ze naar 

hartenlust kan bekijken 

1'Goud'/zilveren zon/maanhanger 

En tenslotte het eerder door Tineke aan het Inloophuis 

geschonken schilderij, dat Trudy als afscheidscadeau 

preachtig heeft laten inlijsten. We zullen er een goede plek 

voor uitzoeken. 

…..koffie, gebak en mooie woorden 



Hartelijke groet, Trudy Paus 
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